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Läxor är något som är omdiskuterat inom skolvärlden, det både finns de som är för 

och de som är emot användandet av läxor. Vi har gjort en kvantitativ 

enkätundersökning och fyra kvalitativa intervjuer vars syfte var att studera och 

jämföra hur lärarnas syn på läxor såg ut inom svenskämnet i årskurs 4–6 och hur de 

använde sig av detta i svenskundervisningen. Vår studie visar att läxor är ett vanligt 

förekommande fenomen inom skolkontexten även fast detta inte står fastskrivet i den 

aktuella läroplanen. Läsläxor, förberedandeläxor och repetitionsläxor var vanligt 

förekommande inom svenskämnet. Det lyftes även fram i både enkäten och 

intervjuerna att läxor ger både positiva och negativa effekter.  En positiv aspekt som 

många informanter anförde var att föräldern fick möjlighet att inkluderas i elevens 

skolarbete och att de på så sätt blev mer engagerade i barnets utveckling. Däremot 

förekom det informanter som tog upp att alla elever inte hade samma förutsättningar 

att få den hjälp som de behövde i samband med läxläsning i hemmet. Detta bidrar till 
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att alla elever inte får den likvärdiga utbildning som skolan ska sträva efter. 

Slutsatsen är att majoriteten av lärarna arbetar med läxor i sin undervisning. En liten 

andel lärare lyfter fram läxors negativa aspekter och valde därför att avstå från att 

använda läxor i undervisningen.  

 

Nyckelord: Behaviorism, konstruktivism, läxor i svenskundervisningen, läxor i 

styrdokumenten, sociokulturellt perspektiv  
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1 Inledning 

Under en längre tid har det pågått en het skoldebatt kring läxor1, om de ska 

bibehållas eller inte. I debatten deltar både de som förespråkar användandet av läxor 

och de som anser det motsatta. Läraren bär på ett stort ansvar där hen bestämmer 

hur hen vill utforma sin undervisning med stöd av läroplanen. Det var under 1500-

talet som begreppet läxor introduceras i svenska texter, de användes som läsestycken 

och det var ett invecklat begrepp. År 1842 infördes folkskolan och sedan dess har 

läraren fått avgöra om hen vill ge eller inte ge läxor till sina elever (Strandberg, 

2013:17). Enligt Skolverket är läxor inte obligatoriskt för elever, det står varken 

skrivet i läroplanen eller i skollagen. Att elever ska ges läxor är ett beslut som måste 

diskuteras på skolan och det är rektorerna och lärarna som bestämmer om de ska 

användas (Höjer, 2010; Skolverket, 2019). Vår upplevelse är att läxor förekommer i 

många skolor. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi bland annat 

uppmärksammat att det finns lärare som väljer att ge läxor till sina elever medan 

andra lärare inte gör det. Det är därför av stor betydelse för oss att få en djupare 

inblick till lärarnas inställning och arbetssätt gällande läxor. Utifrån litteraturen så 

finns det ytterst lite forskning kring läxor i svenskundervisningen för elever i årskurs 

4–6. Därför är detta ett intressant och relevant område att undersöka. 

Under många år har det framkommit i studier att läsförmågan sjunkit hos svenska 

elever i årskurs 4. Däremot skedde en förändring år 2016, då resultatet för svenska 

elevers läsförmåga i årskurs 4 hade börjat vända och påvisade nu en förbättring. I 

PIRLS (2017) förklaras det att för elever ska kunna utveckla sina kunskaper, både i 

och utanför skolan, behöver de ha en god läsförmåga. De skriver också att alla ämnen 

som berör skolan kräver att eleven ska kunna tolka och ta till sig information, en 

process som också främjar elevens personliga utveckling (Skolverket, 2017:66).  

                                                 
1 Variationen mellan just ”läxa” (i singular) och ”läxor” (i plural) kan förekomma på grund av ordval i 

litteraturen och de ordval informanter använt sig av. 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att studera och jämföra hur lärarnas syn på läxor ser ut inom 

svenskämnet i årskurs 4–6. Vi vill även undersöka vilken eller vilka typer av läxor 

som ges av lärarna och av vilken anledning de ger eller inte ger läxor.  

Vi använder oss av följande frågeställningar för att få svar på vårt syfte. 

• Vilket förhållningssätt har lärarna till läxor? 

• Vilka typer av läxor ger lärarna?  

• Vilka anledningar anför lärarna till att ge eller inte ge läxor? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi redogöra för definitionen av begreppet läxa och jämföra 

hur den lyfts fram i äldre och nuvarande styrdokument. Vi beskriver även tidigare 

forskning om läxor samt tre teoretiska ansatser som är det behavioristiska 

perspektivet, det konstruktivistiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet.  

2.1 Vad är en läxa? 

I olika uppslagsverk beskrivs en läxa som en skoluppgift som ska ske utanför skolan 

på elevens lediga tid för att på så sätt befästa kunskap, exempelvis inom ett särskilt 

ämne. Målet med en läxa är att eleven ska kunna arbeta självständigt och kunna ta 

eget ansvar (Nationalencyklopedin, 2019; Lundgren, 1996:385). I 

nationalencyklopedin står det även att en läxa är något som kan ge negativa 

erfarenheter, vilket också kan påverka individen negativt. Ett negativt utryck som 

nämns är: ”ge fienden en läxa” (Nationalencyklopedin, 2019).  

I en amerikansk artikel definieras begreppet läxa som följande: ”Homework can be 

defined as any task assigned by schoolteachers intended for students to carry out 

during nonschool hours” (Cooper, Robinson, & Patall, 2006:1). . Författarna är eniga 

om att en läxa är något som bör göras efter skolpliktstiden. 

2.2 Läxan i styrdokumentet 

Läxa är ett begrepp som vanligtvis associeras till skolan. Dock är det något som inte 

står skrivet i den aktuella läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018). Detta undersöktes genom att söka i den 

digitala upplagan av läroplanen på sökord som exempelvis: läxa, läxor och 

hemuppgift utan något resultat. Denna metod användes även på liknande sätt för att 

identifiera begreppet i de tidigare läroplanerna det vill säga Lpo 69, Lgr 80 och Lpo 

94. Under flera decennier har läxbegreppet genomsyrat styrdokumenten, dock så 

beskrivs begreppet inte lika explicit i de två senaste läroplanerna (Lpo 94 och Lgr11). 

På Skolverkets hemsida står det att läxan är något som rektor och skolan själva 

bestämmer över, om det ska finnas eller inte. Skolverket skriver även att läxan inte 

kan ersätta den vanliga undervisningen som eleverna har rätt till i skolan (Skolverket, 

2019). 

I läroplanen för grundskolan från 1969 (Lpo 69) står det att:  
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Med en sådan inriktning av arbetet i skolan blir traditionella hemuppgifter för 

eleverna av underordnad betydelse. Detta är också väl motiverat på grund av det 

förhållandet, att man i timplanerna fastställt ett så stort veckotimtal för elevernas 

undervisning i skolan, att de bör få använda övrig tid varje dag för rekreation. […] 

Hemuppgifter bör följaktligen i största möjliga utsträckning vara frivilliga för 

eleverna (Skolöverstyrelsen, 1969:70ff). 

Enligt denna läroplan är läxan mindre viktig eftersom den beskriver att eleverna ska 

få all betydelsefull undervisning i skolan. Det är alltså lärarens ansvar att planera 

lektioner så att viktiga mål nås under skoldagen. Läroplanen värdesätter elevernas tid 

utanför skolan och anser att läxan som ges bör vara så gott som frivilliga för eleverna. 

Vidare står det att den frivilliga läxan till exempel kan fokusera på faktakunskaper om 

eleven behöver lära sig mer fakta men även för att förbereda sig inför exempelvis ett 

studiebesök (Skolöverstyrelsen, 1969:70ff).  

I läroplanen för grundskolan från 1980 (Lgr 80) står det att: 

Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att 

ta ansvar för en uppgift, avpassad efter deras individuella förmåga, är en väsentlig 

del av den karaktärsdaning som skolan skall ge. […] Hemuppgifter bör också 

utnyttjas för att ge eleverna tillfälle till sådana övningar och repetitioner som är 

nödvändiga för att befästa kunskaper och färdigheter (Skolöverstyrelsen, 1980:52). 

I denna läroplan har läxan blivit något som skolan ska eftersträva. De anser att läxan 

är ett sätt som kan förbereda eleverna att utveckla sitt eget ansvarstagande. Läxans 

syfte är att eleven ska befästa kunskaper som de redan gått igenom i skolan, genom 

exempelvis repetition. I läroplanen beskrivs det att även om eleven inte har 

möjligheten att göra sin läxa i hemmet, så ska dessa elever få en möjlighet till att göra 

dem i skolan (Skolöverstyrelsen, 1980:52). 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94) försvinner begreppet hemuppgift. Som tidigare nämnt användes 

sökverktyget för att hitta nyckelord som exempelvis: läxa, läxor och hemuppgift i den 

digitala upplagan, men inget av begreppen gav utslag. Det gav liknade resultat som 

den nuvarande läroplanen (2018) idag visar. Däremot så står det både i Lpo 94 och 

Lgr 11 att eleven ska ges större självständiga uppgifter och öka sitt ansvarstagande 

(Skolverket, 2006:12; Skolverket, 2018:13). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2018) står det att 

eleven ska kunna ”urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står 
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mellan raderna” (s.259). För att göra följande behöver eleven intuitiv kunskap, som 

betyder att nya kunskaper och erfarenheter bygger på de kunskaper och erfarenheter 

eleven redan har (Gibbons, 2014:157). Genom detta får eleven förmågan att kunna 

göra inferenser, vilket innebär att ”kunna läsa mellan och bortom raderna” och ”dra 

egna slutsatser” (Liberg, 2006:151; Reichenberg, 2006:213) när de till exempel fått en 

läsläxa med tillhörande frågor. Reichenberg använde sig av faktafrågor och 

inferensfrågor i en studie och hon kom fram till att eleverna uppfattar det som svårt 

att svara på inferensfrågor (Reichenberg, 2006:213). Att kunna göra inferenser 

förklarar Lundberg & Herrlin (2014:18) som att ”Vi konstruerar en slags inre 

föreställning som gör att meningarna hänger ihop, vi sluter oss till något som inte 

står direkt i texten”. En konklusion som Reichenberg (2006:213) lyfter är att det är 

komplext för elever att svara på sådana typer av frågor eftersom informationen inte 

framgick konkret i texten som det gjorde vid faktafrågor. 

2.3 Forskning om läxor 

Cooper (2007) redogör både för positiva och negativa effekter med av användandet 

av läxor. Han har tidigare gjort ett antal studier kring läxor och kommit fram till att 

den kan ha en positiv inverkan för äldre barn, detta går dock inte att se tydligt hos de 

yngre. En av studierna som genomfördes pekar på att ju äldre (högstadie- eller 

gymnasie-) eleverna blir så ökar positiva effekterna av läxor och även elevernas 

prestation ökar (Cooper, 2007:17ff; Strandberg, 2013:17ff).  

Forskning menar därför att åldersskillnaden mellan yngre och äldre barn har en 

stor inverkan. En aspekt som Cooper lyfter är att yngre barn har en mindre förmåga 

att sortera bort onödig information och fakta i jämförelse med äldre barn. För det 

andra så har yngre barn inte riktigt utvecklat ”goda” studievanor som äldre barn 

oftast har. Han nämner även att det är svårt att få en tydlig bild av effekter av läxor 

eftersom när en sådan studie genomförs så behöver elever som ges läxor kontra 

elever som icke ges ha liknande egenskaper i genomsnitt. När en sådan studie utförs 

så är det många aspekter som en forskare måste ta hänsyn till och det är exempelvis: 

elevernas ålder, hemuppgiften, läraren, skola och föräldrar (Cooper, 2007:17ff; 

Westlund, 2007:34).  

Cooper (2001) skriver att läxors positiva inverkan kan delas upp i 4 kategorier: I 

den första kategorin: omedelbara akademiska effekter, beskrivs bland annat att 

eleven lagrar faktakunskaper på ett bra sätt när hen arbetar med läxor, vilket ger 
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denne en ökad förståelse. Eleven får även förmåga att tänka kritiskt tack vare 

användandet av dem. I den andra kategorin: långsiktiga akademiska effekter, står 

det att eleven förbättrar sina studievanor och färdigheter i förhållandet till läxor. 

Detta kan resultera i att eleven blir positivt inställd till skolan och stimulerad till den 

fortsatta lärandeprocessen. Eleven kan på egen hand utforska och fördjupa sig mer i 

ett ämne under den tid som sker efter skolan. I den tredje kategorin: icke akademiska 

effekter, förklaras läxor som något som främjar elevens nyfikenhet. Dessutom kan 

elevens självkänsla och självdisciplin ökas i en positiv riktning. Hen utvecklar även 

förmågan att planera och organisera sin tid för läxarbete. Den fjärde och sista 

kategorin är: föräldraengagemang. Läxor ska enligt denna kategori låta föräldrar bli 

mer delaktiga i elevens skolarbete och på så sätt själva engagera sig och visa sitt 

intresse för elevens akademiska utveckling (Cooper, 2001:7ff).  

Steinberg (2006:10ff) anser att läxläsning är nödvändigt för barn och ungdomar. 

Han menar att läxor bör ges regelbundet och ju tidigare de får möta dem desto mer 

gynnsamt är det för barnens inlärning. Han poängterar även vikten med att läxor 

gärna ska vara korta, alltför långa läxor tenderar att vara tidskrävande och det finns 

en risk att barnen istället tappar motivationen, vilket kan resultera till något negativt. 

Däremot så rekommenderar han att äldre barn bör sitta längre tid än de yngre 

barnen. Steinberg förespråkar alltså att läraren i klassrummet ska använda sig av 

läxläsning. Han anser att läxläsning är viktigt, eftersom eleverna får studievanor som 

gynnar dem i framtiden. Föräldrarna till barnet får även en inblick i vad de gör i 

skolan samt barnen får träna på att ha ett ansvar för sina egna studier. Genom 

repetition förstärker och bekräftar barnen sin inlärning som sker i skolan, dock så 

påpekar Steinberg att läxor inte får vara ett ”nytt område eller ämne” som eleverna 

förväntas arbeta med, utan det ska vara innehåll som de tidigare arbetat med i 

skolan. Slutsatser han presenterar är att forskning visar tydligt att: ”Elever som 

tränar ofta och regelbundet behåller sina kunskaper längre” (Steinberg, 2006:10). 

Det finns forskning som visar möjliga nackdelar med läxor och tid är en aspekt 

som lyfts. Tid som behövs ägnas åt exempelvis fritidsintressen eller annat blir istället 

tid som går till läxorna. I forskning framkommer också en annan nackdel att eleverna 

inte ges en likvärdig undervisning och likvärdigt stöd hemifrån. Läxor är endast 

gynnsamt för elever som har föräldrar med utbildning, tid och tillräckliga 
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språkkunskaper för att kunna ge den hjälp som behövs för att barnet ska klara av att 

göra läxorna (Strandberg, 2013:17ff).  

Annan kritik mot läxor är att eleverna kan tappa motivation och intresse för 

fortsatt lärande eftersom de anser läxorna som meningslösa och det råder ingen form 

av återkoppling på dem. Eleverna kan uppleva läxuppgifterna för stora, krävande och 

att tiden som ges inte räcker till (Kohn, 2006:10; Westlund, 2007:89). Stress och 

trötthet är också en annan faktor som kan påverka de negativt. Kohn (2006:10ff) 

skriver att i vissa familjer kan föräldrar uppleva läxuppgifter är för svåra, vilket leder 

till att de inte kan hjälpa sitt barn och konflikter kan då uppstå. Lärare har oftast 

förväntningar på eleverna när de får läxor. Förväntningarna är bland annat att de ska 

genomföra läxorna, behöva redovisa dem och färdigställa dem i tid, vilket kan leda till 

frustration och stress. Kohn (2006) menar att eleverna ska prestera under sin skoltid 

men om de får läxor ska de dessutom göra det efter skoltid. Han lyfter ett exempel 

där en förälder jämför skolan med en ”arbetsdag”. Föräldern uttrycker sig:” School 

for my son is work and by the end of seven-hour workday, he’s exhausted. But like a 

worker on a double shift, he has to keep on going, once he gets home” (s.11).  

Westlund (2007:82) skriver att ju äldre eleverna blir så kan de räkna med att det 

blir fler läxor i olika ämnen. Läxor kan vara tufft och utmanande för både föräldern 

och barnet, dessa två komponenter spelar en central roll. För om föräldern upplever 

press och stress av barnets läxor så finns det en risk att inställningen förs vidare till 

barnet. Cooper (2007) överensstämmer med ovanstående författare och skriver att 

studier visar att barn och ungdomars förhållningssätt kan varieras. Attityden till läxor 

kan både bli bättre hos dem men samtidigt kan det ge omvänd inställning, att de får 

ett negativt förhållningsätt till läxorna (Cooper, 2007:11). 

Westlund (2007:82ff) beskriver att yngre elever har svårt att se kopplingen mellan 

ansvarstagande och planeringsförmåga. Hon skriver: ”Den harmoniska bild av läxor 

som målas upp av de vuxna utmanas av eleverna.” (s. 82ff). Med andra ord så menar 

Westlund att vuxna ser läxor som en möjlighet medan barn och ungdomar inte ser 

det på samma sätt, utan de upplever den som något ”straff”. Det finns också de elever 

som exempelvis saknar självdisciplin, planeringsförmåga och ansvarstagande och de 

kan relatera läxor som något negativt, detta gäller även för de elever som har höga 

ambitioner där de ägnar all sin lediga tid åt studier. Det kan leda till att dessa elever 

känner att de behöver bevisa och behålla de höga betygen. Hon skriver dock att det 



Cathrine Lovén 
 Nicole Muñoz 

SVA028 
 

13 
 

finns sätt som kan få eleverna att uppleva läxor som intressant och det är om läraren 

utformar så att eleverna kan arbeta med den tillsammans med andra klasskamrater. 

Cooper (2001) skriver liknande synpunkter som Westlund (2007) och menar att 

yngre elever har en begränsad förmåga att fokusera och blir lätt distraherade, vilket 

leder till att läxorna inte blir gjorda hemma. Vidare skriver han att yngre elever inte 

har utvecklat en givande studieteknik och har svårt att uppskatta hur mycket tid de 

ska lägga på lätta respektive svåra läxuppgifter. Uppgifter som ”övervakas av en 

lärare” (supervised study) har därför en större inverkan på yngre elever eftersom det 

finns en person som minimaliserar att eleverna blir distraherade (Cooper, 2001:20). 

Svårighetsgraden på läxor kan varieras beroende på hur den enskilde individen 

upplever uppgiften. Vissa läxor som läraren utformar anses vara mindre svåra medan 

andra mer utmanande. Elever med inlärningssvårigheter kan påverkas positivt men 

för att detta ska ske så måste lärarens läxor vara väl förbereda och strukturerade 

utformad. Läxorna måste även individanpassas utifrån elevens förmågor och behov. 

Läxor bör vara korta och fokus ska inte vara att de ska fördjupa sig i ämnet utan 

läxorna ska fungera som en förstärkning av det som eleverna har lärt sig i 

klassrummet (Cooper, 2001:20). 

Petterson och Leo (2017:5) redovisar en studie som visar att det finns ett samband 

mellan elevernas förhållningssätt till läxläsning och deras sociala ursprung som 

exempelvis barnets livsstil, hemförhållanden och föräldrars professioner. Det som går 

att se i studien är att det finns fem olika förhållningssätt till läxläsning som eleverna 

kan grupperas in i. Den första gruppen kallas för ”Frihetligt förhållningssätt”, dessa 

elever är själva intresserade av att läsa och de försöker skapa sig en förståelse. Under 

en lektion kan en lärare identifiera dem genom att ofta arbetar och slutför sin 

arbetsuppgift på lektionstid. En annan grupp nämns som ”Prestationsinriktade” och 

elever som ingår i denna grupp läser för att nå höga resultat och betyg. De kan även 

uppleva stress, ångest och oro. Den tredje gruppen beskrivs som de med ett 

”Godvilligt förhållningssätt”. De läser för att lära sig och när de får en uppgift så 

genomför de den. De visar intresse och nyfikenhet för läxarbeten och läser främst för 

sin egen skull. ”Oreflekterat förhållningssätt” kallas den fjärde gruppen. Dessa elever 

arbetar och kämpar hårt för att utföra sin läsläxa. Att läsa läxan gör de för att läraren 

har bestämt det. Under olika situationer så kan de vara passiva och tveksamma. Den 

sista och femte gruppen kallas för den ”Ambivalenta gruppen” som utför sin läsläxa 
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för att inte bli ”bestraffade”. De eleverna påverkas mycket av bland annat 

fritidsintressen och vänner. Ett vanligt kännetecken är även att dessa elever vill 

kunna ta sig an sin läxa men saknar förmåga att genomföra den. Detta kan leda till att 

de känner motstånd och ångest över att behöva anstränga sig för att läsa läxan. En 

slutsats som visas i studien är ”att läxläsning, liksom eget arbete, ingår i ett större 

sammanhang som skall förstås som en disciplineringsprocess” (Pettersson & Leo, 

2017:6).  

2.4 Teoretisk ansats 

I detta avsnitt lyfter vi tre teoretiska ansatser. De perspektiv vi redogör är de 

behavioristiska, konstruktivistiska och sociokulturella perspektiven som kan kopplas 

till ämnet läxor. Vi anser att dessa perspektiv kommer att vara betydelsefulla i 

studiens diskussion när vi analyserar och diskuterar resultaten. 

2.4.1 Det behavioristiska perspektivet 

Det behavioristiska perspektivet grundades i slutet av 1800-talet av Ivan Pavlov 

(1849-1936) som var en rysk fysiolog. Teorin låg till grund för att studera beteenden 

(till största del hos djur) och hur dessa beteenden kunde utvecklas genom olika 

förstärkningsmoment, som exempelvis belöning och bestraffning. Skinner (1904-

1990) ansåg att barn själva fick uppleva positiv eller negativ förstärkning påverkade 

det barnets beteende. Till exempel, om barnet svarar rätt på frågor i en uppgift blir de 

motiverade till att fortsätta till nästa nivå. De barn som svarar fel på uppgiften, får 

istället göra om. Detta kan ge barnet en känsla av misslyckande vilket kan bidra till 

att barnet vid nästa tillfälle är mer uppmärksam och noggrann för att på så sätt 

undvika denna känsla (Maltén, 1997:117ff; Skolverket, 2014:13; Säljö, 2017:214-215; 

Säljö, 2015:29ff).  

Inom behaviorismen kan eleverna ses som tomma blad som läraren ska fylla på. 

Det är alltså läraren som bär på kunskaper och erfarenheter eleverna ska ta till sig 

(Skinner, 2008:12). Repetitions- och övningsläxor, exempelvis glosor, är därför något 

som kan knytas an med det behavioristiska perspektivet eftersom eleverna ska 

repetera och befästa kunskaper som läraren tidigare gått igenom i undervisningen 

(Skolverket, 2014).  
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2.4.2 Det konstruktivistiska perspektivet 

Konstruktivismen bygger på individens personliga motivation till sökandet efter 

kunskaper och erfarenheter. Psykologen Jean Piaget (1859-1952) som representerar 

denna teori ansåg att kunskaper inte kunde överföras från en person till en annan, 

utan i själva verket fångar individen delar av andras kunskaper för att sedan skapa 

sin egen tolkning utifrån sina erfarenheter. ”Det är när individen förstår sambandet 

mellan handlingen och dess resultat som han lär sig något” (Imsen, 2006:49). Det går 

därför inte att som lärare ”lära åt eleven”, utan elever behöver själva hitta en inre 

motivation att utforska och ta till sig det läraren lär ut, för att i sin tur skapa sin egen 

kunskapsuppfattning kring ett specifikt ämne.  

Piaget ansåg även att elever hade olika utvecklingsnivåer (se tabell 1.). Dessa 

nivåer är något som lärare behöver anpassa sig efter för att alla elever ska få den 

stimulans de behöver (Imsen, 2006: 53, 215, 278). Utifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv behöver läxor ha en praktisk karaktär som hjälper eleven att fortsätta 

utforska och ta till sig kunskaper. Läxorna bör ha olika nivåer så att så många elever 

som möjligt blir stimulerade på sin individuella nivå och att kunskaperna grunda sig i 

det som tidigare tagits upp i undervisningen.  

 

Tabell 1: Två av Piagets utvecklingsstadier 

Ålder Utveckling 
7- 12 år Barnet utvecklar ett mer logiskt tänkande och kan föreställa sig en 

händelse som inte har ägt rum. Barnet kan förutse se en händelse 
ur fler synvinklar, ”vad händer om”. (Halpenny & Pettersen, 
2015:147ff) 

12 år och 

uppåt 

Det äldre barnet har en förmåga att tänka hypotetisk och resonera 
kring möjligheter och hinder. Utifrån sin egen fantasi formar 
barnet sin egen värld, utvecklar förmågan att reflektera kring sig 
själv och jämföra sig med andra för att förbättra sitt inre jag 
(Halpenny & Pettersen, 2015:163).  

 

2.4.3 Det sociokulturella perspektivet  

Den ryske pedagogen och filosofen Lev Vygotsky (1896-1934) är grundaren till det 

sociokulturella perspektivet. Hans teori betonar vikten av ett socialt sammanhang där 

språk spelar en central roll i inlärningsprocessen och att lärande sker genom att 

kunskap utbyts via kommunikation. Vygotsky beskriver begreppet "den proximala 
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utvecklingszonen". Det kan ses som ett verktyg för att analysera skillnaden mellan 

vad en individ kan lära sig på egen hand och vad hon kan lära sig med hjälp av en mer 

erfaren person. En vuxens roll kan därför vara att motivera och inspirera barn för att 

de ska öka tilliten till den egna kunskapen (Imsen, 2006:308ff). 

Han ansåg att individen utvecklades genom att interagera med andra med hjälp av 

olika sociala verktyg. Dessa verktyg delar han upp i två kategorier: det fysiska och 

intellektuella redskapet. Det fysiska redskapet kunde exempelvis vara en artefakt som 

en bok, symboler eller penna och papper. Det intellektuella redskapet var det verktyg 

som användes när individen kommunicerar och tänker. Vygotsky ville dock inte 

särskilja dessa verktyg eftersom individen behövde båda för att samverka i samhället. 

(Säljö, 2015:90ff). Som nämnts innan, innebär det sociokulturella perspektivet att 

individer samspelar med varandra för att utveckla sina egna men även andras 

kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2014:20-21).  
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3 Metod och material 

I detta kapitel redovisas våra valda metoder. Studien bygger på en kvantitativ 

enkätundersökning och fyra kvalitativa intervjuer. Sedan framställs en beskrivning av 

urval och genomförande samt hur vi bearbetat data. Slutligen kommer kapitlet 

redogöra för hur vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna och studiens 

tillförlitlighet och giltighet. 

3.1 Datainsamlingsmetoder    

För att få en djupare uppfattning om lärarens syn- och arbetssätt kring läxor valde vi 

att använda oss av en kvantitativ enkät eftersom vi ville samla in en större mängd 

data. Enkäternas frågor baserades utifrån studiens frågeställningar (se bilaga 2). 

Bryman (2018:286ff) skriver att enkäter är en effektiv datainsamlingsmetod. När vi 

utformade enkätfrågorna var vi noga med att formulera frågor som var anpassade till 

ämnet och lätta att förstå. Därför valde vi att göra en kort enkät som bestod av totalt 

åtta frågor. Av de åtta frågorna hade vi två öppna frågor och resterande sex var slutna 

frågor (se bilaga 2). Bryman (2018:286) skriver att det är viktigt att:  

• ”ha färre öppna frågor, eftersom det brukar vara lättare att besvara slutna 

frågor.  

• ”ha en utformning som är lätt att förstå och följa” 

• ”vara kortare för att man ska kunna minska risken för ’enkättrötthet’”. 

Genom en enkätundersökning kunde vi nå ett begränsat urval, som i vårt fall var 

svensklärare i årskurs 4-6. Vi kunde även få en stor geografisk spridning genom att 

publicera enkäten på olika webbsidor. Bryman beskriver även att enkäter är 

tidsbesparande och jämför detta med intervjuer (ibid, 2018:286ff).  

Vi jobbade med ett program som kallas för Surveymonkey (2019) där kunde vi 

formulera olika frågor till vår digitala enkät som vi sedan kunde använda oss av. En 

digital enkät valdes eftersom vi ansåg att den kunde få en större spridning och nå fler 

informanter. Enkäterna var lättillgängliga att komma åt för informanterna eftersom 

de endast behövde klicka på en länk som vi delat med oss av. Den digitala enkäten 

kunde även sortera data på ett effektivt sätt vilket var en tidsbesparing (Hagevi & 

Viscovi, 2016:176ff). 
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Vi ville även tillämpa ytterligare en metod i vår studie och valde därför kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Denna metod anser vi vara betydelsefull för att besvara 

studiens frågeställningar eftersom det låter oss föra ett ”levade samtal” med 

informanten (Patel & Davidson, 2003:78). Bryman (2018:260) lyfter att 

semistrukturerade intervjuer har en uppsättning av frågor. Inför mötet med våra 

informanter antecknade vi ner frågor som vi sedan använde oss av. Dessa frågor fick 

inte informanterna ta del av i förväg, däremot blev de informerade i missivbrevet (se 

bilaga 1) om studiens syfte. Frågornas ordningsföljd varierade beroende på vad 

informanterna svarade, detta ledde till att de kunde förtydliga sina svar och vi kunde 

även ställa uppföljningsfrågor som grundades utifrån studiens intresseområden 

(Patel & Davidson, 2003:78).  

 

3.2 Urval och genomförande 

Enkäten skickades ut till berörda lärare som arbetar i grundskolan med årskurs 4-6, 

runt om i hela Sverige. Vi började med att skicka ut vår enkät i samband med 

missivbrevet som ingick i intervjun, en procedur som förklaras mer ingående nedan. 

Vi publicerade även enkäten via en webbportal som hade en grupp som var riktade 

till verksamma grundlärare. Den gruppen hette ”Lärarförbundet” och vi lyckades få 

16 enkätsvar från olika lärare efter två veckor. Till en början var det svårt att få tag på 

informanter, både till enkäten och intervjun, vilket vi tyckte var påfrestande. Vi 

upplevde att vi behövde göra åtgärder kring detta och valde därför att publicera 

enkäten i en annan grupp i samma webbportal. Denna grupp kallas för ”Årskurs 4-6 

Tips & Idéer!” och vi fick då svar från flera lärare som ökade enkätens svarsfrekvens 

betydligt. Över en natt hade svarsfrekvensen stigit från 16 informanter till 65. När vi 

analyserade svarstiden från webbenkäten uppmärksammade vi att det tog tre 

minuter och 42 sekunder för informanterna att utföra enkäten.  
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Tabell 2: Översikt över enkätfrågan: Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 

År som 

verksam 

lärare 

0-5 år 6-10 år 11-20 år Mer än 20 år 

Antal 

informanter 

13 stycken 10 stycken 30 stycken 12 stycken 

 

I tabell 2 ser vi en översikt från enkäten kring hur länge informanterna arbetat som 

verksam lärare i skolan. 

Tabell 3: Översikt över enkätfrågan: I vilken årskurs undervisar du i? 

Undervisande 

årskurs 

Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Alla 

årskurser 

Antal 

informanter 

16  11  13  24  

 

I tabell 3 ser vi en samanställning från enkätsvaren över vilka årskurser 

informanterna undervisade i. 

För att komma i kontakt med informanter som kunde delta i intervjustudien började 

vi med att gå in på VFU-portalen, som är en hemsida på webben. Denna sida har 

sammanställt alla skolor som tar emot studenter och utifrån den valde vi ut särskilda 

skolor i en mellansvensk kommun. Vi skickade ett missivbrev (se bilaga 1) till totalt 

36 personalansvariga på olika skolor som sedan vidarebefordrade vårt mail till 

informanter som arbetade i årskurs 4-6, där fick de möjlighet att frivilligt medverka i 

vår studie. I missivbrevet förklarades syftet med studien, vilket var att ta reda på 

lärarnas förhållningssätt till och genomförande av läxor i sin undervisning. Vi 

beskrev uppskattningsvis hur lång tid samtalen skulle pågå i missivbrevet samt att 

intervjun skulle spelas in med digitala verktyg och sedan transkriberas. I mejlet 

infogades även vår digitala enkät som tidigare nämnts, där lärare fick möjlighet att 

svara på våra frågor gällande läxor.  

Under en till två veckor fick vi svar från totalt tre skolor som var villiga att 

medverka i vår studie. Vi genomförde totalt fyra intervjuer med verksamma 
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svensklärare som arbetar i grundskolan (se tabell 4). Två av lärarna arbetade på 

samma skola men i parallella klasser och resterande två lärare arbetade på olika 

skolor i kommunen. Intervjuerna skedde på olika platser och tider. Vi befann oss 

blandat annat i lärarnas respektive klassrum men en av informanterna träffade vi på 

ett café. De två lärare som arbetade på samma skola ville gärna intervjuas 

tillsammans. Innan varje påbörjad intervju säkerhetsställde vi att vi hade tillåtelse att 

spela in samtalet, vilket vi också hade i samtliga intervjuer. Med hjälp av våra 

mobiltelefoners ljudinspelningsfunktion kunde vi dokumentera samtliga intervjuer, 

vilket tog cirka 2o minuter. Eftersom vi fick tillåtelse att göra en ljudinspelning under 

varje intervju kunde vi fokusera på att ställa våra förbestämda intervjufrågor (se 

bilaga 3) efter den ordning som samtalet ledde oss. Vid vissa frågor bad vi läraren 

förtydliga sig eftersom vi ville få en djupare förståelse kring samtalet, vi ställde även 

följdfrågor till lärarna för att få ett mer levande samtal. På så sätt fick vi en fylligare 

data som vi sedan kunde analysera och tolka mer grundligt, vilket vi inte skulle kunna 

ha gjort på samma sätt om vi valt att enbart anteckna under dessa tillfällen (Bryman, 

2018:577ff).  

 

Tabell 4: Översikt över informanter 

 Informant 

A 

Informant B Informant C Informant 

D 

Antal år 
som lärare 

19 år 11 år 23 år 13 år 

Utbildad i 
ämnen som 

Svenska, so-
ämnen, 

matematik 
och bild 

Svenska, no-
ämnen, 

matematik och 
idrott 

Svenska, so-/no-
ämnen, engelska, 

matematik och bild 

Svenska, 
so-/no-
ämnen, 

engelska, 
matematik 

och bild 

Utbildad för 
årskurser 

1-7 f-6 1-7 f-6 

Arbetar 
idag med 
årskurs 

Årskurs 4 Årskurs 4 Årskurs 6 Årkurs 4 
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Läraren 
använder 
sig av 
svenskläxor 

En 
svenskläxa 
per vecka 

En svenskläxa 
per vecka 

En 
ämnesövergripande 

läxa per månad 

Minst en 
svenskläxa 
per vecka 

 

I tabell 4 visas en samanställning av de fyra lärare som intervjuades. Tabellen är 

uppdelad i fem kategorier: antal år som lärare, utbildade i ämnen som, utbildade i 

för årskurser, arbetar idag med årskurs och läraren använder sig av svenskläxor. 

Lärarna i denna studie namnges med fingerat namn eftersom de garanterats 

anonymitet. Informant A har arbetat som verksam lärare i 19 år och är utbildad i 

svenska, so-ämnena, matematik och bild. Läraren får undervisa elever i årskurs 1–7 

och har förnärvarande en årskurs 4. Informant A använder sig av en läxa en gång i 

veckan i svenskämnet. Informant B har varit verksam lärare i 11 år och får undervisa i 

är svenska, no-ämnena, matematik och idrott. Informant B får arbeta med elever i 

årskurs f-6 och har för tillfället en årskurs 4. Informant B har svensläxa en gång i 

veckan för hens elever. Informant C har arbetat inom skolan i 23 år och behörig i att 

undervisa i svenska, so-/no-ämnena, engelska, matematik och bild för årskurs 1–7.  I 

dagsläget undervisar Informant C i årskurs 6. Informant C arbetar med en 

ämnesövergripande läxa en gång per månad.  Informant D har varit verksam lärare i 

13 år och är utbildad i svenska, so-/no-ämnen, engelska, matematik och bild. Hen får 

arbeta med elever i f-6 och har just nu en årskurs 4. Som både Informant A och 

Informant B har även Informant D minst en svenskläxa per vecka.  

3.3 Bearbetning 

Programmet Surveymonkey (2019) sammanställde informanternas svar vilket var en 

tidsbesparing för oss när vi skulle bearbeta de öppna och slutna frågorna som 

enkäten hade. När enkätfrågorna studerades sorterade vi ut relevant data som var 

lämpade efter studiens syfte och forskningsfrågor och antecknade de vanligaste 

kommentarerna som informanterna skrev kring: varför de använde sig av läxor, 

varför de valde att inte ha läxor samt möjligheter och hinder med läxor. Vi valde även 

att lyfta övriga kommentarer som informanterna skrev i enkäten, detta presenteras i  

tabell 5 och tabell 6 (se avsnitt 4.1). Detta gjordes även för att lättare kunna jämföra 

enkäter och intervjuer i resultatdiskussionen  

Intervjuerna valde vi att dela upp för att effektivisera transkriberingsprocessen. 

Eftersom vi genomförde fyra intervjuer transkriberade vi två intervjuer var. Dessa 
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gick vi sedan igenom tillsammans eftersom vi ville kontrollera att det vi skrivit på 

varsitt håll stämde överens med bådas upplevelse från intervjuerna. Efter denna 

process jämförde vi intervjuerna med varandra och plockade ut relevant data som vi 

sammanställer i intervjuresultatet.  

I både enkät- och intervjusvaren bröt vi ned insamlade data i mindre delar för att 

sedan kunna placera lämpligt material under rätt rubrik. Vi valde att kategorisera 

vårt material i tre olika kategorier som även är studiens forskningsfrågor (se avsnitt 

4.2). Kategorierna resulterade i: Vilket förhållningsätt har lärare till läxor, vilka 

typer av läxor ger lärarna, vilka anledningar anför lärarna till att ge eller att inte 

ge läxor? 

3.4 Forskningsetiska principer 

Till vår studie har vi tagit stöd av Vetenskapsrådet forskningsetiska riktlinjer. Det 

finns fyra grundläggande huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

1. Informationskravet innebär att när studier och undersökningar utförs är det 

viktigt att forskaren informerar deltagaren om uppgiftens syfte samt vilka 

villkor som gäller för deltagandet.  

2. Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska informeras om att medverkan är 

frivillig och att hen har möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst i 

undersökningen om personen önskar detta. Deltagaren ska inte på något vis 

utsättas för negativa konsekvenser om hen väljer att avbryta sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren som deltar i studien garanteras 

anonymitet där ingen utomstående har tillgång till uppgifterna som råder i 

undersökningen.  

4. Nyttjandekravet innebär att den information som ges av deltagaren får endast 

användas till undersökningen och inget annat. Forskaren får även inte ändra 

undersökningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002:5ff). 

 

I missivbrevet (se bilaga 1) var vi tydliga med att poängtera att det var frivilligt att 

medverka i studien och vi informerade även de som deltog i studien att de var 

anonyma. De hade även möjlighet att avbryta intervjun ifall det upplevde situationen 

som obekväm. Vi informerade i missivbrevet att vi tänkt spela in samtalet, vilket vi 
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även påpekade om innan vi började intervjun, eftersom vi ville försäkra oss om att 

informanten tagit till sig av denna information.  

Den digitala enkäten (se bilaga 2) var även anonym. Vi var valde att inte ha frågor 

som på något sätt kunde identifiera informanterna, exempelvis vad de hette eller 

vilken skola de arbetade på, utan vi ville enbart ta reda på det som var relevant för vår 

studie. Därför valde vi att ha strukturerade frågor vilket betyder att det fanns fasta 

svarsalternativ informanten fick välja mellan. Det fanns även öppna frågor där 

informanten själv fick välja hur mycket hen ville skriva och dela med sig av. 

För att säkerhetsställa informanternas anonymitet kommer den data som vi blivit 

tilldelade förstöras. Den färdiga studien kommer däremot finnas tillgänglig på 

databasen DiVA och finnas åtkomlig för allmänheten.  

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Med hjälp av enkäter finns möjligheten att nå fler informanter inom ett begränsat 

urval. Det var 65 informanter som besvarade enkäten vilket stärker trovärdigheten på 

studiens resultat. Samtidigt är vi medvetna om att det kan finnas informanter som 

besvarat vår enkät men som inte har arbetat som lärare i svenskämnet för årskurs 4-

6, detta var dock inget som framgick. Patel och Davidson skriver gällande kvantitativa 

undersökningar att när vi själva utformar vår insamlingsmetod kan det uppstå hinder 

kring de informanter som besvarat. Det är svårt att säkerhetsställa och det finns inga 

garantier på att våra informanter tillhör den målgrupp som utsetts till studien (Patel 

& Davidson, 2003:98). Däremot valde vi att publicera enkäterna i grupper på sociala 

medier som var riktade till lärare i årskurs 4-6 vilket gör att materialet vi fått är mer 

tillförlitlig eftersom vi avgränsade urvalet. Vi ansåg däremot att vi behövde 

komplettera vår undersökning med en annan metod som i denna kontext blev 

intervjuer.  

Hade vi enbart använt oss av intervjuer som en metod i vår undersökning och 

utgått från ett fåtal lärares tankar och åsikter, skulle detta kunna leda till att vårt 

material ses som svagt och mindre trovärdigt, eftersom vi då inte kan generalisera vår 

data. Holme och Solvang (1997:81) beskriver att den information som ges av 

informanter inte med säkerhet kan utgå ifrån att de talar sanning. Dock så bedömer 

vi att lärarna som vi intervjuade gav oss informationsrika och likvärdiga svar som 
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kunde besvara våra forskningsfrågor och på så sätt ytterligare väga upp studiens 

tillförlitlighet.  

I både enkät- och intervjufrågor har vi varit noggranna med att utgå från studiens 

centrala frågor. Till intervjuerna kontrollerade vi alltid efteråt att vi ställt alla de 

frågor som var tänkta, för att på så sätt säkerhetsställa att intervjuerna blivit 

likvärdiga. Eftersom vi skickade ut samma enkät och fick svar på dessa frågor samt 

gjorde om samma intervju fast med olika lärare anser vi att vi ”mäter det vi vill mäta” 

(Holme & Solvang, 1997:156), vilket gör att den data vi samlat till denna studie är 

giltig.   



Cathrine Lovén 
 Nicole Muñoz 

SVA028 
 

25 
 

4 Resultat 

I detta kapitel redovisar vi först vår data utifrån de svar vi fått från våra enkäter (4.1). 

Vi redovisar sedan resultaten av intervjuerna som vi haft med verksamma 

svensklärare (4.2). 

4.1 Enkätsvar 

Nedan följer resultaten från 6 av de 8 enkätfrågor som vi hade (se bilaga 2). 

Anledningen till att vi inte tog med samtliga 8 frågor i resultatet var för att dessa 

frågor handlade om hur länge lärarna har arbetat som verksam lärare samt vilken 

årskurs som de undervisar i. Detta presenteras istället i avsnitt 3.1 i tabell 2 och 3 

eftersom vi gjorde en liknande tabell för lärarna som vi intervjuade (se tabell 4).  

 

Figur 1: Hur ofta använder du dig av läxor i din svenskundervisning? 

I figur 1 kan vi urskilja att läxor är något som ses som vanligt och som används mer 

eller mindre i svenskundervisningen. 44 % av informanterna använde sig av läxor 

minst en gång i veckan och endast 9 % av dessa informanter använde sig aldrig av 

läxor. 
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Figur 2: Vilka olika typer av läxor använder du dig av i svenskundervisningen? 

Vi kan identifiera att läsläxor var den vanligaste typen av läxa i 

svenskundervisningen, 74 % av lärarna använder sig av läsläxor. Strax därefter 

identifierades förberedande läxor med 54 % och sedan repetitions- och övningsläxor 

med 45 % (dessa tre typer av läxor är mest vanligt förekommande). Resterande 

resultat visar att 31 % av enkätsvaren har läxor för att arbeta ikapp. 20 % är läxor 

vars innehåll som finns utanför skolmiljön. 11 % av enkätsvaren visar även att 

lärarna ger annat (läxtyper som inte ingår i enkätens svarsalternativ). 6 % ger läxor 

för rikare bedömningsunderlag och det är 6 % av lärarna från enkäten som inte 

använder sig av läxor. 
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Figur 3: Gör du en uppföljning av läxorna? 

Att följa upp läxor var något som ansågs som vanligt då hela 89 % av informanterna 

svarade Ja, alltid. Det övriga 11 % svarade att det följde upp läxor ibland eller att det 

aldrig följde upp läxorna.   

 

Figur 4: Erbjuder skolan någon form av läxhjälp? 

77 % av de informanter som svarade hade någon form av läxhjälp i skolan medan 23 

% svarade det motsatta. Utifrån informanternas svar är alltså läxhjälp något som 

verkar vanligt att erbjuda på skolor. 
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Tabell 5: Ger du läxor till dina elever? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

Ger du läxor? Ja/Ibland: 56 Nej: 9 
Vanligaste 
syftet till 
användandet / 
icke-
användandet 
av läxor enligt 
informanterna 

Fördjupa, befästa, repetera, 
mängdträning, lästräning, öva 
studieteknik, visa föräldrar, 
öva på grammatik, ta eget 
ansvar, göra klart och träna 
inför prov. 

Ingen likvärdig skola, alla har 
olika förutsättningar, bristande 
föräldrastöd och har bara läxor 
när de får öva inför prov. 

Övriga 
kommentarer 
från 
informanterna 

- Det ska finnas ett klart 
syfte med läxor. 

- Läxorna blir att träna 
inför prov och göra 
klart saker de missat. 

- Träna på att ta eget 
ansvar och planera sin 
tid. 

- Föräldrarna får inblick 
i skolarbetet och hur 
det egna barnet klarar 
detsamma. 

- Elever får möjlighet att 
fördjupa sina 
kunskaper hemma.  

- Tiden räcker inte till i 
skolan för 
mängdträning. 

- Läxor kan vara 
ångestladdade.  

- Läxor riskerar att vara 
orättvisa och gynna 
vissa elever. 

- Vi kan inte få en 
likvärdig skola för alla, 
då alla elever inte har 
samma förutsättningar 
till stöd av läxor 
hemifrån.  

- Genom läxor så lägger 
lärare sitt uppdrag på 
föräldrar. Hinner vi inte 
det vi ska i skolan så 
behöver vi tänka om. 

 

 

Detta är en översikt kring fråga 3 (se bilaga 2) utifrån informanternas svar. Tabellen 

är en sammanfattning och lyfter de vanligaste syftena kring användandet respektive 

inte användandet av läxor. I tabellen framgår att 56 informanter använder sig av 

läxor eller använder sig av detta ibland, 9 informanter använder sig inte av läxor. I 

den undre delen av tabellen visas utvalda kommentarer från informanterna för att få 

en tydligare bild kring deras förhållningsätt till läxor. 
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Tabell 6: På vilket sätt anser du att läxor påverkar elevers kunskapsutveckling? (Ex. 
möjligheter eller hinder) 

Möjligheter med läxor Hinder med läxor 

- Får in rutiner 
- Öva och repetera  
- Ökar språkutvecklingen (läsning 

och samtal) 
- Fördjupa kunskaper 
- Övar på att ta eget ansvar 

 

- Läxor stjälper 
- Läxor skapar stress och 

prestationsångest 
- Ges inte tid åt annat 
- Olika förutsättningar (ex. inlärning 

och hemförhållanden) 
 

 

Detta är en sammanställning av de svar som informanterna gav på fråga 7 (se bilaga 

2). Vi valde att dela upp dessa svar i två kategorier, vilka är möjligheter med läxor och 

hinder med läxor.  De möjligheter informanterna uppgav med läxor var att eleverna 

får in rutiner, de övar och repeterar samt öka deras språkutvecklingen. Eleverna får 

även fördjupade kunskaper och öva på att ta eget ansvar. De hinder med läxor som 

informanterna lyfte var att läxor stjälper eleverna och skapar stress. Eleverna får även 

mindre tid åt annat samt att eleverna har olika förutsättningar.   

4.2 Intervjusvar 

Nedan redovisas lärarintervjuerna. Eftersom vi intervjuade Informant A och och 

Informant B tillsammans valde vi under transkriberingen att inte skilja dem åt. 

Däremot intervjuade vi Informant C och Informant D separerat eftersom de arbetade 

på olika skolor.  

Informant A och B, årskurs 4 

Informant A berättar att hen använder sig av läxor och säger: 

 ”För mig är det saker som de ska få öva extra på. Det som vi har jobbat med i 

skolan ska de också få öva på hemma. Dels för att de ska få ännu mer att öva på och 

för att föräldrarna ska få se vad vi jobbat med under veckan”.  

Informant B instämmer med sin kollega och inflikar att genom läxor befäster 

eleverna kunskaper som de redan har arbetat med. Hen menar att om eleverna får 

repetera så befästs kunskapen bättre. Repetition är något som Informant B anser 

alltid är bra. Båda lärarna tycker det är viktigt att ge läxor till sina elever och de 

förklarar att de arbetar på likartade sätt gällande läxor. Lärarna har en varsin årskurs 
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4 men arbetar mycket tillsammans. Eleverna får alltid en svenskläxa per vecka och 

anledningen till att de ger läxor i svenskämnet är enligt Informant B: ”För att 

eleverna ska träna på läsflytet, ju yngre eleverna är desto bättre för inlärningen”. Det 

är genom regelbunden lästräning som eleven befäster kunskapen, anser läraren. Hen 

berättar vidare att det är komplext för många elever att hinna med ”lästräning” på 

skoltid och måste därför träna på läsning hemma. Enligt Informant A så är det många 

föräldrar som gärna vill att sina barn ska få läxor och därför ger hen de till sina 

elever.  

De beskriver att deras svenskläxor kan se väldigt annorlunda ut. Informant A talar 

om att de arbetar mycket med läsförståelse och att de alltid individanpassar läxorna 

för eleverna, hen menar att den måste vara utformad utifrån olika svårighetsgrader. 

Ett exempel som läraren lyfter är: ”De elever som anser att läxan är för svår behöver 

endast svara på faktafrågor som finns i texten och de andra kan svara på resterande 

frågor som oftast är analys och reflekterande frågor”. Att läsa mellan och bortom 

raderna är något som lärarna upplever som svårare för många elever och därför 

behöver inte alla elever utföra alla uppgifter som finns med i läxorna. 

Lärarna följer upp läxorna och de gör detta tillsammans i helklass. Eleverna får 

redovisa sina svar muntligt för klasskamrater och lärare. Informant A nämner att det 

är under sådana moment som eleverna får möjlighet att lyfta det de tycker är svårt. 

Informant B instämmer och tycker det är viktigt att alla elever får sin röst hörd och 

fördelar därför ordet till alla. 

Möjligheter med läxor tycker Informant B är att eleven får bygga upp sin 

självkänsla. Genom att nöta och repetera så kan eleverna få känna att de lyckas i 

skolan. Hen poängterar även att eleverna inte ska känna sig ensamma när de utför 

läxor utan de får be om hjälp under skoltid så att läraren kan stötta de barn som 

behöver hjälp med läxorna. Ett hinder som Informant B uppger är: ”Elevens 

motivation och inställning till att utföra en läxa”. Hen menar att barn ofta har andra 

intressen och att vissa elever föredrar att exempelvis spela datorspel på sin fritid, 

vilket påverkar inställningen negativt.  

Informant A uttrycker att möjligheter med läxor är att föräldrar till barnet blir 

insatta och involverade i vad hen gör i skolan. Detta är något som läraren anser vara 

viktigt för då kan föräldrarna se hur det går för deras barn. Genom att ge läxor så 

känner föräldrarna sig delaktiga annars brukar detta bli svårt, tycker läraren. Något 
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som kan vara ett hinder för eleverna är om denna möjlighet (läxhjälp av en förälder) 

inte kan ges. Informant A säger att det finns förälder som har svårt och jobbigt med 

det svenska språket och det finns de föräldrar som varken kan läsa eller skriva. Dock 

så understryker hen: ”Då är det bara att komma hit, vi kan alltid hjälpa till på skoltid, 

det finns alltid något pass som vi kan hjälpa till”. 

Elevens kunskapsutveckling är något som Informant A tror påverkas genom att få 

läxor. Hens åsikter gällande detta är att forskning visar på: att mycket läsning ger 

goda resultat. Däremot så tycker läraren att den tid för läsning som hen hade hoppats 

på finns inte under skoltid och därför måste eleverna läsa hemma på sin fritid. 

Informant B svar gällande om det finns läxhjälp på skolan är: 

 ”Nja alltså vi gör inte såhär att varje torsdag klockan två får ni läxhjälp, utan vi 

hjälper till när de säger att de behöver det. Så får de sitta kvar efter skolan och vi 

hjälper till, och ibland säger de till att de vill sitta inne på rasten och göra läxan för 

att de inte förstår”.  

De flesta lärare som arbetar på skolan ger läxor till sina elever, Informant A säger: 

”Jag vet inte om det är någon på den här skolan hos oss som har gjort det, alla på 

skolan har läxor”. 

 

Informant C, årkurs 6 

Informant C nämner inledningsvis att hen är skeptisk till läxor, vidare säger hen att 

läxor är något som läraren bestämmer att eleven ska göra på sin fritid. Denna lärare 

ger en läxa till sina elever en gång per månad som hen kallar för Projektläxa. Eleverna 

har ungefär en månad på sig att genomföra den, från att hen delar ut den. 

Anledningen att läraren ger denna läxa är för att hen anser att eleverna ska få 

möjlighet att fördjupa sig i ett ämne eller inom ett område. Läraren upplever att det 

är ett hinder för eleverna att göra detta under skoltid. Att få arbeta med projektläxan 

hemma blir därför en möjlighet för eleverna, menar läraren. 

Denna typ av läxa är en större och ämnesintegrerade, förklarar läraren. I nuläget 

arbetar eleverna med rymden som egentligen tillhör fysikämnet men hen poängterar 

att läxan innefattar en muntlig presentation, hur eleverna letar och hittar fakta, hur 

de är källkritiska samt hur de sedan ska framföra och presentera den. Läraren 

betonar att: ”Projektläxan är ju alltid en svenskläxa. De stora delar av 
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kunskapskraven finns med i läxan, det kan ju också vara att de berättar om en 

författare eller en bok och då måste man ju ha läst en bok”.  

En god möjlighet med en läxa tycker läraren är som hen berättat tidigare, att 

fördjupa sig i något som eleven tycker är intressant. Läraren nämner att en annan 

fördel med läxan är att föräldrarna får hjälpa till. Informant C har tidigare arbetat 

med traditionella läxor som exempelvis glosläxor eller uppgifter som eleverna ska 

svara på frågor. Hen tänker dock att det tar mer tid för läraren att förbereda, dela ut, 

samla in, redovisa och kolla igenom läxan. ”Om det ska vara en bra läxa så måste den 

var ordentligt genomarbetad och det tar längre tid än vad det tar för eleverna att lära 

sig det i klassrummet", uttalar läraren.  

Den uppföljningen läraren gör är att föra egna anteckningar samtidigt som hen 

lyssnar på elevernas muntliga redovisning och använder sig av matrisen ”two stars 

and one wish”. Sedan ger läraren en skriftlig feedback till eleverna.  Informant C tror 

att läxor inte påverkar elevernas kunskapsutveckling särskilt mycket då hen har 

jämfört med hur hen arbetat tidigare när läraren gav läxor till sina elever. Läraren 

förklarar att hens nuvarande elever har ”höga resultat” och det tänker läraren beror 

på att eleverna tillsammans med läraren arbetar med uppgifterna i skolan. Skolan 

erbjuder ingen läxhjälp men läraren påpekar att majoriteten av lärarna som arbetar 

på skolan ger läxor till sina elever. Hen säger: ” Det är jag som inte gör det, förutom 

projektläxan”. Vidare säger hen att: 

 ”Jag har gått fram och tillbaka, jag har jobbat med läxor på alla möjliga olika sätt 

och jag har också jobbat på en skola där man känner sig tvingad för att så här gör 

man. Fast jag har ju hela tiden försökt reflektera kring vad jag håller på med”.  

Läraren tycker det är trist att sitta och rätta läxor och har tidigt insett att hen är 

skeptisk till dem men ändå gett läxor till sina elever för att det är vanligt. Fokus för 

hen är istället att förbereda inför moment som eleverna förväntas arbeta med i 

klassrummet. Läraren avslutar med att uttrycka: 

 ”Jag tänker att har man lärt sig varför man pluggar och varför man går i skolan, 

om man har det inre drivet själv, så kommer man repetera, studera och läsa mer. 

Oavsett om läraren ger poäng eller inte”. 

Informant D, årskurs 4 
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Begreppet läxa definierar Informant D som en utökning av det eleverna har arbetat 

med. Hen säger: ”Själv tycker jag att det känns ganska nödvändigt, men det är min 

egen åsikt.” Läraren berättar vidare varför hen tycker läxor är viktigt och säger att 

föräldrarna får en insikt i vad eleverna arbetar med i skolan och de kan då stötta och 

vägleda. Hen påpekar även att om elever läser hemma så blir de bättre på att 

exempelvis stava och se struktur i en text. Läxor för yngre elever tycker läraren kan 

ses som en förberedelse inför framtiden eftersom ju äldre eleverna blir desto mer 

läxor kommer de att få, när de börjar högstadiet eller gymnasium.  

  Inom svenskämnet ger läraren fler svenskläxor per vecka. Läxorna kan varieras, 

ibland ges läxor med innehåll som eleverna har arbetat med. Men om läraren 

upplever att eleverna har svårt med uppgifter i skolan så kan de även ges som läxor, 

så att eleverna får möjlighet att träna. Exempel på svenskläxor är: träna sj-ljudet, 

repetera glosor, läsa och skriva berättelser. 

I skolan arbetas det mycket med läxor och Informant D lyfter att när eleverna har 

nationella prov eller andra bedömningsmoment så är det jätteviktigt med att ha en 

god läsförmåga. Har inte eleven en sådan färdighet påpekar läraren att det leder till 

negativa konsekvenser. Eleverna arbetar idag med att skriva sagor och för många går 

det framåt i skrivutvecklingen men inte för alla. I en sådan kontext kan läraren känna 

att hen behöver ge läxor till sina elever så att de får arbeta mer.  

Om eleverna skulle behöva hjälp med läxor så finns dessa möjligheter på skolan. 

En dag under skolveckan finns det lärare som kan hjälpa till med läxor, berättar 

läraren under intervjun. Läraren brukar följa upp läxorna genom att tillsammans 

diskutera dem i klassen. Hen rättar även läxorna och sedan får eleverna tillbaka dem. 

När eleverna får läxor som de ska svara på exempelvis fakta- och inferensfrågor så 

kan det förekomma att eleverna får sitta med varandra och diskutera olika svar från 

läxorna.  

Informant D tror att majoriteten av personalen på skolan är öppna för läxor 

eftersom de anser att det ger eleverna goda förutsättningar och det fungerar bra i 

verksamheten. Möjligheter med läxor är som läraren tidigare redan uttryckt sig: 

 ”Föräldrar får insikt i vad eleverna arbetar med på skolan. De hinder som kan 

vara, det är om man har föräldrar som inte har språket eller är analfabet men om 

man har lite svårt med stavning och sånt där, då har barnet en möjlighet att stanna 

kvar och få hjälp med det här”.  
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Alla elever får likadana läxor, det är inte ofta läraren individanpassar uppgifterna 

men det kan ske. Informant D tror att läxor påverkar elevernas kunskapsutveckling 

positivt. Hen säger: ” Jag tror att det är jättebra, med dem sakerna jag har sagt. Sen 

får de träna på eget ansvar och se till att den kommer in i rätt tid”. 

Denna lärare har endast arbetat på skolor som förespråkar läxor så hen upplever 

själv att hen alltid haft samma förhållningssätt gällande läxor. Läraren avslutar med 

att säga: ” Det behöver inte vara långa läxor. Det kan bara vara några ord att stava 

eller någonting att skriva”. 

5 Diskussion 

I vårt diskussionskapitel kommer vi att börja med att redogöra för 

metoddiskussionen och sedan följer resultatdiskussionen.  

5.1 Metoddiskussion 

Till en början var det svårt att hitta informanter som ville delta i vår undersökning 

gällande både enkätsvar och intervjuer. Vi fick därför skicka ut missivbrevet ett flertal 

gånger. Enkäterna var en metod som var okänd för oss båda, då vi har tidigare använt 

oss av intervjuer och observationer. Dock så kändes enkäter och intervjuer som två 

lämpliga metoder att använda till studien eftersom vårt syfte var att få en djupare 

inblick i lärarnas användande av läxor.  

Att få enkätsvar av lärarna gick till en början väldigt trögt. De närmsta dagarna 

efter publiceringen infann sig på lovdagar, vilket vi tror påverkade informanternas 

svarsfrekvens negativt till en början. Vi upplever att våra frågor var enkla och 

välformulerade eftersom vi kunde se att alla frågor besvarades av de som utförde 

enkäten. Enkäten hade väldigt få öppna frågor som gjorde att enkäten gick fort att 

besvara. Programmet Surveymonkey (2019) visade att genomsnittlig nedlagd tid var 

tre minuter och 42 sekunder.   

Under intervjuerna valde vi att anpassa oss efter informanternas önskemål och 

åsikter för att få så bra intervjumöjligheter som möjligt. En av intervjuerna skedde på 

ett café, vilket ledde till att vi fick med mycket oljud i inspelningen vilket sedan störde 

transkriberingen. Ett alternativ hade varit om vi befunnit oss i en mer ostörd miljö 

som vi gjorde med resterande informanter som exempelvis klassrum. Trots oljud så 

gick alla intervjuer att transkribera på ett bra sätt. En annan aspekt vi reagerade på 
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var att två av informanterna var kollegor och de genomförde intervjun tillsammans. 

Vi tror att de blev påverkade av varandras svar då de var ense om många aspekter 

men vi upplever att det även hjälpte informanterna att förtydliga och bredda sina 

svar. 

Fördelarna med våra intervjuer var att de gav oss möjlighet att ställa 

kompletterande frågor till informanterna, vilket enkäterna inte gjorde. Enkäten gav 

ingen möjlighet för informanterna att fördjupa sig i frågorna eftersom ingen person 

var närvarande under svarsprocessen. Dock var det mer naturligt att arbeta med 

enkäter i jämförelse med intervjuerna eftersom vi inte behövde transkribera 

enkätresultaten, utan detta sammanställdes av programmet Surveymonkey (2019) 

vilket effektiviserade processen (Bryman, 2018:286ff, 563). 

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet där vi även tolkar och analyserar de tre kategorier 

som är: Vilket förhållningsätt har lärarna till läxor, vilka typer av läxor ger lärarna 

och vilka anledningar anför lärarna att ge eller inte ge läxor. Vi knyter an empirin i 

förhållande till våra tre teoretiska ansatser samt aktuell forskningslitteratur.  

5.2.1 Vilket förhållningssätt har lärarna till läxor? 

Lärarna som vi intervjuade gav olika svar kring sitt förhållningssätt till läxor. Tre av 

fyra informanter ser och har länge sett läxor som en stor möjlighet för sina elever och 

arbetar därför med läxor. Läxor är ett vanligt förekommande inslag inom skolans 

praxis och vi kan utifrån forskning, läroplaner och egna erfarenheter se att långa 

traditioner lever kvar i lärares och föräldrars synsätt gällande läxor. Att våga 

ifrågasätta läxor kan ses som komplext eftersom det upplevs som ”det normala, 

vanliga och viktiga” för elevernas (skol-) utveckling. Det kan vara så att detta bidragit 

till att många lärare fortsätter att använda läxor, trots att detta inte står skrivet i  

nuvarande styrdokument.  

En tolkning som kan göras är att i tidigare läroplaner så har det behavioristiska 

perspektivet haft ett stort inflytande. Där bär läraren på kunskaper och erfarenheter 

och eleverna förväntas ta till sig dessa två aspekter (Skinner, 2008:12). Utifrån 

tidigare styrdokument kan vi se att det står tydligt hur läroplanen har förändrats 

genom åren. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980:52) ansågs läxor som en metod att 

arbetsfostra eleverna genom att de inhämtar kunskaper och färdigheter. Skolverket 
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gav riktlinjer till läraren att ge läxor till sina elever för de sedan ska befästa sina 

kunskaper. Jämför vi med nuvarande läroplan (Lgr 11) är det påtagligt att den är 

skriven mer ur ett sociokulturellt synsätt och det står ingenting om läxors 

användning. Det är intresseväckande att trots att styrdokument och lärarutbildningar 

förespråkar ett sociokulturellt lärande så används läxor fortfarande som en 

”tradition” i många skolor. Samtliga lärare från intervjun och de flesta enkätsvaren 

lyfter fram att på den skolverksamhet de arbetar på, så ger majoriteten av 

lärarpersonalen läxor till sina elever. 

Utifrån intervjuerna så var det endast en informant som var emot sin egen läxa, 

dels för att hen hade en kritisk inställning kring läxor i stort och dels för att hen ansåg 

att läraren inkräktar på elevens lediga tid. Enkätundersökningen visade att de lärare 

som inte gav läxor till sina elever tyckte att läxor var ett stress- och ångestladdat 

begrepp. Forskning påvisar också att en negativ effekt med läxor är att eleverna och 

även föräldrarna kan uppleva stress och trötthet. Upplever eleven att läxuppgifterna 

är för svåra, kan det bidra till att hen tappar motivation till fortsatt lärande och det 

kan även uppstå konflikter mellan föräldern och eleven (Kohn, 2006:10ff). 

Något som vi tyckte var intressant var att de flesta lärare som deltog i vår studie 

ger läxor regelbundet till sina elever. När vi granskade läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmets digitala bok kunde vi inte hitta ett enda begrepp 

angående läxor när vi sökte på begrepp som: läxa, läxor och hemuppgift. Dessa 

begrepp är obefintliga i läroplanen och skollagen, ändå väljer många lärare att 

använda och ge läxor till sina elever. Det som gick att identifiera i styrdokumentet var 

att lärarens uppgift är att organisera och genomföra arbetet så att eleven ”successivt 

får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar” (Skolverket, 

2018:13). Detta utdrag som citeras ur läroplanen är något som kan vara tolkningsbart 

kopplat till läxor beroende på hur en lärare väljer att tyda styrdokumentet. Var och 

hur detta ska ske är något som läraren själv får bestämma över, eftersom kursplanen 

varken beskriver var eller hur denna riktlinje ska följas eller uppnås. En fundering är 

om läroplanen kanske behöver bli ett steg tydligare. Skolverket skulle kunna välja att 

belysa läroplanen kopplat till läxor. Det skulle dock kunna innebära möjligheten att 

ställa andra krav på lärare och skolor runt om i Sverige. 
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5.2.2 Vilka typer av läxor ger lärarna?  

I enkäten kunde vi se att 54 % av informanterna ger läxor för att eleverna ska 

förbereda sig inför prov eller redovisning och 45 % av informanterna från 

enkätsvaren ger läxor eftersom eleverna ska få möjlighet att repetera exempelvis 

glosor eller grammatikuppgifter. Tre av informanterna från intervjuerna och några 

från enkäten ansåg att repetera var en viktig färdighet. Resultaten som lärarna syftar 

på, tolkar vi som att de utgår från traditionella metoder och arbetssätt gällande hur 

lärande sker för den enskilde individen. Detta går att koppla till det behavioristiska 

perspektivet där repetitions- och övningsläxor är vanligt förekommande. Eleverna 

förväntas repetera och befästa sina kunskaper utifrån det läraren undervisat om 

(Skolverket, 2014). Steinberg (2006:10) anser att genom repetition så förstärker och 

bekräftar barnen sin inlärning som sker i skolan.  

Två informanter från intervjun berättade att svenskläxor kunde bestå av att 

eleverna skulle svara på olika frågor (läsförståelse). De upplevde att eleverna hade 

svårigheter att ”läsa mellan och bortom raderna”. För att en person ska kunna läsa 

mellan och bortom raderna behöver hen förmågan att göra inferenser. När elever ska 

svara på inferensfrågor så framgår det inte tydligt i texten, utan läsaren måste dra 

egna slutsatser. Information till faktafrågor finns däremot med i texten och det är 

därför ”lättare” att svara på faktafrågor än inferensfrågor (Gibbons, 2014:157; Liberg, 

2006:151; Reichenberg, 2006:213). Från en intervju visade resultatet att en lärare 

brukade individanpassa uppgifterna så att de elever som hade svårt att svara på 

inferensfrågor behövde inte göra dem. Genom att individanpassa får eleverna 

uppgifter som motsvarar sin egen kunskapsnivå (zon) som det sociokulturella 

perspektivet förespråkar (Imsen, 2006:308ff). I det konstruktivistiska perspektivet 

beskrivs att elever har olika utvecklingsnivåer. Dessa nivåer är något som lärare 

behöver anpassa sig efter för att alla elever ska få den stimulans de behöver så att 

uppgifterna inte blir för avancerade (Imsen, 2006: 53, 215, 278). Läxorna bör därför 

ha olika nivåer så att eleverna blir stimulerade på sin individuella nivå och att 

kunskaperna grundar sig i det som tidigare tagits upp. Både Cooper (2001:20) och 

Steinberg (2006:10ff) rekommenderar att läraren inte bör ge allt för långa och 

tidskrävande läxor. Dessa typer av läxor kan leda till att motivationen upphör. De 

påpekar även att läxor inte får vara ett ”nytt område eller ämne” som eleverna 
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förväntas arbeta med. Utan det ska vara innehåll som de tidigare arbetat med i skolan 

för att förstärka det som de har lärt sig i klassrummet. 

 I en intervju framgick det att elever fick redovisa sina läxor muntligt i helklass och 

de kunde lyfta svårigheter med läxorna för att på så sätt skapa en diskussion i 

gruppen. En annan lärare från intervjun brukade bilda grupper bland eleverna så att 

de fick möjlighet att diskutera olika svar från läxorna. Vi uppfattar att båda lärarna 

arbetar utifrån ett sociokulturellt synsätt där individen utvecklas genom att delta i 

interaktion med andra för att utbyta kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 

2014:20ff). Westlund (2007:82ff) påpekar, om eleverna får arbeta eller gå igenom 

läxorna tillsammans med sina klasskamrater så bidrar det till en positiv 

lärandeprocess. Cooper (2001:20) skriver även att läxor kan gynna elever med 

inlärningssvårigheter om läxorna är upplagda på ett strukturerat sätt, vidare menar 

han att det är en god förutsättning om läxorna är individanpassade utifrån elevens 

förmågor och behov.  

5.2.3 Vilka anledningar anför lärarna till att ge eller inte ge läxor? 

Alla lärare som deltog i intervjuundersökningen var eniga om att en möjlighet med 

läxor är att föräldrarna inkluderas i elevernas skolarbete och att hemuppgifter ger 

tillfällen för dem att hjälpa till. Likaså i enkätundersökningen, där kunde vi se att 

många av lärarna svarade ”föräldrar” som en positiv inverkan. Det sociokulturella 

perspektivet beskriver lärandeprocessen som att individen utvecklas genom att 

samspela med andra. Språk och kommunikation har en viktig betydelse inom detta 

perspektiv. Den proximala utvecklingszonen innebär vad ett barn kan lära sig på egen 

hand och vad hen kan lära sig med en mer kunnig person, som exempelvis en förälder 

eller kamrat (Imsen, 2006:308ff). Resultatet av studien och även tidigare forskning 

visar att föräldern ofta får hjälpa till och vägleda. Detta skapar även tillfällen för 

föräldern att engagera sig i barnets studier och de lyckas på så sätt bygga upp och 

stärka sin relation med varandra (Cooper, 2001:7ff; Steinberg, 2006:10ff). Om vi 

utgår från ett sociokulturellt paradigm så kan en förälders roll vara att motivera, 

vägleda och inspirera sitt barn genom att arbeta ifrån komfortområdet där hen är 

beroende av en mer kvalificerad person, för att på så sätt lita på sin egen kunskap och 

utvecklas vidare (Imsen, 2006:308ff). Med en sådan möjlighet är det gynnsamt för 

barnets lärandeutveckling eftersom hen får hjälp av den som redan kan och har 

kunskaper (föräldern).  
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Två informanter från intervjun samt vissa lärare från enkätundersökningen 

påpekade att ett hinder med läxor kunde vara att det fanns elever som inte kunde få 

denna stöttning hemifrån. I en av intervjuerna framgår det även att ett hinder kan 

vara om en elev har en förälder som har språksvårigheter. I enkätsvaren kunde vi 

också identifiera liknande uppfattningar och detta får oss att fundera vidare på 

elevers förutsättningar. Strandberg (2013:17ff) lyfter att läxor är endast gynnsamt för 

de elever som har högutbildade föräldrar, tid och språkkunskaper. Får en elev läxor 

som att skriva exempelvis en saga som hen dessutom har svårigheter med, måste det 

vara komplext för en förälder som har svårigheter med det svenska språket att stötta 

och vägleda sitt barn. Läxor i en sådan situation riskerar att leda till en negativ effekt 

som även forskning och vårt resultat visar på (Kohn, 2006:10; Strandberg, 2013:17ff; 

Westlund, 2007:89). 

Vi tror att i ett sådant sammanhang blir läxor mindre fördelaktigt för elevernas 

utveckling. Dock så visar intervjusvaren att läxhjälp på skolan varierades och 77 % av 

enkätsvaren erbjöd läxhjälp. Cooper (2001) redogör att yngre elever har en begränsad 

förmåga att fokusera och de kan bli distraherade av olika intryck som leder till att de 

inte kan koncentrera sig hemma och då genomförs inte läxorna. Om det finns en 

lärare i närheten av eleverna som ”kontrollerar” dem när de utför läxuppgifterna, så 

ger det en effekt som motverkar att eleverna blir distraherade (Cooper, 2001:20). 

Vilket kan ses som en tillgång för elever om en lärare kan finnas till hands, när de 

känner att de behöver hjälp med läxor.  

Vi kan också relatera resultaten till Pettersson & Leos (2017:5) fem förhållningssätt 

elever har till läxor. Om vi jämför den tredje gruppen som kallas för ”Godvilligt 

förhållande” med den femte gruppen som kallas för ”Ambivalenta gruppen”, så visar 

studien att den tredje gruppen kan vara elever som har driv och engagemang till att 

läsa och lära sig.  När de arbetar med läxor är det något som de till mestadels 

uppskattar och intresserar sig för. Den femte gruppen kan däremot vara elever som 

känner sig pressade över sin förmåga att göra sina läsläxor, vilket kan skapa 

ångestfyllda känslor. Trots att de vill utföra sina läxor så saknar de förmåga att klara 

av det. Vi tolkar dessa förhållningssätt som varandras motsatser. Med detta sagt kan 

det även konstateras att en verksam lärare som arbetar med barn och ungdomar 

möter en mångfaldig grupp i sitt klassrum. De möter elever med unika egenskaper 

som exempelvis olika förmågor, behov, bakgrund, erfarenheter, förutsättningar och 
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färdigheter. Detta får oss att reflektera vidare över elevers olikheter. Två informanter 

som deltagit i enkäten lyfter att läxor kan vara orättvisa vilket leder till att eleverna 

inte får en likvärdig utbildning eftersom de inte har samma förutsättningar till stöd 

av läxor hemifrån. Utifrån dessa resonemang undrar vi: ges alla elever en likvärdig 

utbildning när läraren väljer att ge läxor? Är det då rättvist att utsätta elever som är 

ambivalenta till att genomföra läxor? Eller är det orättvist att inte ge läxor till de 

elever som är positivt inställda till att genomföra sina läxor?  

Cooper (2007:17ff) skriver att läxan kan ha en positiv inverkan för äldre barn, 

detta går dock inte att se tydligt hos de yngre. Detta leder till att det finns både 

vedertagna och outtalade synpunkter om läxor verkligen leder till framgång hos de 

yngre barnen. Han redovisar även positiva effekter som läxor kan ge. Han beskriver 

den ”långsiktiga akademiska effekten”, det innebär att eleven kan förbättra sina 

studievanor och färdigheter i förhållande till läxor. Eleven kan få en positiv 

inställning till skolan och uppmuntras av att utforska och fördjupa sig inom ett ämne 

eller område efter skoltid. Vidare skriver han om den ”icke akademiska effekten”, 

vilket innebär att eleven kan utveckla förmågan att planera och organisera sin tid för 

läxarbete. Elevens självkänsla och självdisciplin är även något som kan stärkas 

(Cooper, 2001:7ff; Steinberg, 2006:10ff). Vår uppfattning är att samtliga lärare som 

har svarat att eleverna ”tränar på att ta eget ansvar och planera sin tid” har relaterat 

till den forskning som visar positiva effekter med läxor. Vi tror även att lärarna av 

egna erfarenheter har sett dessa egenskaper växa hos eleverna när de genomför 

läxorna, där eleverna visar hur de tar eget ansvar genom att genomföra uppgifterna 

och lämna in dem i tid. 
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6 Avslutning 

I studiens sista kapitel beskriver vi slutsatser och det vi har kommit fram till. Vi 

nämner även förslag till vidare studier. 

6.1 Slutsatser 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur olika lärare arbetade med läxor och vilka 

typer av läxor som gavs eller icke gavs i årkurs 4-6. Vi ville även undersöka hur 

lärarna förhåller sig till läxor. 

När resultatet analyserades kunde vi identifiera att alla våra informanter som 

intervjuades gav svenskläxor till sina elever men de varierades, vissa gav läxor ofta 

och de kunde vara korta medan en annan lärare gav en större läxa som krävde mer 

tid. Likaså i enkätundersökningen angav majoriteten av lärarna att läxor var något 

som de arbetade med i sin undervisning. Samtidigt fanns det en liten andel lärare 

som lyfte läxors negativa aspekter och därför valde att avstå från att använda läxor i 

undervisningen. Utifrån forskningslitteraturen och resultaten uppmärksammades 

både de positiva och negativa effekterna med läxor. Föräldraengagemang ansågs vara 

en god förutsättning för många elever men detta varierar beroende på elevernas 

hemförhållanden, detta upplevde många informanter som negativt och orättvist.  Det 

framgår inte i läroplanen att läraren ska arbeta och ge läxor till sina elever utan det är 

upp till den enskilda läraren att fatta sådana beslut. Dock så visade resultaten att de 

flesta lärare hade ett traditionellt synsätt gällande läxor där förberedande- och 

repetitionsläxor var vanligt förekommande. Vi anser därför att en lärare bör ha 

övergripande och goda kunskaper om läxors positiva och negativa effekter. Hur 

läraren sedan väljer att arbeta gällande läxor kan antingen leda till positiva eller 

negativa konsekvenser för eleverna. 

6.2 Framtida forskning 

Ämnet läxor är ett viktigt och aktuellt område inom skolans ramar och därför 

relevant att forska vidare på. Det finns en begränsad forskning gällande läxor både 

internationellt och inom Sverige (årskurs 4-6). Vi tycker att det skulle vara intressant 

att undersöka hur elever uppfattar svenskläxor och hur de förhåller sig till läxorna. Vi 

tror även att en kombination av enkäter och intervjuer skulle vara lämpliga metoder 

till en fortsättning av vår studie. Eftersom resultatet visade att föräldrarna hade en 
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stor inverkan på om läxor ger positiv eller negativ effekt skulle det även vara 

väsentligt att intervjua dem eftersom läxor oftast genomförs i hemmet. Då får vi ta 

del av hur läxorna är upplagda, hur de går till och vilken stöttning och vägledning 

eleven får av en annan person (om den möjligheten finns).  
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

  

2019-04-16 

Läxor inom svenskämnet 

Hej! 

Vi heter Cathrine Lovén och Nicole Muñoz. Vi går vår sista termin på lärarutbildningen vid 

Mälardalens högskola i Västerås och ska skriva vårt självständiga arbete inom svenskämnet. 

Vi vill ta reda på lärarens förhållningssätt till och genomförande av läxor i sin undervisning. 

Därför är vi intresserade av att utföra en enskild intervju med respektive lärare. Intervjun 

kommer att beröra dina tankar och åsikter rörande läxor och den beräknas ta ca 30 minuter. 

För oss är det viktigt att intervju sker i ostörd miljö, på en tid och plats som du bestämmer. Vi 

kommer att spela in intervjun och denna ljudfil kommer sedan att transkriberas. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA, som verksamma lärare och andra lärarstudenter 

kommer få tillgång till. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

kommer att anonymiseras och behandlas enligt Sekretesslagen. 

Vi hoppas att du vill delta i vår undersökning. Om det uppkommer några frågor eller 

funderingar, vänligen att ta kontakt med oss eller vår handledare Gerrit Berends på 

gerrit.berends@mdh.se. 

Vi önskar att göra våra intervjuer under vecka 18 (om det inte passar så kontakta oss via mejl 

så försöker vi hitta en lösning). Är du intresserad så hör av dig direkt till oss så vi kan planera 

in ett möte. Svara senast 2019-04-26. 

Vänliga  

Hälsningar 

 

Cathrine Lovén 

Högskolan i Västerås 

070-xxx xx xx 

cln15009@student.mdh.se 

Nicole Muñoz 

Högskolan i Västerås 

070-xxx xx xx 

nmz15001@student.mdh.se 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

Enkät 

1. Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 

0-5 år 

6-10 år  

11-15 år  

16-20 år  

mer än 20 år 

2. I vilken årskurs undervisar du i? 

Årskurs 4 

Årskurs 5 

Årskurs 6 

Alla årskurser  

3. Ger du läxor till dina elever?  

      - Om ja, varför? 

      - Om nej, varför inte? 

(textruta för att skriva) 

4. Hur ofta använder du dig av läxor i din svenskundervisning? 

- Flera gånger per vecka 

- En gång i veckan. 

- Varannan vecka 

- Färre än tidigare alternativ  

5. Vilka olika typer av läxor använder du dig av i svenskundervisningen? 

(Du kan välja flera alternativ) 

- Repetitions- eller övningsläxor (Ex. glosor och grammatikläxor). 

- Förberedelseläxor (Ex. öva inför prov eller en presentation). 
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- Läxor vars innehåll som finns utanför skolmiljön (Ex. intervjuer eller 

undersökningar). 

-  Läxor för att arbeta ikapp (Ex. skriva färdigt en text eller läsa ikapp i en bok). 

- Läxor för rikare bedömningsunderlag (Ex. egen textproduktion eller annat eget 

arbete) 

- Läsläxor. 

 

6. Gör du en uppföljning av läxorna? 

- Ja, alltid 

- Nej, aldrig 

- Ibland 

7. På vilket sätt anser du att läxor påverkar elevers 

kunskapsutveckling? (ex. möjligheter eller hinder) 

(textruta för att skriva) 

8. Erbjuder skolan någon form av läxhjälp? 

- Ja 

- Nej 

Bilaga 3. Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 

2. I vilken årskurs undervisar du i? 

3. Hur definierar du begreppet läxa? 

4. Ger du läxor till dina elever?  

- Om ja, varför? 

- Om nej, varför? 

5. När ges läxor?  
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- Brist av tid? 

6. Hur ofta ges läxor? 

7. Uppskattningsvis, hur mycket tid lägger du på läxor? 

8. Vilken/vilka typer av läxor ger du? 

9. Hur följer du upp läxorna? 

- Hur redovisar eleverna läxan? 

10. Vilka möjligheter/hinder finns det med läxor? 

11. Hur tror du läxor påverkar elevers kunskapsutveckling? 

-  Ser du något samband mellan vilka elever som gör respektive inte gör läxan 

och deras kunskapsutveckling? 

12. Erbjuder skolan läxhjälp? 

- Hur ser det ut? 

13. Uppfattar du att ditt förhållningssätt till läxor har förändrats genom 

åren?  

- Om ja, hur och varför?  

- Om nej, varför? 

 

 

 

 


