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Syftet med denna studie var att ta reda på elevers och lärares inställningar till läxor. 
Vi genomförde arbetet med hjälp av lärarintervjuer, elevenkäter och litteratur om 
tidigare forskning om läxor. Dessa tre delar sammanställdes och jämfördes med 
varandra. Vårt resultat visade att läxors syfte är att lära elever eget ansvar, ge goda 
läxvanor, involvera föräldrarna samt att ge barnen tid och möjlighet till repetition, 
fördjupning och befästande av kunskaper och färdigheter. Läxornas syfte 
motiverades med att läxvanor är nödvändigt inför högre studier och ger möjlighet till 
att hitta en egen studieteknik. Läxor för repetition, fördjupning och befästande av 
kunskaper och färdigheter motiverades med att tiden i skolan inte räcker till. Arbetet 
med läxor anses tidskrävande, men det finns en positiv inställning till läxor som 
arbetsmetod. Eleverna uppfattade att huvudsyftet med läxor är att de ska lära sig 
mer. För att synliggöra läxors syften bland lärare, elever och föräldrar är vår första 
slutsats att alla skolor bör utforma en lokal läxpolicy och läxinstruktioner. Vår andra 
slutsats är att det finns en tilltro hos elever och lärare att läxor bidrar till ökat 
lärande. 
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    1. Inledning 

Med anledning av att det råder många olika åsikter om läxor, huruvida barn får för 
mycket eller för lite läxor, i vilket syfte de ges och om de tar för mycket av barnens 
och i viss mån föräldrarnas fritid har vi valt att skriva vårt examensarbete om läxors 
syfte. Vårt intresse för läxornas funktion i skolverksamheten har vuxit fram under 
vfu-perioder och diskussioner då vi märkt att skolor arbetar på olika sätt och har 
olika åsikter om detta. Det är heller ingenting som vår utbildning någon gång tagit 
upp.  
 
Om man söker på ordet läxor på Internet får man en mängd träffar, många av dessa 
är debattartiklar och merparten av debattörerna har enligt vår uppfattning en negativ 
inställning till läxor. Exempelvis att läxor konkurrerar med barnens och familjens 
fritid, förknippas med stress och till och med strider mot de mänskliga rättigheterna. 
Att det finns gott om slentrianmässigt givna läxor i den svenska skolan och att många 
lärare anser att läxorna är ett sätt för föräldrar att få en inblick i skolans verksamhet, 
är åsikter som debatterats i artikeln Läxor stjäl tid från familjen i Ica Kuriren 
(nr.35/2004). I samma artikel förklarar läxforskaren Jan-Olof Hellsten vid Uppsala 
universitet att varannan flicka och var femte pojke upplever stress i skolan och att de 
inte får den hjälp de behöver för att veta hur mycket tid de ska lägga på sina läxor och 
när det är dags att sluta arbeta för dagen. Han menar också att läxor inte lär oss att 
arbeta och tänka självständigt och därmed är en dålig förberedelse för högre studier. I 
en artikel på dn.se (2006-07-07) förespråkar skolminister Jan Björklund och 
Folkpartiets Lars Leijonborg att läxor bör skrivas in i läroplanen då dessa är en 
naturlig del av skolundervisningen. De menar att läxmängden på så sätt skulle öka då 
vi i Sverige idag har så få läxor jämfört med andra länder. I snitt lägger svenska 
ungdomar ner 28 timmar i veckan på läxor, till skillnad mot t.ex. Sydkorea där 
eleverna jobbar med läxor 48 timmar varje vecka. Björklund och Leijonborg hävdar 
vidare att skolans undervisningstid dessutom måste utökas. 
 
Lärarnas tidning (nr. 9/2008) har gjort en enkätundersökning där 391 
grundskollärare, via en webbenkät, svarat på frågor gällande läxor. Av dessa svarade 
endast 12 stycken att de inte ger läxor över huvudtaget. 83 procent menade att läxor 
mestadels är positivt för inlärningen, 11 procent tror inte att läxor har någon 
betydelse och 6 procent menar att läxor i huvudsak är negativt för inlärningen. Att 
föräldrarna ska bli delaktiga i barnens skolgång nämns som en viktig anledning till 
att läxor ges och över hälften av de tillfrågade lärarna svarade att vissa moment 
lämpar sig bäst att göras i hemmet. En tredjedel av lärarna menade även att läxor ges 
för att man inte hinner med det tilltänkta arbetet under skoltid.  
 
Frågor som väcks hos oss är vad det innebär att ha läxor, varför vi har läxor, vad man 
lär sig genom läxor och hur de uppfattas av elever och lärare. Är läxan en försvarbar 
arbetsmetod eller är detta något som är oreflekterat och för givet taget av 
allmänheten, politiker och verksamma i skolan? Hur löser vi aspekter som att inte 
hinna med skolarbetet om läxor skulle avskaffas, skulle skolverksamheten fungera? 
Skulle barnen lära sig mindre och vilka kunskaper är det egentligen som läxor är 
tänkta att bidra till? 
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  1.1 Syfte 

Vårt syfte är att studera inställningar till läxor bland lärare och elever. 
  
Vår förhoppning är att detta arbete ska kunna ge oss en bild över inställningar till 
läxor hos lärare och elever och varför man som lärare ger läxor. Detta för att själva 
kunna motivera läxans vara eller icke vara i vårt kommande yrkesliv. Vi vet att läxor 
är ett hett samtalsämne som gärna ifrågasätts men också förväntas finnas. 
 

 1.2 Forskningsfrågor 

 

 Hur motiverar lärare läxornas syfte?  

 Hur uppfattar elever syftet med läxor? 

 Vilka inställningar finns till läxor bland lärare och elever? 
 

 1.3 Begreppsdefinitioner 

För att ta reda på vilka syften som finns i samband med läxor och läxläsning måste vi 
till att börja med ta reda på vad begreppet läxa står för, något som kan tyckas vara 
enkelt men som har visat sig svårare än vi trott. Alla vet vad en läxa är men ingen 
tycks riktigt kunna sätta fingret på vad begreppet läxa egentligen inbegriper och 
kunna ge endast en definition. Detta konstaterar Hellsten (2000) när han gör ett 
försök att finna en enhetlig definiering av begreppet läxa. Begreppet är mer komplext 
än vad man kan tro. Synonymt med ordet läxa är hemuppgift och i engelskan 
används homework och assignment. Vi börjar därför med att redogöra för hur andra 
definierar begreppet läxa och hemuppgift nedan:  
 
Läxa: ” avgränsad skoluppgift för hemarbete särskilt om visst textstycke som skall 
läras in.” (ne.se) 
 
Hemuppgift: ”(skol) uppgift som ska göras i hemmet.” (ne.se) 
 
Läxa: ” visst avgränsat stycke l. pensum som lämnas till lärjungarna i en skola ss. 
hemarbete att inläras (på en gång, till nästa lektion). (SAOB, www) 
 
Homework: “Lessons and exercises to be done by a school-child at home.” (Oxford 
English Dictionary) 

 
Assignment: “A task assigned to one; a commission or appointment.” (Oxford English 
Dictionary) 
 
”Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift 
och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv.” (Westlund 2004, s.78) 
Hon menar att mycket fokus har lagts på att förstå läxan som själva uppgiften men att 
tiden har en mycket viktig faktor i synnerhet om man frågar eleverna. 
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Cooper (2007) definierar ordet läxa som en uppgift läraren tilldelar eleverna och som 
är tänkt att göras efter ordinarie skoltid. Han förklarar dock att en del elever gör sina 
läxor i skolan under s.k. läxtid. 
 
Hellsten (2000) ställer sig frågan om läxan överhuvudtaget kan definieras. Han 
menar att ordet läxa känns självklart fram tills dess att man verkligen börjar fundera 
över dess innebörd. Hellsten skriver att hans intuitiva definition av en läxa tidigare 
var ”en arbetsuppgift som eleverna ska göra på sin lediga tid”, men att han nu har en 
annan uppfattning om detta fenomen. Han frågar sig själv hur det kan vara ledig tid 
om man har en arbetsuppgift som ska utföras. 
 
Hellsten menar att en läxa åtminstone omfattar fyra olika aspekter: läraren ger den 
som uppgift åt eleverna och eleverna accepterar den, läxan förhörs eller används på 
annat sätt, eleverna tolkar uppgiften samt att eleverna arbetar med läxan. Han 
skriver vidare att en definition av läxan utifrån de två första aspekterna kan vara 
relativt enkelt och gör läxan observerbar. Läxan är med andra ord den uppgift läraren 
ger som läxa och sedan använder i den fortsatta undervisningen, men Hellsten 
påpekar dock att detta inte säger något om läxan som arbetsuppgift. De andra 
aspekterna av läxan anser författaren orsaka ett betydligt större problem, då eleverna 
antagligen tolkar uppgiften utifrån tidigare erfarenheter av skoluppgifter. Hellsten 
menar att läxans definition i hög grad handlar om vilken elev man talar med och 
förutom att eleverna tolkar sina läxor olika så arbetar de även med olika läxor. För en 
del elever, som drivs av sin egen eller föräldrarnas ambition, är 
överbetygsuppgifterna lika viktiga som grundkursen och även de frivilliga uppgifter 
som man kan göra för att få högre betyg. Författaren ställer sig frågan om dessa 
frivilliga arbeten är något som läraren gett eleven i uppgift genom att öppna 
möjligheterna till det. Om frivilligt arbete ger högre betyg som man inte får om man 
inte gör dem så är det en obligatorisk hemuppgift för vissa elever. Här menar 
Hellsten att inte ens den första aspekten på läxan, en uppgift som läraren ger, är 
särskilt entydig. Läraren ger olika eleverna olika läxor utan att veta om det. 
Författaren hävdar slutligen att det enligt honom inte tycks finnas något som utan 
motsägelse kan definieras som läxa.  

 

2. Litteraturgenomgång 
Vi kommer nedan att redogöra för den forskning vi funnit inom området läxor och 
hemarbete. Vi kan konstatera liksom många andra författare före oss att den 
forskning som finns om läxor har mycket magert utbud och att den framförallt 
representerar skolans senare år (år 6-9). Vi har framförallt inriktat oss på svensk 
forskning men har också med den kanske mest kända amerikanska läxforskaren 
Harris Cooper. Genom att i huvudsak använda oss av svensk forskning kan vi lättare 
undvika feltolkningar av forskning baserad på, för oss, okända och annorlunda 
skolformer och skolkulturer. Hellsten (1997) skriver att han är tveksam till om man 
kan omsätta amerikansk forskning till våra svenska förhållanden. Vi har ändå bedömt 
Coopers (2000) forskning som relevant och användbar för vår studie. När vi sökt 
litteratur och forskning kring läxor har det varit svårt att hitta relevant litteratur. Vi 
fick hjälp av en bibliotekarie som kom till samma slutsats som oss, det vill säga att 
läxor inte är ett särskilt välutforskat ämne.  
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 2.1 Historiskt perspektiv 

Den amerikanska läxforskaren Harris Cooper (2000) skriver att synen på läxans 
betydelse har varierat genom tiderna och är beroende av konjunkturen. Man trodde i 
början av 1900-talet att hjärnan var en muskel som krävde stimulans i form av 
memoreringsträning. Läxan var ett sätt att disciplinträna barns hjärnor och sågs som 
en huvudstomme i skolans verksamhet. På 40-talet kom en motreaktion till läxans 
utformning att ”nöta” in någonting och fokus byttes till läxor utformade för att träna 
problemlösning i syfte att skapa mer motivation och intresse. I slutet av 50-talet i 
samband med att Sovjet skickade iväg Sputnik vände läxtrenden igen. Man menade 
att barnen måste vara väl förberedda på en komplex teknologisk utveckling. I mitten 
av 60-talet vände trenden ytterligare en gång, då man ansåg att läxor skapade för 
mycket press hos eleverna. 1980 vände trenden ännu en gång, då man ansåg att 
utbildningen inte höll en tillräckligt hög standard. Österlind (2001) skriver att man 
kan se en liknande trend i Sverige, om än något förskjuten, och att den tycks vara 
konjunkturberoende. Hon refererar här till Lindbeck-kommissionens rapport (SOU 
1993:16) där man föreslår högre krav på elevers hemarbete i syfte att öka Sveriges 
tillväxt under lågkonjunkturen. Hellsten (2000) skriver att läxorna återfår sin status 
som arbetsmetod under 1990-talet. Dock försvinner de ur skolans styrdokument, det 
finns alltså ingenting skrivet om läxor/hemarbete i vår nuvarande läroplan Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet). Det är upp till de verksamma i skolan att tolka huruvida 
läxor ska ses som en arbetsmetod eller ej, likaså vilka syften som ligger till grund för 
arbetsmetoden.  
 
Styrdokument 
Begreppet läxa/hemuppgift finns beskrivet i alla de tidigare läroplanerna Lgr 62, Lgr 
69 samt Lgr 80 (skolöverstyrelsen) och gemensamt för dessa är att läxorna är mycket 
sparsamt beskrivna men i vår senaste läroplan nämns läxor/hemuppgifter inte alls. 
Den läroplan som har den utförligaste beskrivningen av läxor är Lgr 80.  
 
I Lgr 62 (skolöverstyrelsen) gällande mål och riktlinjer står det att skolans syfte är att 
förmedla kunskaper och öva elevernas färdigheter. I skolstadgan från samma år står 
det att elevernas arbete i allra möjligaste mån bör ske på lektionerna och att läxa inte 
får ges till dag efter söndag, helgdag eller lovdag och uppgifterna bör också vara jämt 
fördelade på arbetsdagarna. Enligt Hellsten (1997) beskrivs hemuppgifter i denna 
läroplan som ett väsentligt inslag i elevernas arbetsfostran men också som ett tillfälle 
för eleverna att befästa sina kunskaper och färdigheter.  
 
I Lgr 69 (skolöverstyrelsen) finns skrivet att huvuddelen av skolarbetet ska utföras 
under skoltid och att det är av stor vikt att eleverna får övning och handledning i 
studieteknik. Skolan ska även lära eleverna att planera sitt arbete och att självständigt 
och metodiskt tillägna sig färdigheter och kunskaper. Att skolan i samband med detta 
ska grundlägga goda arbetsvanor och lämpligt studiesätt nämns också. Hellsten 
(1997) skriver att Lgr 69 liknar Lgr 62, dock finns det en viss skillnad. Där Lgr 62 
skriver bör skriver Lgr 69 skall. I den senare av dessa läroplaner tillkommer det att 
hemuppgifter ändå i största möjliga utsträckning bör vara frivilliga för eleverna.  
 
I Lgr 80 (skolöverstyrelsen) står det att en del av skolans arbetssätt utgörs av 
hemuppgifter för att lära elever att ta ansvar för en uppgift och för att ge elever 
tillfälle för repetition för att befästa kunskaper och färdigheter. Läroplanen ger 
exempel på vad läxor kan vara såsom undersökningar i närsamhälle och natur och 
intervju med föräldrar, men nämner ingenting om utformningen av läxor för 
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repetition och befästande.  Hellsten (1997) menar att Lgr 80 är den läroplan som 
återinför läxorna i skolan.   
 
I Lpo 94 (utbildningsdepartementet) kan man läsa att skolans uppdrag är att främja 
lärande där individen stimuleras till att inhämta kunskaper. I samarbete med 
hemmen ska skolan även främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar, vilket också nämns i föregående läroplaner. 
Vidare kan man läsa att en viktig uppgift för skolan är att se till att eleverna får 
möjlighet att ta initiativ och ansvar. Eleverna ska även ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt samt att lösa problem. 
 
I Lpo 94 står det att kunskap inte är något entydigt begrepp. Kunskap kommer till 
uttryck i många olika former, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som 
förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas och ge 
utrymme för olika kunskapsformer samt skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir en helhet. Skolan ska sträva mot att varje elev utvecklar 
nyfikenhet och lust att lära och att varje individ får utveckla sitt eget sätt att lära. 
Varje elev ska även lära sig utforska, lära och arbeta både självständigt och i grupp.  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 
omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att 
de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet samt att de får ett reellt inflytande 
över utbildningens utformning. Skolan ska sträva mot att varje elev tar ett personligt 
ansvar för sina studier.  
 

 2.2 Forskning om läxor 

 
Läxors effekter och syften 
Coopers (2000) forskning går i huvudsak ut på huruvida läxor har någon effekt eller 
inte. Han menar att det i de lägre åldrarna har läxor mycket liten effekt eller ingen 
alls medan läxor har en betydligt större effekt för de äldre barnen. Detta kan bero på, 
menar han, att yngre barn inte har utvecklat någon vidare studieteknik och inte kan 
skilja på läxor och läxor och vilken omfattning i tid som bör läggas på olika läxor. 
  
Cooper delar in läxors syften i två olika kategorier, instruerade syften och icke 
instruerade syften. Han menar också att en läxa kan ha flera olika syften. Till de 
instruerade syftena tillhör de läxor som syftar till att ge repetition, förberedelse inför 
kommande lektioner, påbyggnad, d.v.s. att påbygga redan inlärda kunskaper och 
sätta dem i ett annat perspektiv, och slutligen läxor som syftar till att integrera delar 
till en helhet, till exempel projektarbeten eller bokrecensioner. Utöver dessa kan 
syften med läxor också vara att skapa kontakt mellan föräldrar och barn, fullfölja 
direktiv från högre instanser, att straffa elever samt att informera föräldrar om vad 
deras barn gör i skolan. 
 
Han menar att läxors positiva effekter kan delas in i fyra kategorier; direkta 
akademiska effekter, långsiktiga akademiska effekter, icke akademiska effekter samt 
föräldrainvolverande effekter. De direkta effekterna, som också är de vanligaste 
orsakerna till läxors förekomst, är enligt Cooper att man får bättre faktakunskaper, 
förbättrad förståelse samt att man utvecklar ett bättre kritiskt tänkande. På lång sikt 
kan läxor uppmuntra till inlärning under fritiden, eleverna får en mer positiv 
inställning till skolan och de kan även lära sig bättre studietekniker. Cooper skriver 



10 
 

att de icke akademiska effekterna som talar till läxornas fördel är att eleverna får 
bättre självdisciplin och bättre tidsstruktur. Eleverna blir mer vetgiriga och även 
bättre på problemlösning. Författaren menar också att läxan bidrar till bättre 
föräldrainvolvering då föräldrarna får ökad förståelse gällande skolans verksamhet. 
 
Författaren nämner även de negativa effekter som läxor kan ha. Han menar att läxor 
kan bidra till att eleverna tappar intresset för det akademiska och att de kan bli både 
psykiskt och fysiskt utmattade av arbetsuppgifterna. Vidare skriver Cooper att läxor 
begränsar elevernas tid för fritidssysselsättning, att eleverna kan känna press 
hemifrån att prestera bra och att det kan medföra förvirring gällande studieteknik. 
Läxor ökar också skillnaden mellan de hög- och de lågpresterande eleverna.  
 
Cooper kommer fram till att läxor kan vara både bra och dåliga men menar att läxor 
kan vara en bra metod för inlärning. Han hävdar också att det måste finnas olika 
syften för olika kunskapsnivåer och att vi inte ska ha för höga förväntningar av dess 
effekt i de tidigare åren. Tillsammans med andra lärandeformer som utgör barnens 
fritid bör läxor bara utgöra en liten del för att visa att lärande sker överallt menar 
han. De bör inte konkurrera med fritidssysselsättningar som bör ses som en väg till 
lärande de också. 
 
Attityder till hemarbete/läxor 
Lindell (1989) skriver att det är märkligt att så lite intresse har ägnats åt läxornas 
innehåll, han menar att de studier som görs om läxor mestadels handlar om att mäta 
den tid som eleverna lägger på sina läxor. Författaren hävdar att det råder en 
moralisk plikt för skolan att ge barnen mer läxor och att varje minut som barnen kan 
hållas borta från det destruktiva medieutbudet, som dominerar i vissa hem, betyder 
en vinst för deras psykiska hälsa. Men Lindell menar att arbetet i hemmet kring 
skolans undervisning inte är någon besvärlig börda. Han förklarar att förnuftiga och 
väl uttänkta läxor innebär en kontakt mellan de tre parterna barn, föräldrar och 
lärare. Författaren hävdar också att hemuppgifterna bör följas upp med en 
kommenterande granskning i skolan och att föräldrar borde gå någon sorts 
utbildning så att de kan medverka aktivt och på så sätt bli delaktiga i skolarbetet.  
 
Leo (2004) visar i sin magisteruppsats om inställningar till läxor i ett F-9 spår att 
lärare använder läxor som en del av undervisningen. De har tydliga syften med läxor 
men de varierar från lärare till lärare vilket han menar kan betyda att man inte 
diskuterar läxor sinsemellan. Lärare känner sig också pressade och låter sig påverkas 
av föräldrar och utomstående. Samma studie visar att föräldrars inställningar till 
läxor är att det saknas en bra dialog mellan hem och skola och föräldrarna har svårt 
att se ett tydligt syfte med läxorna, framförallt är de kritiska mot matteläxorna. 
Däremot uppfattar de språkläxor som naturliga och nödvändiga samt 
oproblematiska. Konflikter i samband med läxläsning framkommer som ett 
problemområde. Vidare visar studien att elever inte har någon tydlig bild av varför de 
har läxor. De förknippar läxor med stress men har svårt att se en fungerande skola 
utan läxor. De tycks ha en uppfattning om att det är genom läxor som de lär sig, och 
ser det som positivt att få sitta i lugn och ro. De visar också en medvetenhet om att de 
lär sig på olika sätt. Leo kommer fram till att i hans undersökningsområde var frågan 
om matteläxan mer infekterad än vad han hade väntat, han förstår mattelärarnas 
dilemman om att tiden inte räcker till och hans slutsats blir att det krävs mer tid till 
matematikundervisning i skolan. Han menar också att läxor borde regleras i någon 
form av dokument som till exempel läroplan, skollag och kursplaner. Leo kommer 
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fram till två slutsatser. Den första, att undervisning bör ske i skolan och att då 
kommer läxor som begrepp att försvinna och längre skoldagar krävs. Den andra 
slutsatsen han kommer fram till är att så länge det finns läxor så bör skolan utarbeta 
en lokal läxpolicy som tar upp vad som förväntas av lärare, elever och föräldrar och 
som beskriver syftet med läxor på ett tydligt och begripligt sätt. 
 
I Westlunds (2004) hermeneutiska studie där hon utgått från och tolkat elevtexter i 
år 6 och 8 om hur eleverna tycker och tänker om tiden visade det sig att över 50 % av 
alla elever valt att skriva om läxor som tid. Tid som framförallt konkurrerar med 
deras fritid och de sociala målen menar hon. Hennes studie visar att majoriteten av 
eleverna upplever stress i samband med läxor och hon konstaterar att eleverna 
upplever att lärarna har dålig samplanering och att de styr över deras fritid. Den visar 
också att elever i allra högsta grad tänker på läxorna och inte tar dem för givna, 
menar Westlund. Hellsten (2001) menar däremot att eleverna inte ifrågasätter och 
reflekterar över läxorna. Eleverna kategoriserar lärare efter hur mycket läxor de ger 
och de uttrycker en stor vilja att kunna skilja på skola och fritid. Eleverna har många 
olika förslag på hur det skulle kunna lösas, och även om de inte vill ha längre 
skoldagar menar de att om de måste välja mellan längre skoldagar eller läxor väljer 
de hellre längre skoldagar. Författaren slås av att unga och vuxna har olika 
uppfattningar om läxors funktion och nytta. Vuxna uppfattar läxan som någonting 
gott, en möjlighet, medan de unga uppfattar det som tecken på en brist. Hon ställer 
sig också frågande till om läxorna fyller den målsättningen skolan har att bidra till 
lustfylld inställning till skolan och livet, när läxor ur elevens synvinkel ses som en 
brist och för deras ”synders skull”. (Westlund 2004 s.64) 
 
Westlund (2004) skriver: ”En utmaning för lärare borde vara att flytta fokus från 
läxor som tid och uppgift till utvecklandet av en syn på läxor som en möjlighet att 
uppmuntra ett gränslöst lärande i gränslandet mellan hem och skola:” (s. 39) Hon 
menar också att det är viktigt att diskutera läxornas karaktär, design och 
svårighetsgrad lärare emellan. Studien visar att elever också uppfattar läxor som att 
gjorda läxor är detsamma som framgång. Slutligen ställer sig Westlund frågan om det 
faktiskt kan vara så att elever är i skolan för att umgås och att ta reda på vad som 
behöver göras. I skolan har de lärt sig att lära, hemma arbetar de för att lära sig. 
 
Österlinds (2001) studie om elevers förhållningssätt till läxor baseras på en 
fenomenografisk studie om eget ansvar som hon gjorde tre år tidigare med samma 
elever. Hon visar genom studien hur elevers förhållningssätt till skolarbete på eget 
ansvar förändras genom tiden och om det finns några samband mellan 
förhållningssätt och skolframgång, vilket hon kommer fram till att det gör. Genom 
intervjuer med elever i år 7-9 kommer hon fram till fem olika kategorier av 
förhållningssätt varav fyra fanns med i hennes förra studie, en ny har alltså 
tillkommit och en har försvunnit. Dessa kategorier är fientligt, prestationsinriktat, 
godvilligt, oreflekterat och ambivalent förhållningssätt. Hon skriver att: ” elevernas 
syn på läxor varierar, från att se läxor som ett slags bestraffning till att se läxor som 
oumbärliga för ens egen utveckling.” (Österlind 2001 s.54) Hennes undersökning 
visar på kategorier av elever där läxan ses som någonting positivt och innebär 
fördelar, samtidigt som det finns kategorier av elever där läxan innebär problem och 
leder till frustration och negativitet. Vidare skriver hon att läxor ofta beskrivs som 
antingen eller, svart eller vitt. Men hon tycker sig se en mittfåra mellan dessa 
uppfattningar, läxan som för givet tagen, en vardaglig rutin, som varken överdrivs 
eller överskattas. För dessa elever är läxan inte ett problem, de accepterar faktum och 
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säger att de lär sig mer, tränar att ta eget ansvar, men de anser heller inte att läxan är 
den enda vägen att gå för inlärning. Många av eleverna har dock en önskan att inte ha 
några läxor alls. Liksom i Westlunds (2004) studie kritiserar eleverna lärarnas brist 
på samplanering, de önskar att läxorna blev mer jämnt fördelade som förslag på 
förbättring. En del önskar mindre läxor och en del föreslår längre skoldagar vilket 
också kommer fram i Westlunds undersökning. Eleverna ifrågasätter 
slentrianmässigt givna läxor och läxor som bidrar till ytinlärning, de vill ha mera 
inflytande över läxornas innehåll och utformning. Läxa för läxans skull ställer de sig 
helt emot. Liksom Westlund (2004) menar också Österlind (2001) att eleverna tycker 
och tänker på ett reflekterat sätt kring läxor och kan komma med många bra förslag 
på förbättringar. Deras tankar stämmer väl överens med vad styrdokumenten (Lpo 
94) förespråkar, menar Österlind. Slutligen ställer hon sig frågan vilken funktion 
läxan egentligen har och menar att det har att göra med om hur vi ser på skolans 
uppdrag. Läxor är en effektiv metod om man vill att skolan ska medverka till att 
”sortera elever utifrån deras sociokulturella bakgrund” (s.58) och om skolan ska 
fungera som förberedande för högre studier. Däremot menar hon att läxor och arbete 
i hemmet inte är ett optimalt arbetssätt för att skolan ska uppfylla de sociala målen. 
Detta belyser även Westlund (2004). 
 
Hellsten (2000) har undersökt vad två åttondeklasser har för åsikter om läxor. I båda 
klasserna har eleverna ungefär samma åsikter nämligen: att man har dem, det hör till 
skolan och att det inte är något att göra åt. Enligt eleverna är läxornas huvudsakliga 
uppgift att man ska hinna med mer, eftersom att lektionstiden inte räcker till. De 
flesta menar även att lärarna grundar sina betygssättningar på hur eleverna sköter 
sina läxor. Hellsten skriver att eleverna i år 8 anser att det förekommer ytterst sällan 
att läraren förklarar varför han eller hon ger just de läxor som de gör. De få gånger 
som läraren faktiskt förklarar läxans syfte så handlar det om att man måste kunna ett 
visst moment för att kunna fortsätta morgondagens lektion. Hellsten har även frågat 
eleverna hur de anser att inlärning via läxor fungerar. Några elever menar att man lär 
sig bättre när man får sitta i fred och arbeta medan andra menar att man lär sig på 
lektionstid. Någon svarar att läxan bara är något man gör för att klara av läxförhören. 
Samtliga elever i undersökningen menar att det inte lönar sig att diskutera läxans 
omfattning med sin lärare, utan de gånger som de fått en lite mindre läxa så har det 
enbart berott på att det varit så mycket prov i de andra ämnena.  
 
Hellsten belyser att lärare och elever delar uppfattningen att läxor är ett mer eller 
mindre självklart inslag i skolverksamheten, däremot betonar lärarna även andra 
aspekter. Tidsaspekter på läxan nämns, det tar tid att befästa kunskaperna, men det 
som gör läxan nödvändig är framförallt att den ger möjlighet till självständigt arbete i 
en lugn hemmiljö. Lärarna menar att man måste befästa och förstå på sitt eget sätt 
och det gör man bäst i hemmet. Hellsten skriver att de flesta lärare anser sig vara 
relativt lyhörda, kanske inte för elevernas önskan om kortare läxor, men för deras 
behov av en rimlig arbetsbörda. 
 
Lindell (1989) har sammanställt svensk forskning som kom mellan 1963 och 1971. 
Edström & Lindhe studerade attityderna till olika former av läxläsning under 60-
talet. En studie som redovisas är ”Elevattityder i åk 9 i grundskolan” och utfördes 
1966. I studien lät man över 1400 pojkar och lika många fickor svara på frågan: ”Hur 
tycker du arbetet med läxorna varit i år 9?”. Elever som gått teoretisk utbildning 
svarade i stor utsträckning att ”det har varit för mycket att göra” medan de elever som 
gått en praktisk utbildning övervägande svarade att ”det har varit för lite att göra”. 
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Studien visade även att flickorna var mer oroade än pojkarna över att ha för mycket 
att göra.  Författarna visade också att de elever som svarat att de haft för mycket att 
göra även hade något lägre betyg än de andra eleverna i undersökningen. Henriksson 
frågade elever i år 7 om de helst ville göra sina läxor i skolan eller i hemmet. 
Majoriteten av flickorna svarade att de hellre ville arbeta hemma medan pojkarnas 
svar övervägande var att de hellre gör sina läxor i skolan. Henriksson förklarar i sin 
studie att det vore en bra idé att låta eleverna göra sina läxor i skolan då det skulle 
skapa större jämlikhet mellan barnen eftersom att alla inte har samma 
förutsättningar gällande att göra sina läxor i en lugn och bra hemmiljö. Råberg gjorde 
en rapport gällande huruvida svenska elever tycker det är jobbigt med läxor eller ej. 
Råberg drar slutsatsen att svenska elever i allmänhet inte är så förtjusta i läxor, att de 
lägger kortare tid på läxor än elever i nästan alla andra länder och att de tycker att de 
har för mycket läxor. Slutligen menar Råberg att det ändå finns en viss tilltro på 
läxläsningens effekter bland barnen.  
 
Föräldrar, hemmet och läxan 
Lindell (1989) skriver att det är möjligt att läxläsningens effekter är beroende av den 
hjälp som eleven kan få i hemmet. Han menar att det inte kan vara en bra 
arbetssituation att sitta med en läxa som man inte klarar av och inte ha någon att 
fråga om hjälp. Lindell skriver om en undersökning som gjordes av Martinsson 
(1976) under 1970-talet där ett av syftena var att ta reda på om ungdomarna i 
högstadiet ansåg att de fick hjälp hemma med sina läxor. 20 procent av eleverna 
svarade att de aldrig får någon hjälp hemifrån.  
 
Lindell nämner även en studie gjord av Weinstein & Walberg (1983). De tittade 
närmare på de goda effekterna av föräldrainverkan och kom fram till detta resultat:  

- Den (föräldrainverkan) utvidgar studierna till tider utanför den ordinarie 
skoldagen och hjälper till att bilda en hemmets läroplan. 

- Den stimulerar barnets motivation och gör det mer berett att ta emot skolans 
undervisning. 

- Den minskar den tid barnen slösar bort på TV och liknande medier. 
- Den kan leda till intimare familjerelationer. 

 
Den senaste svenska forskning som vi har hittat om läxor är Holmbergs m.fl. (2006) 
studie om läxor och de glömda målen. Författarna menar att man måste skilja på 
olika typer av läxor och att slentrianmässiga läxor borde strykas, både i hänsyn till 
lärare och till elever, medan andra läxor dock leder till lärande. De har utvecklat en 
helt annorlunda läxmodell, i en mångkulturell skola med elever i skolans senare år, 
som grundar sig på delar av skolans strävansmål i svenska och samhällsorienterande 
ämnen. Man har i modellen tagit fasta på att verkligen involvera föräldrarna i 
samarbetsläxorna, som går ut på att eleverna gör en intervju med någon vuxen om 
speciella temaområden som framför allt berör religion, värdegrund, etik och moral. 
De skiljer sig från vanliga läxor som går ut på att repetera, träna eller fylla ledig 
oorganiserad tid, menar författarna. Man utgår från föräldrarnas kunskaper, 
erfarenheter och tankar kring aktuellt tema som sedan diskuteras i klassen. Eleverna 
får sedan exempelvis skriva en reflekterande text kring temat och syftet är att 
eleverna själva ska bilda egna uppfattningar och kunna se olika perspektiv samt 
likheter och skillnader mellan människor. Tanken är också att läxorna ska gynna 
elever som har lågutbildade föräldrar. Författarna menar att de har fått en mycket 
positiv respons både hos föräldrar och hos elever där många upplever att de fått en 
bättre kontakt med sina barn respektive föräldrar. Författarna menar att läxorna har 
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lett till att man har en metod för att aktivt arbeta mot strävansmålen vilka de också 
menar väldigt lätt kommer i skymundan av uppnåendemålen i skolans värld. 

2.3 Sammanfattning 

Cooper (2000) skriver att läxors effekt inte är speciellt påtagliga i de tidigare åren av 
skolan medan de däremot ger en stor effekt i de senare åren. Han menar att läxor har 
flera syften såsom att ge repetition, förberedelse för kommande lektioner och 
påbyggnad av kunskap, dessutom kan syften med läxor vara att skapa kontakt mellan 
föräldrar och barn samt visa föräldrarna vad deras barn gör i skolan. Det kan också 
vara att straffa elever. Effekter av läxor kan vara både långsiktiga och kortsiktiga, 
positiva och negativa. Han menar även att läxor bara bör utgöra en liten del av 
barnens fritid för att visa att lärande sker överallt och inte konkurrerar med lärande 
från exempelvis fritidssysselsättningar. Lindell (1989) anser att föräldrar borde gå 
någon form av utbildning för att kunna bli mer aktiva i sitt barns lärutveckling. 
Cooper (2000) anser att läxor gynnar barnens inlärning. Lindell (1989) är positiv till 
läxor så länge de är förnuftiga och väl uttänkta. Hellsten (2000) och Leo (2004) anser 
att alternativet till att avskaffa läxorna är att ha längre skoldagar. Båda föredrar det 
senare alternativet. Westlund (2004) och Leo (2004) menar att om läxor ska fortsätta 
att vara ett inlärningsmoment så föreslår de att alla skolor bör utarbeta ett 
gemensamt förhållningssätt. Leo och Hellsten (2000) anser vidare att läxor bör 
regleras i skolans styrdokument. Westlund (2004) ifrågasätter om läxor bidrar till att 
barn får en positiv och lustfylld inställning till skolan och lärande då läxor ofta ses 
som någonting betungande.  
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3. Metod 
 

 3.1 Forskningsstrategi 

Inom den fenomenografiska forskningskulturen ligger fokus på vad och hur man lär 
sig. Istället för att söka efter förklaringar, samband eller frekvenser intresserar man 
sig för hur människor uppfattar fenomen i omvärlden. I vårt fall handlar det om 
fenomenet läxa. Man söker efter uppfattningar och beskriver variationer av 
uppfattningar, skriver Stukát (2005). Fenomenografin är en kvalitativ 
forskningsansats och vanligt är intervjuer med öppna frågor där personen i fråga 
ombeds att med egna ord klargöra sina uppfattningar kring ett visst fenomen. Vi har 
valt att använda oss av både semistrukturerade intervjuer och strukturerade enkäter 
för att kunna visa på likheter och olikheter i uppfattningar hos elever och lärare.  
 

 3.2 Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning utifrån fenomenografin med hjälp av 
intervjuer och enkäter. Då respondentgruppen är relativt stor är det alltför 
tidskrävande att utföra intervjuer och därför har vi valt enkäter för eleverna i år 2, 4 
och 6. För att få mer utförlig information om lärares förhållningssätt och motivering 
till läxor har vi gjort semistrukturerade, personliga intervjuer. Denscombe (2000) 
skriver att semistrukturerade intervjuer ger respondenten chans att utveckla sina 
tankar och idéer och tala mer utförligt om det ämne som forskaren väljer att ta upp.  
 

 3.3 Urval 

Vårt arbete syftar till att ta reda på lärares och elevers uppfattning om och inställning 
till läxor. Studien har utförts på våra två partnerskolor där ett kontaktnät redan finns, 
detta av rent praktiska skäl. Populationen som vi har valt innefattar två medelstora F-
6 skolor.  De respondenter vi tillfrågat för intervjuerna är tre lärare på vardera skolan 
som representerar år 2, 4 och 6. Dessa klasser har valts för att få en så bra spridning 
av respondenterna som möjligt och begränsningen av antalet respondenter har gjorts 
med hänsyn till arbetets storlek och tid. Att vi valt just år 2, 4 och 6 på två skolor 
istället för att ta en klass från varje år på en och samma skola beror främst på att vår 
övertygelse är att om studien görs på två skolor kan vi få en mer riktig bild av 
verkligheten då vi vet att skolor har olika traditioner och kultur, och därmed kan det 
förekomma flera olika uppfattningar.  Stukát (2005) menar att man strävar efter att 
få ett representativt stickprov när man gör urvalet.  
 

  3.4 Genomförande 

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av intervjuer och enkäter. Fem intervjuer 
spelades in och transkriberades, den sjätte respondenten valde att avstå från att bli 
inspelad. Det resulterade i att vi fick anteckna svaren. Till vår fördel var vi två som 
medverkade på alla intervjuer vilket medför att vi också är två som tolkar svaren. 
Likaså var vi två som antecknade på den sjätte intervjun.  Intervjuerna utfördes på 
respektive partnerskola efter skoltid, utan stress och i en lugn och ostörd miljö.  
Enkäterna utförde eleverna i sina egna klassrum, och delades ut av deras lärare. 



16 
 

 

3.5 Bearbetning av materialet 

Datamaterialet analyseras med hjälp av tidigare forskning om läxor. Resultaten 
analyseras även mot varandra. Tanken är inte att generalisera våra resultat utan 
påvisa olika uppfattningar, vilket stämmer väl överens med fenomenografin. Vi har 
gjort semistrukturerade intervjuer med lärare där frågorna (se bilaga 3) baseras på 
den tidigare forskning vi har tagit del av, så även enkätfrågorna (se bilaga 2). 
Intervjuerna har transkriberats och analyserats genom att vi läst igenom dem flera 
gånger, var och en för sig och tillsammans. Därefter har vi kodat rådatan genom att 
ge varje transkribering en kod L1-L6 och markerat sådant vi anser väsentligt utifrån 
våra forskningsfrågor och som är intressant för vår studie.  Vidare sorterade vi svaren 
under kategorier för att få en tydligare bild av vilka olika svar vi fått och hur många 
som svarat vad. Enkäterna har vi sammanställt tillsammans och redovisas i form av 
stapeldiagram för att göra dessa överskådliga. 
 

      3.6 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) förklarar att reliabilitet innebär vilken tillförlitlighet undersökningen 
har. Alltså hur trovärdig informationen är. Denscombe (2000) skriver att någon 
annan ska kunna göra samma undersökning, dra samma slutsatser och komma fram 
till samma resultat, då uppnår man perfekt reliabilitet. Stukát (2005)  menar att 
reliabiliteten baseras på de mätningar man gör och att det kan tyckas höra till en 
kvantitativ undersökning men hävdar att det även kan användas för en kvalitativ 
studie med tolkningar. Man bör dock vara medveten om de brister som 
undersökningen har och det kräver att man har en mycket tydlig beskrivning av hur 
man gått till väga vid datainsamlingen och bearbetningen. Vårt arbete grundar sig på 
både intervjuer och enkäter som sedan tolkats. Som forskare bör man ställa sig 
objektiv i sin undersökning men man kan fråga sig om människan kan vara helt 
objektiv. Som forskare måste vi vara medvetna om att vi alltid har förutfattade 
meningar och förkunskaper som vi baserar våra tolkningar på. Vår övertygelse är att 
man inte kan vara helt objektiv som oerfaren forskare, däremot kan vi synliggöra vårt 
resultats brister. De intervjuer vi har gjort har spelats in och transkriberats och under 
intervjuerna har vi båda varit aktiva lyssnare. Vi har ställt frågor som ”har vi 
uppfattat dig rätt när…” för att stämma av vår tolkning, vi har båda antecknat och 
intervjuerna transkriberades sedan omedelbart. Eftersom vi är två som utför 
undersökningen menar vi att vår undersökning får en ökad reliabilitet.  Vi kan dock 
inte vara helt säkra på att en annan forskare får samma resultat om den gör samma 
undersökning som oss då vår undersökning inte är generaliserbar.  Vi gjorde vår 
studie på två skolor vilket ger oss möjlighet till viss generalisering men den är ändå 
begränsad. Undersökningen är bunden till en viss miljö och ett visst tillfälle, vi kan 
inte vara säkra på att man får samma resultat om undersökningen utförs på andra 
skolor vid andra tillfällen. Dessutom är det våra tolkningar, vi kan aldrig vara säkra 
på att andra tolkar på samma sätt som oss då den forskaren kan ha andra 
förkunskaper och förutfattade meningar.  
 
Med validitet menar man giltigheten, alltså om man mäter det man avser att mäta, 
skriver Stukát (2005). I vårt fall innebär det om vi har ställt rätt frågor till rätt 
personer utifrån det syfte vi har med undersökningen. Vi inser dock att det alltid 
finns fler och bättre frågor att ställa. Frågan om val av metod kan alltid diskuteras. 
Denscombe (2000) skriver att det är lätt att välja intervjuer bara för att det ligger 
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nära till hands, men vi anser att intervjuer är rätt metod att tillgå för att få mer 
utförliga svar som bidrar till att besvara våra forskningsfrågor. Det stämmer 
dessutom väl överens med fenomenografin som forskningsansats. Vi har en utförlig 
genomgång av tidigare forskning om läxor för att kunna påvisa detta, frågorna till 
intervjuerna formulerade vi utifrån litteraturen och det ger också läsaren möjlighet 
att utvärdera detta. Vid en enkätundersökning finns risken att informanterna inte 
svarar ärligt, då detta inte kan undersökas närmare vid senare tillfälle skriver 
Denscombe och Stukát (2005).  
 

       3.7 Etiska ställningstaganden 

Stukát (2005) skriver om de fyra forskningsetiska principerna. Dessa ger riktlinjer för 
hur forskaren ska förhålla sig i sin rapport och är till för att skydda och ta hänsyn till 
respondenterna i studien samt till att bidra till riktighet och noggrannhet. 
Informationskravet innebär att de som berörs av studien ska informeras om syfte, 
frivilligt deltagande samt rätten till att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 
innebär att respondenterna har rätt att ta ställning till huruvida de vill medverka eller 
inte. När det gäller barn under 15 år krävs intyg av vårdnadshavare. 
Konfidentialitetskravet innebär att man måste ta hänsyn till de medverkandes 
anonymitet. Nyttjandekravet innebär att informationen endast får användas i 
forskningssyfte.  
 
Dessa principer har vi tagit hänsyn till genom att via e-post till respondenterna och 
missivbrev (se bilaga 1) till elevernas vårdnadshavare informera om studiens syfte, 
och förfrågan om deltagande. Vårdnadshavarna fick fylla i en talong om medgivande 
gällande barnens deltagande. Detta upprepades även vid intervju och enkättillfälle då 
barnen och lärarna ännu en gång fick ta ställning till om de ville medverka eller inte. 
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4. Resultat 

 4.1 Resultat av intervjuer 

 
Nedan presenterar vi de svar vi har fått från våra sex respondenter. Detta genom en 
sammanställning och några citat från intervjuerna för att göra läsningen mer 
intressant och påvisa olika talares inställningar. 
 
Om lärarnas definition av läxor 
Generellt ansåg lärarna det som svårt att definiera fenomenet läxa, någonting som de 
inte reflekterat över särskilt mycket. Alla lärare var rörande överens om att en läxa är 
en uppgift som ges i skolan och ska göras efter skoltid, men inte nödvändigtvis i 
hemmet när vi följde upp frågan om det. En lärare ställer sig dock frågan om man kan 
kalla det för läxa om eleven får ta hem arbete som inte har gjorts under lektionstid, 
eller det man har missat, men hittar ingen annan definition på detta. På båda 
skolorna finns läxhjälp att tillgå. 
 
Nedan citerar vi lärarnas svar på hur de definierar en läxa. 
 
”… någonting som man tar med sig hem och gör för att man inte hinner med att göra det i 
skolan, för att man ska få mer kött på benen kan jag ju säga. Men det kan ju också va att 
man inte har gjort det arbete som ska göras i skolan och därför får man ta hem, fast då vet 
jag inte om man ska kalla det för en läxa /…/ då är det mer att man får ta igen det man har 
missat.” (L1) 
 
”Ett arbete som man behöver öva mer på hemma. För att befästa en kunskap…” (L2) 
 
”Det är väl att man skickar hem ett arbete, en färdighetsträning som de ska öva på hemma 
/…/ läxor sker alltså efter skoltid.” (L3) 
 
”Ja, en läxa är ju någonting som är påbörjat i skolan som man sen tar hem och läser på, 
fördjupar sig i. ” (L4) 
 
”Det är en hemuppgift som görs hemma och ska tillbaka till skolan och redovisas på något 
sätt.” (L5) 
 
”En uppgift som du ska göra hemma. Inte i skolan utan det är ju en hemläxa.” (L6) 
 
Om lärarnas inställning till läxor 
Alla lärare är positiva till läxor, men två av dem har en mer reserverad inställning och 
känner sig mer osäkra på var de står i frågan. De framhåller framförallt att det ska 
vara lagom mycket läxor för att de ska känna sig positivt inställda. En lärare är 
positivt inställd till läxor bland annat för att det går snabbare att lära sig läsa och 
träna glosor. Samma lärare menar att det säkert går att lära sig ändå men för att 
utnyttja tiden effektivt är det bra med läxor. Vidare menar hon att andra typer av 
läxor främst är menade för att man ska få goda läxvanor. Många lärare anser att 
arbetet med läxor är tidskrävande. Flera påpekar att det bästa vore att ha individuella 
läxor men ställer sig frågande till hur de ska få tiden att räcka till för att planera för 
dem. En av lärarna kan ibland ifrågasätta läxornas förekomst och menar att den 
personliga inställningen inte spelar någon roll då läxor är tradition på skolan.  
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Följande citat visar några av lärarnas inställning till läxor. 
  
”Jag tycker att det är bra /…/ jag tycker att man SKA, BÖR ha det tidigt." (L1) 
 
”Jag är positivt inställd. Jag tror att de trots allt behövs.” (L3) 
 
”Det sitter i väggarna att barnen ska ha läxor, det är tradition. Det är ingen lag på skolan, 
det bara är så.” (L5) 
 
Om lärarnas syn på läxors syfte 
Det första alla lärare nämner gällande läxors syfte är att eleverna ska lära sig att ta 
eget ansvar. Ansvar att komma ihåg att ta hem läxan, göra den, och sen se till att den 
kommer tillbaka till skolan. Läxan ska också bidra till att elever får träning i att 
kunna planera, få in rutiner och hitta en egen studieteknik. Goda läxvanor nämns 
också som en viktig aspekt och här syftar man på förberedelser inför högre studier. 
Lärarna ger uttryck om att det finns olika typer av syften, såsom färdighetsträning 
och läxvanor. En och samma läxa kan ha flera olika syften. Uttryck som ”gnugga” och 
”nöta” in kunskap förekommer hos fler av de intervjuade lärarna, där man syftar på 
vikten av att repetera och befästa kunskap. Här nämns bland annat 
multiplikationstabellen och engelska glosor. Man menar även att läxor förekommer 
för att tiden inte räcker till för att ”gnugga” och ”nöta” in kunskap i skolan. Två lärare 
nämner även att föräldrarna ska få en inblick i skolans verksamhet och elevernas 
arbete. 
 
Om hur lärarna väljer läxor 
Alla lärare anger att de har återkommande läxor för att ge barnen rutin och struktur. 
Detta bidrar till, menar vissa, att man ibland har läxa för läxans skull. Några lärare 
uttrycker att de ibland har återkommande läxor med ett färdigt uttänkt syfte såsom 
SO-läxa. Läxor används även som förberedelse för prov. En lärare för år 2 menar att 
man ofta har individanpassade läxor, såsom läs- och matteläxa. Hon påpekar 
speciellt att de individanpassade läxorna syftar till att alla elever ska känna att de 
lyckas med sina läxor och även för att inte skapa konflikter i hemmet och på så sätt 
göra läxorna till någonting negativt. Ett annat skäl lärare grundar sina val på är att 
befästa specifika färdigheter exempelvis läshastighet. Någon lärare uppger också att 
läxor, framförallt matteläxan, baseras på läromedlet och tillhörande hemuppgift, 
detta för att göra det enkelt för sig. Några lärare förklarar att hemläxa också kan vara 
en fortsättning på redan påbörjade uppgifter i skolan. Repetitionen är en viktig 
utgångspunkt för valet av läxor menar alla våra respondenter.  
 
Citaten nedan representerar några kategorier av svar om hur läxor väljs. 
 
”…men man måste ha en tanke, det tycker jag är viktigt. Varför jag gör som jag gör.” (L4) 
 
”Man ska ju repetera 10 minuter efter att man lärt sig någonting, fyra timmar efter, 24 
timmar efter, en vecka efter och en månad efter…” (L6) 
 
”Ibland krystar man fram läxor” (L5) 
 
Sist citerade lärare utvecklar senare sina tankar om läxval: 
 
”Utantilläxor är inte helt fel, de ger en möjlighet att träna hjärnan och minnet.” (L5) 
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Om lärarnas uppfattning om elevers inställning till läxor 
Flera lärare upplever att elever uppfattar läxor som mer betungande ju äldre de blir. 
Någon menar att det är en allmän attityd bland eleverna, när de kommer upp till år 5-
6, att man ska tycka att läxor är tråkigt. Men samma lärare påpekar även att det ändå 
inte är några större konflikter gällande läxorna, det är ingenting som eleverna 
ifrågasätter och de allra flesta gör sina läxor som de ska.  Vidare förklaras att elever 
som standardsvar uppger att läxor finns till för att de ska lära sig mer och för att de 
ska hinna med sitt arbete. En annan lärare för år 6 säger däremot att eleverna ibland 
ifrågasätter varför de har läxor och tycker att det är skönt när de är läxbefriade. Att 
läxor är något som bara måste göras är något som en annan lärare anger som en 
uppfattning om elevers inställning. En av lärarna menar att eleverna i de allra 
tidigaste skolåren oftast tycker att läxor är riktigt roligt, speciellt när eleverna själva 
får välja läsebok etc. Men självklart finns det alltid några barn som inte tycker om 
läxor och känner att det inkräktar på deras tid för lek.  En lärare för år 4 tror att 
eleverna tycker att de har lagom med läxor. Lärarna har låtit eleverna göra en 
utvärdering och den visar att eleverna har en positiv inställning till läxor. Det som 
kan vara negativt är om man inte får hjälp hemma med sina läxor eller att man inte 
kan få lugn och ro. Det kan även vara så att man inte hinner med sina läxor, man har 
så mycket annat att göra. Samma lärare anger att eleverna inte verkar stressade av 
läxorna. Nedan citeras några av lärarna gällande deras uppfattning om elevernas 
inställning till läxor. 
 
”Så glada som ettor är när de får läxor, det finns ju inte!” (L6) 
 
”Nåt som måste göras, så är det bara.” (L3) 
 
”Ibland säger de så här: men varför måste vi ha läxor?” (L4) 
 

Om lärarnas uppfattning om föräldrars inställning till läxor 
Alla våra respondenter är rörande överrens om att föräldrarnas inställning till läxor 
påverkar elevernas inställning i allra högsta grad. En lärare menar att föräldrarna 
anser att det är lagom eller för lite läxor. De har heller inte några större synpunkter 
på läxornas innehåll. En annan lärare berättar att de föräldrar som inte ser positivt på 
läxor har den inställningen på grund av att de tycker att läxorna tar för mycket av 
både barnens och deras fritid. Läxor ses vidare som ett bevis på att eleverna gör 
någonting i skolan. Överlag verkar det dock vara en allmän uppfattning hos föräldrar 
att läxor är någonting positivt. Men det finns alltid föräldrar som tycker att det är för 
mycket läxor och de som tycker att det är för lite, menar lärarna.  
 
Uppfattningen om föräldrars inställning till läxor följer nedan. 
 
”Ja, den skiljer sig nog lika mycket som lärarnas tror jag. Vi kanske är lite mer positivt 
inställda i mängden än vad föräldrarna är, men vill man ta upp ett brännande ämne på 
föräldramöten så ta upp läxor.” (L3) 
 
”Skulle vi lägga ner läxorna skulle vi få klagomål från föräldrarna.” (L1) 
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Om läxornas tid, mängd och utformning  
Alla lärare är positiva till lagom mycket läxor, därför frågade vi vad lagom egentligen 
innebär gällande tid och mängd för hemarbete. 
 
På båda skolorna har eleverna veckoläxor d.v.s. att eleverna har en vecka på sig att 
göra en läxa, detta för att de ska ha tid på sig för att göra sina läxor trots alla 
aktiviteter som barn ofta har.  En lärare för år 6 rekommenderar att eleverna läser lite 
läxor varje dag, ca: 30-40 minuter om dagen. Övriga respondenter har alla angett att 
lagom tid för läxläsning är 15-30 minuter varje dag. Alla lärare menar att denna tid är 
ungefärlig och varierar från elev till elev. Två till tre läxor i veckan är vanligast 
förekommande läxmängd på båda skolorna. En lärare tror inte att eleverna vet själva 
hur mycket tid de behöver lägga på läxor.   
 
Gällande läxornas utformning fick vi svar såsom att läxorna inte ska vara lösryckta 
utan baseras på moment som redan introducerats i skolan. Det ska vara repeterande 
och fördjupande, men kan också vara av undersökande karaktär. Även 
färdighetsträning hör till vanligheterna. Viktigt är även att eleverna kan klara av att 
göra läxan på egen hand då man inte kan kräva, eller räkna med, att föräldrar har tid 
eller kan hjälpa till.  Det kan gälla faktorer såsom kunskapsnivå, språk eller andra 
hinder. Undantaget för detta är läsläxan, då det krävs att barnen har en vuxen som 
kan hjälpa till. 
 
Om övriga tankar om läxor 
Angående ett gemensamt förhållningssätt till läxor på skolorna uppger den ena 
skolan att det inte diskuterats mellan lärarlagen. Dock har samma skola i år 1 och 2 
sammanställt en läxinstruktion som delas ut till föräldrar vid terminsstart.  En utav 
lärarna på den ovan nämnda skolan menar att det är viktigt att ämneslärarna 
diskuterar med varandra gällande läxor så att det inte blir krockar med prov och dyl. 
Det är viktigt att kommunicera lärare emellan. 
 
En lärare på den andra skolan uppger att de har ett gemensamt förhållningssätt och 
diskuterar läxor sinsemellan, vilket inte bekräftas av dennas kollegor. En annan 
lärare menar att det är viktigt att diskutera läxor och att man försöker arbeta på 
liknande sätt, även om man personligen inte står bakom alla beslut. Man menar 
också att läxor är ett reflekterat moment även om dessa inte har förändrats speciellt 
mycket. 
 

   4.2 Resultat av enkäter 

När vi sammanställde enkäterna fann vi inte några större skillnader mellan de två 
skolorna, det är heller inte vårt syfte att göra en jämförande studie. Därför kommer 
diagrammen nedan att innehålla den totala svarsfrekvensen inom varje skolår. 
 
Totalt 66 av de 88 elever som representerar år 2, 4 och 6 på partnerskolorna har 
deltagit i vår enkätundersökning. Därmed har vi ett bortfall på 25 %.  
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Varför tror du att du har läxor? 
 

 
 
På denna fråga var det möjligt för eleverna att ange flera svarsalternativ. De flesta 
valde ett påstående medan en elev i år 2 angav tre alternativ, i år 4 angav sex elever 2 
alternativ och i år 6 angav fyra elever två alternativ. Slutligen valde 2 elever i år 6 att 
ange tre svarsalternativ.  Majoriteten av eleverna har svarat att de har läxor för att de 
ska lära sig mer. Här gav vi också eleverna möjlighet att skriva ett eget alternativ om 
det fanns andra svar som vi inte tänkt på. Inga elever hade valt att skriva något. 
 
 
Vad tycker du om att ha läxor? 
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Detta resultat visar att elever i år 2 och 4 är mer positivt inställda till läxor än elever i 
år 6. Det finns ingen elev i år 6 som angett att de tycker att det enbart är roligt att ha 
läxor. Däremot finns det heller inga elever i år 2 som tycker att läxor enbart är tråkigt. 
Majoriteten av eleverna i år 4 valde det sista svarsalternativet, ibland är det roligt och 
ibland är det tråkigt. 
 
 
Hur mycket läxor tycker du att du har? 
 

 
 
Resultatet visar att de flesta eleverna i år 4 och år 6 tycker att de har lagom med 
läxor. Endast en elev i hela undersökningen tycker att den har för lite läxor. Eleverna 
i år 2 tycker varken att de har för lite eller för mycket läxor.  
 
  
Berättar din lärare varför du får läxor? 
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Resultatet visar att de flesta eleverna uppfattar att deras lärare ibland berättar varför 
de får läxor, framförallt i år 6. Resultatet visar också att eleverna upplever detta olika 
då alla svarsalternativ finns representerade. 
 
Får du hjälp med dina läxor? 
 

 
 
Detta resultat visar att nästan alla elever alltid eller ibland får hjälp med sina läxor. 
Ingen elev i år 6 verkar ha problem med att få hjälp med sina läxor då ingen har 
angett det sista svarsalternativet.  
 

4.3  Sammanfattning 

 
Intervjuer 
Våra respondenter menar alla att det är svårt att definiera ordet läxa, inte heller 
verkar det vara ett särskilt reflekterat fenomen. Att en läxa ska göras efter skoltid är 
respondenterna också eniga om. Lagom mängd hemarbete ses som positivt. Arbetet 
med läxor uppges vara tidskrävande och läxor ses som tradition. Syftet med läxor 
uppges vara att ta eget ansvar, studieteknik, rutiner, lära sig planera samt goda 
läxvanor. Begrepp som repetera och befästa kunskap är återkommande hos 
respondenterna likaså läxor för att tiden inte räcker till samt att föräldrarna ska få en 
inblick i barnens skolarbete. Att återkommande läxor ges för att skapa rutin och 
struktur nämns också under intervjuerna, detta bidrar dock till att man ibland ger en 
läxa för läxans skull. Repetition ses som en viktig utgångspunkt för val av läxor. Flera 
av respondenterna anger att man, framför allt i år 5-6, ser läxor som något tråkigt 
som måste göras. Däremot i år 2 finns en uppfattning om att eleverna tycker att läxor 
är roligt. Att föräldrarnas inställning till läxor påverkar elevernas inställning menar 
respondenterna är självklart. Föräldrar har inte några större synpunkter på läxorna 
och ifrågasätter de dem så handlar det om den fria tiden som går förlorad. 
Tidsmässigt är de flesta respondenter överens om att det är lagom att lägga 15-30 
minuter per dag på läxläsning. Man tycker också att det är viktigt att eleverna i 
största möjliga mån klarar av att göra sina läxor på egen hand. Kommunikation 
lärare emellan anses vara viktigt och även ett enat förhållningssätt. 
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Enkäter 
Majoriteten av de tillfrågade eleverna svarar att de har läxor för att lära sig mer. 
Läxor är mer populärt i de yngre åldrarna, än i de äldre. Eleverna tycker att de har 
lagom med läxor och de flesta uppfattar att deras lärare berättar varför de har läxor. 
Det visade sig också att nästan alla elever ibland eller alltid får hjälp med sin 
läxläsning. 
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5. Resultatanalys 
Nedan analyseras resultaten utifrån frågeställningarna: Hur motiverar lärare 
läxornas syfte? Hur uppfattar elever syftet med läxor? Vilka inställningar finns till 
läxor bland lärare och elever? 
 
Lärarna ser begreppet läxa som svårt att definiera, vilket också Hellsten (2000) 
kommer fram till. Han anser att det inte finns någon entydig definition av begreppet. 
De definitioner som lärarna uppger är att en läxa är en uppgift som ges i skolan och 
ska göras efter skoltid. Detta stämmer med de definitioner som finns i 
Nationalencyklopedien (ne.se) och så även med Coopers (2000) definition av en 
hemuppgift. Cooper menar att en läxa nödvändigtvis inte behöver göras i hemmet, 
vilket lärarna inte heller anser. Enligt Nationalencyklopediens definition ska däremot 
en hemuppgift göras i hemmet, så även enligt Oxford English Dictionary. Det första 
syftet med läxor som lärarna anger är att de ska ge eleverna träning i att ta eget 
ansvar, detta genom att komma ihåg att ta hem läxan, göra den och se till att den 
kommer tillbaka till skolan. Detta syfte stämmer väl överens med de definitioner av 
läxor som de själva tidigare angett. 

 
Alla intervjuade lärare är positiva till läxor så länge det är lagom mängd. Resultatet av 
elevenkäterna visar att de flesta eleverna tycker att de har lagom mycket läxor. I den 
studie som Lindell (1989) presenterar från 60-talet uppger eleverna att de tycker att 
de har alldeles för mycket läxor. Författaren själv anser dock att läxor inte är någon 
besvärlig börda. Eleverna i vår undersökning i år 2 tycker mestadels att det är roligt 
med läxor, medan eleverna i år 6 mestadels tycker att det är tråkigt. Det 
svarsalternativ som fått flest svar är att eleverna tycker att det kan vara både roligt 
och tråkigt med läxor. Lärarna svarar att elever i de tidigare skolåren är mer positivt 
inställda till läxor än vad eleverna är i mellanstadiet. En lärare i vår studie menar 
också att det finns en allmän attityd hos eleverna i år 5 -6 att man ska tycka att läxor 
är tråkigt, men de ifrågasätter ändå inte läxorna. Att läxor kan ses som någonting 
negativt ur elevers synvinkel kan enligt en lärare bero på att de inte får hjälp med 
läxläsning hemma eller att de inte har möjlighet att arbeta i lugn och ro. Österlind 
(2001) skriver att det finns tre kategorier av inställningar bland eleverna i år 7-9 i 
hennes undersökning. De som ser fördelar med läxan, de som ser läxan som ett 
problem och leder till frustration samt elever som uppfattar läxan som någonting 
vardagligt som man bara finner sig i. Hellsten (2000) menar att både lärare och 
elever ser läxor som ett självklart inslag i skolverksamheten, något som bara måste 
göras menar en lärare i vår undersökning att elever tycker. Westlunds (2004) studie 
visar att elever är emot läxor som ges för läxans skull och ifrågasätter 
slentrianmässiga läxor och vill ha mer inflytande över läxornas innehåll och 
utformning. Både Westlund och Österlind (2001) menar att eleverna i deras studier 
har många bra förslag på hur läxorna kan förbättras. Hellsten (2000) skriver att 
eleverna inte tycker att det lönar sig att diskutera läxornas omfattning med sina 
lärare.  Holmberg m.fl. (2006) menar att läxor givna på slentrian borde avskaffas i 
hänsyn både till lärare och till elever. De har utvecklat en annorlunda läxform, en 
samarbetsläxa, som uppskattats både av elever och av föräldrar och bidragit till att 
läxan ses som någonting positivt och kul. 
 
Att ta eget ansvar var det vanligast förekommande svaret lärarna gav när de fick 
frågan om vilket syfte läxor har. Även att eleverna får möjlighet att repetera kan vara 
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ett syfte. Men läxan kan också vara tilltänkt att bidra till att de ska lära sig att planera, 
få in rutiner och hitta en egen studieteknik, vilket Cooper (2000) nämner som en 
viktig del med läxans ändamål. Dock så kan det vara så att barn i de tidigare åren inte 
har utvecklat någon bra studieteknik, då hans studie visar att läxor har mycket liten 
eller ingen effekt alls på barn i de tidigare åldrarna medan de har en imponerande 
effekt för de äldre. Lärarna i vår studie nämner också att det är viktigt att vara 
förberedd inför högre studier och då är det angeläget att ha tillägnat sig goda 
läxvanor. Cooper skriver vidare att läxor kan ha olika syften beroende på vilken 
kunskapsnivå barnen befinner sig på och att man inte ska ha alltför höga 
förväntningar på läxans effekt i de lägre årskurserna. Hellsten (2000) menar att 
lärarna, i hans studie, anser att läxors huvudsyfte är att eleverna ska få möjlighet att 
arbeta självständigt i hemmiljö. Men de nämner även tidsaspekten och att det tar tid 
att befästa kunskaper. De flesta eleverna i vår studie svarade i enkäten att de tror att 
läxors syfte är att de ska lära sig mer, Cooper (2000) menar att utveckling av 
faktakunskaper är en av de vanligaste orsakerna till läxors förekomst. Leo (2004) 
skriver att eleverna i hans undersökning inte har någon tydlig bild av varför de har 
läxor medan Hellstens (2000) studie däremot visar att eleverna tror att läxors 
huvudsakliga syfte är att de ska hinna med mer skolarbete då lektionstiden inte 
räcker till.  
 
Vårt resultat visar att eleverna anser att lärarna ibland berättar varför de har läxor, 
något som eleverna i Hellstens studie menar nästan aldrig sker. Lärarna anser att 
läxor är menade att bidra till att föräldrar ska få inblick i skolans verksamhet och 
elevernas arbete. Detta menar även Cooper (2000) är en effekt av läxan, samt att den 
bidrar till att skapa en bra relation mellan eleverna och deras föräldrar. Lindell 
(1989) hävdar att en bra kontakt kan skapas mellan lärare, elev och föräldrar via 
läxan, så länge som den är väl uttänkt. En utav lärarna i vår studie påpekar att 
individanpassade läxor bl.a. syftar till att eleverna ska känna att de lyckas med sina 
läxor. På så sätt kan man i större utsträckning även undvika konflikter i hemmet 
gällande läxläsning, vilket kan vara ett problem också enligt Leos studie (2004). Flera 
av de intervjuade lärarna menar att individanpassande läxor vore den allra bästa 
läxformen.  
 
Elevenkäterna visar att nästintill alla elever i undersökningen alltid, eller ibland, får 
hjälp med sin läxläsning. Det är viktigt att läxan är utformad så att barnen inte 
behöver ta hjälp av en vuxen, menar en lärare, då man inte kan kräva att föräldrarna 
har tid eller kan hjälpa till. Undantaget är läsläxan, där man behöver stöd från en 
vuxen. Lindell (1989) menar, att för att föräldrar ska kunna hjälpa till med läxorna, så 
krävs det att de går någon form av utbildning för att bli insatta i hur skolans arbete 
fungerar. En utav lärarna i vår studie uppger att man på skolan, för de yngre 
åldrarna, har utformat ett häfte med läxinstruktioner som delas ut till föräldrar vid 
skolstart. Några lärare uppger att det inte finns något gemensamt förhållningssätt till 
läxor på skolan, medan någon annan menar att det faktiskt finns. De flesta är dock 
överens om att det vore önskvärt med ett gemensamt förhållningssätt gällande läxor. 
Westlund (2004) menar att det är av stor vikt att man diskuterar läxorna lärare 
emellan. Leo (2004) kommer fram till att så länge det finns läxor så borde skolan 
arbeta på att sammanställa en gemensam läxpolicy som tydligt visar syftet med läxor 
som stöd för lärare och elever, men också för föräldrar. I hans studie framkommer 
också att föräldrarna inte tycker att det finns någon bra dialog gällande läxor mellan 
hem och skola. Detta resulterar i att föräldrarna har svårt att uppfatta läxornas syfte. 
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Leo hävdar även att läxor borde regleras i någon form av dokument som exempelvis 
kursplan, läroplan och skollag. 
 

6. Diskussion 
 

 6.1 Resultatdiskussion 

Under arbetets gång har flera olika idéer och tankar både kommit och gått. Vår 
ursprungsidé var att undersöka inställningar till läxor hos lärare, elever och även hos 
föräldrar. Tidsaspekten spelar en stor roll gällande varför vi valt att utelämna 
föräldraperspektivet. Ett tag var vi även inne på att göra en jämförande studie mellan 
en skola som använder läxor i skolarbetet och en skola som inte använder sig av 
läxor. Även denna idé lades ner på grund av arbetets tid och omfattning men också på 
grund av att vi inte hade någon kontakt med en skola som arbetar läxfritt. Slutligen 
kvarstod syftet att studera inställningar till läxor bland lärare och elever utifrån 
följande frågeställningar: 
 

 Hur motiverar lärare läxornas syfte?  

 Hur uppfattar elever syftet med läxor? 

 Vilka inställningar finns till läxor bland lärare och elever? 
 
 Vårt resultat visar att lärarna menar att läxor syftar till att träna barnen att ta eget 
ansvar, bidra till att utveckla goda läxvanor och därigenom också kunna planera sin 
tid. Att få chans att bilda sig en individuell studieteknik är också ett syfte med läxan. 
Vidare nämns föräldrainvolvering, tid till repetition, fördjupning och befästande av 
kunskaper och färdigheter. En och samma läxa kan ha flera olika syften. Lärarna 
motiverar ovan nämnda syften enligt vår tolkning som följer. Att lära eleverna att ta 
eget ansvar innefattar alla delar av de syften som de angett. Lärarna menar att de har 
veckoläxor för att skapa struktur och rutin med motivet att hjälpa eleverna utveckla 
ett eget ansvarstagande för sina studier. Det handlar om att komma ihåg att ta hem 
läxan, ansvara för att den blir gjord och sedan ta med den tillbaka till skolan och på 
något sätt redovisa att den blivit gjord. Detta kan vara en metod för att träna att ta 
eget ansvar, men vi anser att det måste finnas fler sätt att träna detta moment, t.ex. 
att komma ihåg att ta med idrottskläder, frukt och att ta ansvar för att arbetet blir 
gjort i skolan genom att träna på att arbeta självständigt m.m. Det finns med andra 
ord mängder med situationer och moment i skolan där barnen får möjlighet att ta 
eget ansvar. Samtidigt är det alltid en del elever som tar mindre ansvar än andra som 
faktiskt behöver specifika uppgifter som syftar till detta, som till exempel läxor. 
Frågan man då kan ställa sig är naturligtvis om läxor verkligen tränar eleverna i att ta 
eget ansvar? Vår övertygelse är att det gynnar en del barn, andra inte. Det kommer 
alltid finnas barn som man får tjata extra mycket på och barn som inte får 
uppbackning hemifrån. Hur tränas dessa barn bäst i att ta eget ansvar?  
 
Att få goda läxvanor nämns som ett syfte med läxor med det första motivet att det är 
viktigt att vara förberedd för högre studier. I vår inledning refererar vi till Hellsten i 
Ica Kuriren (nr.35/2004) som menar att läxor inte lär oss att arbeta och tänka 
självständigt och därmed är en dålig förberedelse för högre studier Vi håller med 
Hellsten till viss del, att läxor inte är den optimala vägen för att lära sig att tänka 
självständigt, men det beror också på vilken typ av läxor som ges. Däremot anser vi 
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dock att läxor tränar eleverna inför högre studier då de blir vana med den typen av 
arbete. I motsats till Hellsten menar Österlind (2001) att läxor är en effektiv metod 
om man vill att skolan ska fungera förberedande för högre studier. Det andra motivet 
vi uppfattat är att goda läxvanor ska bidra till att eleverna ska kunna hitta sin 
individuella studieteknik. Cooper (2000) menar att yngre barn inte har utvecklat 
någon vidare studieteknik och är en bidragande faktor till att läxor inte har så stor 
effekt som för de äldre barnen. I enlighet med Cooper anser vi att studieteknik är 
något som utvecklas med tiden. Vi anser att detta förutsätter att man som lärare 
hjälper eleverna att hitta en individuell studieteknik och framförallt att ge dem tips 
och idéer på hur de kan arbeta på olika sätt, hur de lär sig på bästa sätt. För att uppnå 
detta syfte är det viktigt att ha en dialog med föräldrarna och ge dem insikt i hur olika 
lärstilar fungerar. Lindell (1989) föreslår att föräldrarna borde gå en utbildning för 
att kunna hjälpa på bästa sätt. Vi anser dock inte att det är nödvändigt med en 
utbildning, men att lyfta inlärning och läxor till diskussion både lärare emellan och 
med föräldrar kan vara bra för att få detta att fungera. På ena skolan i vår 
undersökning använder man sig av läxinstruktion, vi anser att detta kan vara ett bra 
sätt för att hjälpa föräldrarna att vägleda sina barn i läxläsningen. Leo (2004) skriver 
att föräldrarna har svårt att se ett tydligt syfte med läxorna. Författaren hävdar att så 
länge det finns läxor bör de regleras i någon form av dokument såsom läroplan, 
skollag eller kursplan. Vidare föreslår han att man på skolorna bör utforma någon 
slags läxpolicy som tar upp vad som förväntas av lärare, elever och föräldrar. I denna 
ska syftet med läxor beskrivas på ett tydligt och begripligt sätt. Vi skulle vilja tillägga 
hur man kan arbeta med läxorna i denna läxpolicy och anser att detta kan vara ett bra 
sätt för att göra läxor som fenomen reflekterat. För att skapa en 
läxpolicy/läxinstruktion krävs det att lärare behöver diskutera frågan. Westlund 
(2004) menar att det är viktigt att diskutera läxornas karaktär, design och 
svårighetsgrad lärare emellan. Vår övertygelse är också att det blir tydligare och 
lättare för föräldrar att vara delaktiga om de vet vad som förväntas av dem. Detta i sin 
tur gynnar samarbetet mellan de tre parterna, elever, föräldrar och lärare. 
 
Syftet att föräldrarna ska se vad barnen gör i skolan har motivet enligt vår tolkning 
att det är viktigt att föräldrarna får inblick i barnens arbete i skolan. Vi ställer oss 
frågan om barnens arbete i skolan är detsamma som läxarbetet i hemmet? Lärarna i 
vår undersökning menar att läxan inte ska vara lösryckt utan något som påbörjats i 
skolan, alltså borde läxan spegla det man gör i skolan. Utifrån denna tolkning borde 
läxan vara detsamma som arbetet i skolan. Vidare ställer vi oss frågande till om man 
kan få inblick i skolans arbete på annat sätt som förälder? Samtidigt som lärare i vår 
undersökning menar att det är viktigt med läxor som är utformade så att det inte 
krävs hjälp av föräldrarna menar de också att ett syfte med läxorna är att göra 
föräldrarna delaktiga i barnens skolarbete. Vi frågar oss hur detta går till? På vilket 
sätt blir föräldrarna delaktiga och vad menas med delaktighet? Att föräldrarna tittar 
på resultatet och skriver under? Uppmärksamma vad barnen gör? Att de aktivt ska 
hjälpa till? En del barn behöver inte hjälp och kanske inte ens visar sina föräldrar vad 
de arbetar med, hur blir då föräldrarna delaktiga? Kan föräldrar vara delaktiga på 
något annat sätt än just vid läxläsning? Vara med i skolan, prata med sina barn, läsa 
veckobrev? Uppmanar läxuppgifterna till delaktighet hemifrån och vilken typ av läxa 
gynnar detta, är frågor som vi anser viktiga att fundera över. Kanske den modell som 
Holmberg m.fl. (2006) utarbetat? Det vill säga en slags samarbetsläxa som går ut på 
att eleverna intervjuar sina föräldrar kring ett givet tema. Här har man tagit fasta på 
föräldrarnas kunskaper och erfarenheter. Vi kan förstås inte kräva att föräldrarna ska 
vara lärare åt sina barn, men de har ändå ett ansvar för sina barns utveckling och en 
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möjlighet att vara delaktiga. Vi anser att man kan kräva att föräldrarna ska vara 
delaktiga men då måste de också få möjlighet till det. Många gånger får vi känslan av 
att allting ska serveras på silverfat, att skolan är en plats där man lämnar sina barn 
och sen inte behöva bekymra sig mer om det. Vi menar att allt det ovan nämnda ingår 
i en helhet av att vara delaktig i sina barns skolgång och inte enbart genom 
läxläsning. Man kan också fråga sig om läxorna verkligen visar hur barnen arbetar i 
skolan eftersom många barn är hemma när de gör sin läxa. Vad är det som säger att 
barnen arbetar på samma sätt i hemmet som i skolan? Det kanske inte är tanken 
heller? Men det är bara en liten del av verkligheten, det visar inte skolverksamheten i 
stort. Lindell (1989) skriver att det är möjligt att läxläsningens effekter är beroende 
av den hjälp som eleven kan få i hemmet. Han menar att det inte kan vara en bra 
arbetssituation att sitta med en läxa som man inte klarar av och inte har någon att 
fråga om hjälp. De flesta elever i vår enkätundersökning anger att de alltid eller 
ibland får hjälp med sina läxor, vilket vi ser som mycket positivt. Kanske skulle dessa 
resultat bli annorlunda om undersökningen gjorts i ett annat närområde. Även om 
föräldrarna vill hjälpa till kanske de inte kan på grund av språksvårigheter och 
kunskapsnivå. Hur får dessa barn hjälp på bästa sätt? Båda skolorna i vår 
undersökning anger att de erbjuder läxhjälp på skolan, men då kan man än en gång 
diskutera om föräldrainvolveringen går förlorad. Alltså är detta syfte enligt oss, som 
vi tidigare nämnt, ett underordnat syfte med läxor. 
 
Som syfte med läxor angavs också av lärarna i vår studie repetition, fördjupning och 
befästande av kunskap och färdigheter, detta med motivet enligt vår tolkning att 
tiden inte räcker till i skolan. Dessa syften är enligt Cooper (2000) de vanligaste 
anledningarna till att läxor förekommer. Är det rimligt att barnen ska arbeta utanför 
skoltid bara för att man inte hinner med detta i skolan? Vi frågar oss, är detta en 
skola för alla? Samtidigt innefattar läxorna så många olika syften och inte enbart att 
repetera, befästa och fördjupa. Man kan också ställa sig frågan om de barn som inte 
behöver denna repetition verkligen tillgodogör sig syftet med att få goda läxvanor och 
att kunna planera sin tid? Vad händer när det blir svårare och de aldrig har stött på 
några motgångar gällande läxor? Har då syftet uppnåtts? Dessa barn borde enligt oss 
ställas inför större utmaningar, detta kräver individuella läxor. Några av de 
intervjuade lärarna menar att individuella läxor vore det allra bästa. Då kan man 
fråga sig vad individuella läxor innebär? Ska varje elev ha en individuell läxa eller kan 
man gruppera eleverna enligt olika kunskapsnivåer? Är det ens möjligt att ha denna 
typ av läxor när tiden redan är en bristvara? Vi anser att individuella läxor vore det 
optimala. 
 
Intressant är att elevernas uppfattning om varför de har läxor skiljer sig från lärarnas 
angivna syften. Vårt enkätresultat visar att eleverna främst tror att de har läxor för att 
de ska lära sig mer, vilket vi tolkar som att man inte fört någon ordentlig diskussion 
om varför man har läxor. Vårt resultat visar samtidigt att lärarna menar att de ibland 
berättar varför barnen får läxor vilket också bekräftas av barnen. Barnen kanske 
ständigt matas med att de har läxor för att lära sig mer, både hemifrån och i skolan? 
Flera författare (Råberg i Lindell 1989, Leo 2004, Österlind 2001) menar att eleverna 
har en tro på att läxorna leder till ökat lärande. Kan det vara så att eleverna i vår 
undersökning fortfarande är så pass unga att de ännu inte har hunnit fått ett 
reflekterat förhållningssätt till läxor? Vad innebär det då att lära sig mer enligt 
eleverna? Samtidigt innefattar ”att lära sig mera” alla dessa syften som läxor faktiskt 
har enligt lärarna i vår undersökning. Frågan är hur pass medvetna eleverna är om 
att lära sig ta eget ansvar, föräldrainvolvering, goda läxvanor, kunskaper och 
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färdigheter? Enligt våra förutfattade meningar skulle vi tolka ”att lära sig mer” 
innefattar att utveckla kunskaper och färdigheter. Kan det vara så att eleverna har fått 
en uppfattning om att man har läxor för att lära sig mer redan innan de börjat 
skolan? Lärarna i vår studie är övertygade om att föräldrarnas inställning till läxor 
påverkar barnens inställning i allra högsta grad. Gällande frågan om varför eleverna 
tror att de har läxor fick vi även andra svar såsom att man har läxor för att hinna med 
skolarbetet, för att arbeta i lugn och ro, för att mamma och pappa ska se vad jag gör i 
skolan och för att jag har jobbat för lite i skolan. Men vi vill påpeka att dessa svar var 
klart underrepresenterade (se resultat). Kan det vara så att olika barn får läxor utefter 
olika syften? Räknas detta i så fall som individuella läxor? Kan det vara så att 
exempelvis elev 1 får läxa för att han/hon arbetat för lite på lektionen och att elev 2 
får läxa för att han/hon har behov av att arbeta i lugn hemmiljö? Ska läxor vara lika 
eller likvärdiga?  
 
Lärande kan ske överallt, inte enbart i skolan. Läxor är hårt kritiserade för att de 
inkräktar på barns fritid. Flera forskares (Österlind 2001, Westlund 2004) resultat 
visar att elever, främst i de senare åren har en önskan om att kunna skilja på skola 
och fritid och att eleverna hellre har längre skoldagar än att ta med sig arbete hem. 
Samtidigt finns en tro hos både elever och lärare i vår studie att läxor är bra och leder 
till ökat lärande, vilket också Österlinds och Westlunds studier påvisar. Vi säger att 
lärande sker överallt, i alla typer av miljöer, med olika metoder och på olika sätt och 
att vi ska skola våra barn till livslångt lärande (Lpo 94 Utbildningsdepartementet). Är 
läxor ett sätt att nå det målet? Läxor är ju bara en liten del av skolans verksamhet, 
eller är de det? Om man ska tolka eleverna i Westlunds (2004) rapport så är läxor 
någonting som tar upp väldigt stor del av deras liv så också deras skolgång. Cooper 
(2000) skriver att man i början av 1900-talet såg läxorna som stommen i 
skolverksamheten. Är det så fortfarande? Vårt resultat vittnar om lärare som säger att 
läxorna sitter i väggarna, eller mycket kretsar kring läxorna och att det är mycket 
arbete med att försöka hitta på läxor och rätta dem. Är vår skola fortfarande 
uppbyggd kring läxorna trots att vår nuvarande läroplan (Lpo 94 
Utbildningsdepartementet) är den enda som över huvud taget inte nämner läxor eller 
hemarbete? Det som däremot nämns är att eleverna ska fostras till eget 
ansvarstagande, är detta ansvarstagande den nya omformuleringen av den tidigare 
hemläxan på grund av att läroplanen numera inte ska vara så styrande och ge större 
utrymme för egen tolkning? Lever tron kvar att det är genom läxor man lär sig? I 
annat fall borde inte läxor behöva vara en sådan arbetsbörda och stressfaktor som 
många elever faktiskt upplever enligt andra studier, Österlind (2001), Leo (2004), 
Westlund (2004). Vår studie har däremot inte visat på några sådana resultat, 
däremot att elever upplever läxor som större arbetsbörda ju äldre de blir. Hellsten 
(2000) menar att elever godtar läxor utan att ifrågasätta dem. Westlund (2004) och 
Österlind (2001) menar att elever visst har ett reflekterat förhållningssätt till läxor 
och har många olika förslag på hur man skulle kunna lösa arbetet istället. Dessa 
undersökningar har gjorts i de senare åren av skolan och vårt resultat visar att elever i 
år 6 har en mer negativ inställning till läxor, det är också i skolår 6 som en lärare 
menar att det händer att eleverna ibland ifrågasätter läxorna.  
 
Som beskrivits ovan så har de äldre barnen en större tendens att tycka att läxor är 
tråkigt, vi kan också se en tendens om att de yngre barnen i större utsträckning tycker 
att läxor är roligt. Westlund (2004) menar att elever hellre väljer längre skoldagar än 
att ha läxor om de måste välja men dessa studier innefattar elever i skolans senare år. 
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Vår enkätundersökning visar att eleverna i de flesta fall tycker att de har lagom med 
läxor. Cooper (2000) menar att de yngre barnen inte kan skilja på olika typer av läxor 
och den tid som bör avsättas för dessa. Kan eleverna ha svarat lagom för att de inte 
har någon uppfattning om begreppen för mycket eller för lite? Alla lärare i vår studie 
var positiva till lagom mycket läxor. Hellstens (2000) studie visar på att de flesta 
lärare anser sig vara relativt lyhörda för elevernas behov av en rimlig arbetsbörda. 
Vad är då lagom? Enligt våra intervjuer anser fem lärare att en rimlig arbetsbörda är 
15-30 minuter per dag, medan en lärare i år 6 anser att det är lagom med 30-40 
minuter. 
 

 6.2 Metoddiskussion 

 
Intervjuer 
Vi valde att tillfråga lärare i år 2, år 4 och år 6 för att få en representativ bild över 
skolornas alla stadier. De vi tillfrågade fick reda på syftet med studien innan de 
tackade ja till att medverka, vilket kan tyda på att läxor är någonting som man gärna 
vill ventilera över då det tidvis är ett hett samtalsämne, både bland föräldrar men 
även i den allmänna debatten.  
 
Att vi valde våra partnerskolor var till en början av rent praktiska skäl, då vi redan 
hade färdigknutna kontakter på dessa skolor.  I efterhand anser vi att det var ett bra 
val då intervjuerna flöt på och kändes naturliga. Vi tror dock inte att svaren hade 
blivit annorlunda om vi hade valt, för oss, okända respondenter, men att svaren 
utvecklades så väl som de gjorde kan mycket väl bero på att vi redan var bekanta med 
de intervjuade lärarna. Våra respondenter var alla kvinnor då dessa är 
överrepresenterade på båda skolorna. Vi har inte valt att ha något genusperspektiv i 
denna studie så ur den synvinkeln var det inte betydelsefullt att ha respondenter med 
olika genus. Däremot kan man naturligtvis ställa sig frågan om vi hade fått andra svar 
av manliga pedagoger, det kan inte denna studie visa. Inte heller har vi skiljt de båda 
skolorna åt då vårt syfte inte är att göra någon jämförande studie.  
 
Enkäter 
På våra enkäter svarade 75 % av eleverna i de intervjuade lärarnas klasser. Det ger 
alltså ett bortfall med 25 % . Antalet tillfrågade elever var 88 och 66 medverkade, då 
vi hade ett ganska stort antal elever med i studien bedömer vi att 75 % ger ett 
tillförlitligt resultat. På den ena skolan är det fler elever i klasserna än på den andra 
skolan vilket bidrar till en ojämn svarsfrekvens. Men den skola som har flest elever, 
och därmed även flest enkätsvar, var också den skola där bortfallet var som störst. 
Inte heller detta är av betydelse för vår studie då den, som tidigare nämnts, inte är av 
jämförande karaktär. Största anledningen till att vissa elever inte svarade på enkäten 
var att de inte var närvarande för dagen, vissa elever hade heller inte fått tillåtelse 
från vårdnadshavare att deltaga. Det var med andra ord ingen elev som självmant 
valde att avstå från att medverka i vår undersökning. Enkäterna delades ut av 
elevernas lärare då flera av dem ville välja en lugn tidpunkt på dagen för just detta 
moment. Vi tror inte att resultatet hade blivit annorlunda om vi själva hade 
informerat eleverna om enkäterna, därefter delat ut dem och sedan samlat in dem.  
Detta för att vi inte anser att läxor är ett så känsloladdat ämne, i alla fall inte då 
enkäterna fylldes i anonymt. Vi bedömer svaren som uppriktiga, även detta på grund 
av elevernas anonymitet.  
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I efterhand har vi insett att enkätfrågorna inte formulerats på bästa sätt. På frågan 
om varför eleverna tror att de har läxor kunde de kryssa i flera alternativ vilket endast 
meddelades muntligt. Detta hade behövt skrivas på enkäten för tydlighetens skull. På 
denna fråga har vi även upptäckt att vi missat att lägga till ett viktigt svarsalternativ, 
nämligen att läxor bidrar till att lära sig ta eget ansvar. Vi gav dock möjlighet till eget 
svarsalternativ men det var ingen elev som valde att skriva något annat än de redan 
angivna alternativen. Detta kan ändå tolkas som att de givit de svar som de ansåg 
stämma samtidigt som barn ofta har en vilja att svara korrekt och kanske därmed inte 
vågat ge ett eget alternativ i rädsla att svara fel. Det här misstaget visar tydligt vilka 
förutfattade meningar vi hade om läxors syfte innan studien. Även frågan om de får 
hjälp med läxorna hade kunnat formuleras annorlunda. Frågan, som den ställdes, 
kan enligt oss nu tolkas på två sätt. Antingen kan den avse att ta reda på om eleverna 
får hjälp med sina läxor när de behöver, eller så kan den tolkas som att vi undrar om 
deras föräldrar kan/vill hjälpa dem med deras läxor. I och med att vi gjorde detta 
misstag kan vi inte vara säkra på vilket sätt eleverna egentligen menar att de 
alltid/ibland/aldrig får hjälp med läxorna.  
 
Litteratur 
Den litteratur vi hittat sträcker sig från 60-talet fram tills idag. Som tidigare nämnts 
så är inte läxor ett särskilt välutforskat område, särskilt inte i Sverige. Vi har använt 
oss av forskning gjord av bl.a. Sveriges främsta läxforskare, Hellsten, och den 
Amerikanske läxforskaren Cooper.  När vi läser andra uppsatser får vi också vår teori 
bekräftad, det finns inte någon mängd av forskning att tillgå. Detta menade även den 
bibliotekarie som hjälpt oss att söka efter litteratur i databaser och dyl. Den forskning 
om läxor vi presenterar är enligt oss den som är relevant för denna studie.  
 

  6.3 Slutsatser 

När vi ser tillbaka på vårt arbete inser vi att läxor är ett mer komplext fenomen och 
arbetsmetod än vi hade kunnat ana. Våra egna inställningar till läxor har satts i 
gungning och vi kan inte riktigt ta ställning till var vi står i läxans vara eller icke vara. 
Däremot har arbetet gett oss nya tankar och kunskaper inom området som ger oss 
trygghet att kunna diskutera ämnet i vårt kommande yrkesliv.  
 
Det har visat sig att läxor ges med en mängd olika syften och en och samma läxa kan 
också ha flera olika syften. Vi är beredda att hålla med Leo (2004) Hellsten (2000) 
och Westlund (2004) om att läxor bör diskuteras på skolorna, vilket vi är övertygade 
om kan leda till att läxor blir ett mer reflekterat moment och som i sin tur kan leda till 
att barnen blir mer medvetna om varför de har läxor. Vi anser också att det kan skapa 
mindre osäkerhet hos föräldrar när de ska hjälpa sina barn om det finns instruktioner 
och ett tydligt syfte med läxan.  
 
Vår första slutsats är alltså att vi anser liksom Leo (2004), Hellsten (2000) och 
Westlund (2004) att man genom ett reflekterat förhållningssätt bör utforma en 
gemensam läxpolicy på varje skola. Det bidrar till att läxan inte tas för given och att 
arbetet med läxor som arbetsmetod får ett tydligt syfte och motiv. 
 
Vidare har vi under studiens gång sett att lärare och elever har en tilltro till att man 
lär sig mer genom läxor. Trots att eleverna i vår enkätundersökning har gett spridda 
svar gällande vad de tycker om läxor, roligt eller tråkigt, så finns alltså tilltron att de 
bidrar till ökat lärande.  Vårt resultat visar också att elever i de tidigare åren i större 
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utsträckning tycker att läxor är roligt än vad elever i de senare åren gör. Detta 
bekräftas även av lärarna.  
 
Vår andra slutsats är alltså att en inställning till läxor både hos lärare och hos elever 
är att man tror på läxans effekt, att man faktiskt lär sig något genom att ha läxor. 
 
Hur en läxa ska vara utformad finns inga direktiv för, men en utmaning för lärare 
borde enligt oss vara att utforma läxor som utifrån utsatta syften även bidrar till att 
elever tycker att läxor är kul och i sin tur bidrar till lustfyllt lärande. 
 

 6.4 Nya forskningsfrågor 

 

 Vilka typer av kunskaper utvecklas/gynnas med läxor som arbetsmetod? Hur 
överensstämmer det med gällande läroplan och teorier om lärande? 

 

 Läxor ur ett jämlikt perspektiv. Hur påverkar läxor rätten till likvärdig 
utbildning? 
 

Intressant skulle också vara att göra djupare intervjuer med några få elever om deras 
inställningar till läxor och hur de uppfattar syftet med läxor. 
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Bilaga 1 
 

Information om enkätundersökning 

Vi är två lärarstudenter, med inriktning tidigare år, som går vår sista termin på 

Mälardalens högskola och nu skriver vårt examensarbete. Uppsatsen handlar om 

läxor och huvudsyftet är att belysa läxors syfte ur ett lärarperspektiv samt hur 

läxor uppfattas av eleverna. Undersökningen kommer att göras på två F-6 skolor 

i Västerås kommun och består av två delar, intervjuer med lärare samt enkäter 

till eleverna i år 2, år 4, och år 6. 

Enkäterna kommer att vara utformade med några få frågor med olika 

svarsalternativ. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kommer att 

hanteras på ett sådant sätt att ingen kommer att kunna identifiera vem som svarat 

på frågorna. Eleverna har självklart rätt att avstå undersökningen om de av 

någon anledning inte vill vara med och den information vi får kommer endast att 

användas för vår forskningsrapport som sedan läggs ut på databasen DIVA. 

Vi behöver härmed ditt godkännande som förälder om ditt barn får delta i 

undersökningen eller inte. Vi vore tacksamma om ni fyller i nedanstående talong 

som barnen kan lämna till klassläraren snarast möjligt, dock senast fredagen den 

1februari. 

Tack på förhand!                                                                             

Med vänliga hälsningar  

Åsa Johansson: 0737-391539 Anna Frisk : 0708-318308 

 

Härmed godkänner jag att mitt barn får delta i enkätundersökningen 

¤ Ja 

¤ Nej 

Barnets namn:_______________________________________________ 

Namnteckning:_______________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

1.Vilken klass går du i?   
o År 2 
o År 4 
o År 6 

2.Varför tror du att du har läxor? 
o För att hinna med skolarbetet 
o För att lära mig mer 
o För att få arbeta i lugn och ro 
o För att jag har jobbat för lite i skolan 
o För att mamma och pappa ska se vad jag gör i skolan 
o Annat 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.Vad tycker du om att ha läxor? 
o Roligt 
o Sådär 
o Tråkigt 
o Olika. Ibland roligt och ibland tråkigt 

4.Hur mycket läxor tycker du att du har? 
o För mycket 
o Lagom 
o För lite 

5.Berättar din lärare varför du får läxor? 
o Alltid 
o Ibland 
o Aldrig 

6.Får du hjälp med dina läxor? 
o Alltid 
o Ibland 
o Aldrig 

 

Tack för din hjälp! / Anna & Åsa 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide för lärare 

 
 
Hur definierar du en läxa/hemuppgift? 
 
Vilken är din inställning till läxor/hemuppgifter? (Hur motiverar du den 
inställningen?) 
 
Vad anser du är läxornas/hemuppgifternas syfte? 
 
Hur väljer du läxor och vad baserar du valet på? 
 
Vilken är din uppfattning om elevernas inställning till läxor? 
 
Hur upplever du föräldrarnas inställning till läxor? 
 
Hur tror du det påverkar elevernas inställning till läxor? 
 


