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Syftet med vår studie är att undersöka vilken inställning elever i mellanstadiet har till läxor i 

ämnena svenska och matematik och hur lärare i år 3, 4 och 5 använder sig av läxor i ämnena 

svenska och matematik. Syftet har även varit att undersöka hur mycket tid elever lägger på 

sina läxor. Arbetet baseras på enkätundersökningar och intervjuer med lärare och elever. 

Resultatet visar att merparten av eleverna arbetar med läxor mellan 15 och 30 minuter i 

respektive ämne och att flertalet av dem behöver stöd från någon vuxen med läxorna. Både 

elever och lärare är överens om att det finns ett syfte med läxor, dock överensstämmer inte det 

syfte som eleverna tror att läxorna har helt med det syfte lärarna anger att de har.  

 

Nyckelord: läxor, skola, lärare, elev 
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1 Inledning 
 

 

Ordet läxa är vanligt förekommande bland elever och lärare i grundskolan. Huruvida det på en 

skola ska förekomma läxor eller inte är något som Skolverket anser ska beslutas om på 

respektive skola. Kallós (Forskning & Framsteg, 2/2010) anser att lärandet är något som i 

största möjliga mån ska handla om nyfikenhet. Enligt Kallós kan läxa som fenomen 

kompliceras om det leder till kunskapsklyftor och konflikter både inom familjen och mellan 

elever. Om läxor används som ett hjälpmedel och ett sätt att individualisera undervisningen 

menar han att läxor är något positivt. Individualisering kan ske på ett sätt som gör att de 

elever som behöver utmanas kan få den möjligheten och de elever som behöver mer hjälp i 

den ordinarie skolverksamheten kan få möjlighet till det. Enligt tidigare forskning ökar 

läxmängden under mellanstadiet och i takt med att läxorna ökar blir konflikterna om läxor 

märkbara både i skolan och i hemmen (Forskning & Framsteg 2/2010). 

 

Under våra år på lärarutbildningen har vi kunnat konstatera att läxor är vanligt förekommande 

och vi har kunnat följa olika debatter och artiklar som handlar om läxor. Debatterna är av 

olika slag, alltifrån läxans varande och icke-varande till RUT-avdrag på läxhjälp. I kommunen 

där vi bor och i skolorna pågår just nu en debatt med Barn och Utbildningsnämnden angående 

läxors utformning, läxans vara eller icke vara och huruvida skolorna ska erbjuda läxhjälp eller 

inte. Utifrån denna debatt, tidigare forskning och litteratur vill vi i vår studie problematisera 

frågan om vilket det egentliga syftet med läxor är och om elever och lärare tänker lika i den 

frågan.  
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken inställning  elever i år 3, 4 och 5 har till läxor i 

ämnena svenska och matematik och hur deras lärare använder sig av läxor i ämnena svenska 

och matematik. Syftet är även att undersöka hur mycket tid elever i år 3 och 5 lägger på läxor 

i ovanstående ämnen. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Syftet med studien konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

 Hur många timmar lägger en elev i genomsnitt på läxor i ämnena svenska och 

matematik?  

 Vilken tid på dygnet gör eleverna läxor i ämnena svenska och matematik? 

 Vilket syfte tror eleverna att läxor har i ämnena svenska och matematik? 

 Hur upplever eleverna att få läxor i svenska och matematik? 

 Klarar eleverna att göra dessa läxor på egen hand eller behöver de stöd? 

 I vilket syfte menar lärare att de ger läxor i ämnena svenska och matematik? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

I kapitel 2 presenterar vi hur olika forskare definierar begreppet läxa och redogör för 

forskningsresultat samt redogör för hur läroplanerna har förändrats genom tiden när det gäller 

läxor. I samma kapitel behandlar vi Skollagens relation till begreppet läxor. I kapitel 3 

beskriver vi val av metod och material, redogör för urvalet av informanter samt för  

genomförande av intervjuer och enkäter. I kapitel 4 ”Resultat och analys” redogör vi för vad 

vi kommit fram till under våra intervjuer och vår enkätundersökning. I kapitel 5 diskuterar vi 
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våra resultat och metoder och i det avslutande kapitlet, kapitel 6 sammanfattar vi vårt arbete 

och ger framåtblickar på vidare forskning.  

 

1.4 Etiska överväganden 
 

I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.codex.vr.se). 

Det finns fyra allmänna individskyddande krav att ta hänsyn till när en vetenskaplig text 

skrivs.  

 

 Informationskravet innebär att vi ska informera de berörda informanterna om studien 

och dess syfte. Detta gjorde vi med ett inledande informationsbrev (Bilaga 5) som alla 

elever fick ta hem till sina vårdnadshavare och lärarna fick var sitt brev att läsa 

igenom. Vi var även tydliga med att delge samma information innan varje 

genomförande av enkät och intervju. 

 Samtyckeskravet innebär att informanterna själva och/eller tillsammans med 

vårdnadshavare har rätten att besluta över sin medverkan i enkäten och/eller intervjun. 

Här är det viktigt att förmedla att hon eller han när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan. Innan både intervjuerna och enkätundersökningarna genomfördes var vi 

tydliga med att förmedla till både elever och lärare deras rätt att avbryta 

medverkandet. Vårdnadshavarna kunde nå oss via mejl, telefon och klassläraren för att 

ställa frågor eller avböja sitt barns medverkan i studien. 

 Konfidentialitetskravet innebär att vi hanterar all information i form av 

pappersenkäter, inspelade intervjuer och annat material i största möjliga mån 

konfidentiellt. Inspelningarna som vi gjort är sparade som lösenordsskyddade filer och 

allt material förvarar vi inlåsta i ett skåp där endast vi som är ansvariga för denna 

studie har tillträde. 

 Nyttjandekravet innebär att materialet som vi samlar in endast används i 

forskningsändamål. Detta material kommer även att förstöras när arbetet är godkänt.  
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2 Bakgrund 
 

 

I detta kapitel kommer vi att ta upp några olika definitioner på läxa, hur läxor behandlas i 

läroplanerna och skollagen och vad som finns att läsa i tidigare forskning.  

 

2.1 Läxa som begrepp 
 

I detta avsnitt utreder vi vad ordet läxa innebär. Nedan följer fyra definitioner av fenomenet. 

De fyra definitionerna flyter in i varandra men det är definitionen från nationalencyklopedin 

som vi har använt oss av i arbetet med denna uppsats. 

 

I Nationalencyklopedin förklaras ordet läxa som: ”Avgränsad skoluppgift för hemarbete” och 

det är synonymt med ordet hemuppgift som i sin tur står för: ” Skoluppgift som ska utföras i 

hemmet”(Nationalencyklopedins ordbok 1996:333). 

 

Cooper är en läxforskare från USA som bland annat skrivit boken The battle over homework. 

Common ground for administrators, teachers, and parents (2007).  Coopers definition av 

begreppet läxa är att det är något som en elev blivit tilldelad av sin lärare och denna uppgift 

ska göras utanför skoltiden.  

 

Hellsten (1997) skriver om läxor och han menar att en läxa kan vara alltifrån något som rör 

skolan och görs hemma av egen fri vilja till att även röra sig om saker som ska kompletteras 

och mer är på uppdrag av skolan. Han tar upp två olika begrepp, det ena benämner han som 

tragedins läxa och det andra som romansens läxa (1997:206). Tragedins läxa kan till exempel 

innebära en läxa i matematik där eleven ska räkna från sidan X till sidan Y eller alternativt en 

läsläxa då eleven ska läsa ett visst antal sidor. När talen är räknade eller sidorna lästa är 
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således också läxan färdig och kan redovisas i skolan. Läxan kan ha tilldelats av läraren men 

den kan också ha getts av eleven själv. Det andra begreppet, romansens läxa, handlar om en 

något mer projektliknande läxa. Den här läxan ser Hellsten som något metakognitivt, eleven 

blir medveten om vad han eller hon gör och varför. Författaren menar att båda dessa läxtyper 

används i skolan (1997:206). 

 

Westlund har även hon en definition av ordet läxa. Hon beskriver läxor på följande sätt: 

”läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, 

arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” (2004:78). 

 

 

2.2 Läxor i läroplanerna från 1962, 1969, 1980, 

1994, 2011 och i Skollagen 

Det finns inte speciellt mycket skrivet om läxor i vare sig de äldre läroplanerna eller de nyare. 

Hellsten (1997) diskuterar detta och skriver att det mest utförliga anges i Läroplanen för 

grundskolan från 1962. Där beskrivs läxor som något som ska bidra till att stärka elevernas 

kunskaper och färdigheter i skolan.  Utöver detta omnämns läxa även som en form av 

arbetsfostran och ett av de sätt som används för kunskapsinhämtande. Vidare går det att läsa 

att skolundervisningen inte skiljer sig från läxläsningen i hemmet och att ”huvuddelen av det 

med skolan förbundna arbetet bör eleverna utföra på skoltid ”. I Läroplan för grundskolan 

från 1969 ändras formuleringarna och attityden en aning, ordet ”bör” har bytts ut till ordet 

”skall” i meningen ovan hämtad från Lgr 62. De har även lagt till att läxor bör: ”… i största 

möjliga utsträckning vara frivilliga för eleverna” (Hellsten 1997:206). 

 

Lgr 80 (Läroplan för grundskolan från 1980) sker ytterligare en ändring i inställningen till 

läxor. Där står det att ”hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” (Hellsten 

1997:206). Det går dock inte att läsa utförligt vad en läxa innefattar. När vi sedan går vidare 
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till Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

från 1994) förekommer inte längre läxa som begrepp. Dock anges under skolans mål att sträva 

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

sin arbetsmiljö” (1994:13). 

 

Även i Läroplan för grundskolan från 2011 (Lgr 11) går det att läsa om att målen är att 

eleverna ska ta ett personligt ansvar: 

”Skolans mål är att varje elev:  

– Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 

till sin egen förmåga ” (Läroplan för grundskolan 2011: 13). 

– Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” (Läroplan för grundskolan 

2011: 15). 

– Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier” (Läroplan för grundskolan 2011: 18). 

 

Här finns inte ordet läxa som begrepp med utan ovanstående citat är det närmaste vi kan hitta 

som är kopplat till läxor i rådande läroplan. I skollagen (2012) finns inget som kan kopplas till 

vare sig läxor, hemuppgifter eller ansvar.  

 

På 1990-talet kan vi konstatera att läxa som begrepp tas bort ur läroplanen och det finns inte 

heller med i skollagen. Den skillnad som dock går att se är att det egna ansvar som läggs på 

eleverna har utökats (Forskning & Framsteg 2/2010). De ovanstående citaten skulle dock 

kunna tolkas som att läxor är ett sätt för eleverna att få möjlighet att träna på att ta ansvar och 

arbeta självständigt. Som vi redan påpekat finns dock inte begreppet läxa skrivet någonstans 

så detta är en tolkningsfråga. 
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2.3 Tidigare forskning 
 

 Westlund (2004) skriver att det har gjorts få undersökningar där läxor problematiseras utifrån 

elevers perspektiv. Detta gäller både i Sverige och internationellt (Westlund 2004:40 och 

Westlund & Granström  2007:81). Den definition som används i dessa få undersökningar är 

läxor som en uppgift som eleverna gör hemma. Dessutom är studier som innehåller 

undersökningar om de eventuella sociala orättvisor som läxor kan bidra till sällsynta 

(Westlund 2004:40). 

 

2.3.1 Läxors värde 
 

Enligt Westlund (2004) tycks läxor i allmänhet ha ett värde hos lärare och andra vuxna, då de 

anses bidra till bra relationer mellan elever och föräldrar, öka intresset för skolarbetet, öka 

kunskapen i skolämnen och lära eleverna att planera (2004:40). Westlund & Granström 

skriver också att tidigare forskning säger att läxor är bra för elever då eleverna lär sig ta 

ansvar och planera sin tid (2007:90). När det kommer till yngre elever än de som går i år 6 

visar denna tidigare forskning att dessa elever inte kan se att läxor och planering hör samman. 

Vuxnas antagande om att läxor ska leda till ökad kunskap och eget planerande stämmer inte 

alltid med vad den nyare forskningen visar.  Dessutom visar forskningen enligt Westlund & 

Granström (2007) att elever gärna gör läxorna tillsammans med sina kamrater och att de då lär 

sig på ett mer lustfyllt sätt och att inlärningen blir mer verkningsfull. I en studie av Westlund 

framgick det dock inget som skulle tyda på att elever läser läxor tillammans med kamrater 

utan tvärtom framgick det att eleverna oftast utförde läxorna i ensamhet (Westlund & 

Granström 2007:90). 

 

Westlund genomförde själv en undersökning med elever i år 6 och år 8 och hennes 

huvudsakliga frågeställning handlade om hur eleverna upplevde sin tid i skolan. Eleverna fick 
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skriva en uppsats som skulle handla om hur de tänkte om tiden som begrepp och när tiden 

hade betydelse för dem (2004:7-8). I dessa uppsatser framkom det att eleverna associerade 

läxor starkt till dessa frågor. Westlund framhäver vikten av att läxor berör och intresserar  

eleverna i allra högsta grad i både positiv och negativ bemärkelse (Westlund & Granström 

2007:82).  

 

De resultat som Westlund kommit fram till i sin forskning stödjer inte det värde som de flesta 

vuxna anser att läxor i allmänhet har utan tvärtom. Dessutom refererar hon till Österlind 

(2001) som menar det finns stora variationer i elevers hemmiljö när det handlar om synen på 

läxor och till att stötta elever i sin läxläsning. Det här motiverar Westlund med människors 

olikheter både när det kommer till individnivåer och familjesituationer (Westlund & 

Granström  2007:82).  

 

Westlund har i sin studie inte redogjort för hur mycket tid eleverna lägger på sina läxor men 

hon har tagit reda på hur eleverna uppfattar sin läxbelastning. Hon jämför resultatet med en 

liknande undersökning som hon genomförde 1996 och presenterade i sin avhandling Skolbarn 

av sin tid: en studie av skolbarns upplevelse av tid och konstaterar att det då var 9 % av 

eleverna som upplevde att läxor upptar mycket tid i deras liv, 15 år senare var det 40 % som 

ansåg samma sak (Westlund & Granström  2007:85). 

 

I en artikel i Skolvärlden 2012 säger Westlund att det inte bara handlar om huruvida en läxa är 

bra eller dålig utan att lärarna måste fundera över innehållet och framförallt problematisera 

läxan. En viktig fråga är vad en bra läxa är, hur många läxor eleverna ska få och framförallt 

när de ska få läxorna. Hon menar att det är viktigt att läxorna är utformade på ett sätt som gör 

att eleven kan klara av dem utan att det ska krävas stöd från hemmet. Om eleverna får läxor 

som kräver hjälp av en vuxen anser Westlund att läraren har misslyckats med sin uppgift. Hon 

säger också att det finns bra läxor och att dessa ska eleverna klara av på egen hand och de ska 

vara problematiserande och genomtänkta av läraren (Westlund 2012). 
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2.3.2 Läxors effekter och innebörd 
 

Cooper (2007) har undersökt läxor och dess effekt hos elever. En sak som han liksom 

Westlund kommit fram till är att när barn är mellan 6 och 12 år har läxor en relativt liten 

effekt, dock menar Cooper att denna effekt ökar när barnen befinner sig mellan 13 och 15 år 

och när de senare kommer upp till gymnasienivå ökar nyttan av läxor markant. Vad det här 

kan bero på har Cooper inte redovisat men han skriver om både positiva och negativa aspekter 

när det kommer till läxor (2007:8–12). De positiva aspekterna av läxor delar han in i fyra 

olika kategorier: 

 Läxor kan ha olika effekt.  Läxor kan hjälpa till att öka förståelsen och öka 

kunskapen inom ett specifikt område och ämne. 

 Långsiktiga inlärningseffekter. Läxor förstärker en positiv bild och inställning till 

skolan och hjälper eleven till att få studievana. 

 Icke inlärningseffekter. Handlar mer om eleven som individ. Han/hon lär sig att ta 

ansvar och styra över sitt eget handlande. 

 Föräldrasamverkande effekter.  Läxorna bidrar till att knyta samman skolan med 

hemmet.  

 

Vidare menar Cooper att mycket av läxornas budskap handlar om nästa steg och att förbereda 

eleven inför vad som komma skall, således en förberedelse inför vidare studier och arbetslivet 

(2007:6-7). Författaren skriver som redan nämnts även om läxor som något negativt och i det 

avseendet menar han att läxorna kan ge och skapa en negativ bild av skolan. Detta sker främst 

när läxorna tar för stor del av elevernas fritid eller blir för komplicerade och orsakar 

konflikter. Cooper har genomfört en rad olika studier på elever och deras läxor och han har 

konstaterat att när läxläsningen inkluderar föräldrar kan situationer komma att kompliceras 

ytterligare och läxorna bli något laddat och negativt. Komplikationen ligger i att det skapar 

konflikter mellan barn och föräldrar. Konflikterna kan vara av olika karaktär, de kan handla 

om när läxorna ska göras men det kan också handla om att föräldrarna inte kan hjälpa sina 

barn då det finns kunskapsbrister hos föräldrarna (2007:11–12). 
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Även Westlund (2004) tar upp de eventuellt negativa konsekvenser läxor kan ha. Författaren 

refererar till Cooper (1989) och Cooper & Nye (1994) som skriver att en negativ konsekvens 

kan vara social orättvisa, det vill säga att det finns olika hjälp och stöttning i hemmen, stora 

skillnader mellan hög och lågpresterande elever och att det kan öka risken för fusk (Westlund 

2004:36).  

 

Hellsten (1997) har genomfört en studie om läxa som fenomen och hur läxor framställs i ett 

offentligt resonemang. Utifrån denna studie har han konstaterat att läxor är något som 

påverkar elevers fritid i relativt stor utsträckning. Hans resultat visar även att läxa som 

fenomen inte tas upp och problematiseras i grundläggande pedagogisk litteratur och när 

begreppet tas upp i övrig litteratur anses det som en självklarhet att den finns och dessutom 

värderas den högt (1997:205). 

 

Hellsten anger att det finns olika typer av läxa och att dessa kan betyda olika saker och ha 

olika innehåll. Han har analyserat och gjort forskning på en rad olika material och kommit 

fram till att det finns sju olika innebörder av läxa (som begrepp) (1997:205). Författaren 

menar att de sex första är tydligast men även den sjunde innebörden är värd att nämna. 

 

 Förberedelse. Innebär att kunskaper ska befästas, att träna på förmågor, att förberedas 

inför läxförhör och prov och utforma en bra studieteknik. Det handlar också om 

förberedelser inför själva skolan, både innan skolstart och inför nästkommande steg 

inom skolan. Hellsten refererar till Forselius (1993) som säger att på lågstadiet ska 

eleverna förberedas inför mellanstadiet och vidare menar Hellsten att eleverna därifrån 

ska förberedas inför högstadiet. 

 Tidsstruktur. Läxan ses som ett medel för att planera tiden. Utöver elevens tid ska 

även familjens tid planeras. 



 

13 

 

 Kontroll och styrning. Ökad självkontroll för eleven och att ta eget initiativ till att 

eleven själv ger sig läxor. Läxor används också som ett kontrollsystem för läraren att 

kunna kontrollera och styra sina elever. 

 Kärlek och omsorg. Det ska ske ett ökat samspel mellan förälder och barn när 

läxläsningen sker tillsammans i hemmet. 

 Identitet och status. Läxan ska fungera som en identitet för eleven och den kan även 

fungera som ett sätt att ge ett ämne status. 

 Gemenskap och kontakt. Kontakten och gemenskapen mellan skolan och hemmet 

ska öka.  

 Arbetsprestation. Den här punkten är inte lika tydlig som ovanstående punkter, den 

innefattar att läxan hör till skolarbetet och elevens arbetsprestation (Hellsten 

1997:211−215).  

 

2.3.3 Varför har vi läxor? 
 

Westlund har i en av sina undersökningar samlat in 129 texter skrivna av elever  

och när hon studerat texterna som handlar om varför vi har läxor framkommer följande 

(Westlund 2004:45):  

 

 På system och skolnivå: 

- De är krav från lärare och föräldrar för att elever ska klara till exempel prov och 

tester. 

- Tiden till lärande räcker inte i skolan, att det finns en obalans mellan uppgifter och 

tid och att arbetsbelastningen blir ojämn. 

 På individnivå: 

- Att eleverna har höga ambitioner och vill få bra betyg eller göra allt perfekt. 

- Att eleverna har dålig självdisciplin och inte tar ansvar i skolan. 

- Dålig planeringsförmåga. 
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I samma texter framgår det att de flesta av eleverna anser att läxor tar för mycket tid och det 

finns de elever som utrycker att de inte har tid till något annat än läxor efter skoldagens slut. 

Detta leder enligt svaren i texterna till minskad motivation, stress, leda, minskad tid för socialt 

liv, slarv, dåligt samvete och oenighet mellan eleverna. När det handlar om oenigheten menar 

eleverna att om det fanns mer tid utanför skolarbetet skulle eleverna vara gladare och då 

skulle risken för mobbning minskas. Även förlorad ungdom och en känsla av att inte få någon 

ledighet alls är punkter som eleverna anger att det innebär när läxor tar all deras tid efter 

skolan (Westlund 2004:46−47). 

 
2.3.4 Språkutvecklande aspekter 
 

Vår forskningsbakgrund präglas av att det finns relativt lite forskning i ämnet läxor över 

huvudtaget och mycket lite i ämnet svenska. För att få en djupare uppfattning i ämnet svenska 

i relation till läxor har vi läst avhandlingen Man liksom bara skriver (Norberg Brorsson 2007). 

Avhandlingen visar exempelvis hur skrivuppgifter delas ut till en skolklass. Några elever 

lyckas inte färdigställa uppgiften under lektionstid. Läraren menar att om arbetet inte blir klart 

i skolan ska eleven ta hem och fortsätta utanför skoltid då läraren förutsätter att alla elever kan 

arbeta på hemmaplan. Några  av eleverna fick använda sin fritid för att kunna lämna in en 

färdig text till sin lärare. Det viktiga som framkommer är då att de elever som behöver mer 

stöd av läraren för att skriva inte får det då de måste göra uppgiften på egen hand hemma. De 

får därmed ingen möjlighet att samtala om skrivandet under själva processen (2007:169−172). 

 

Westlund (2012) säger att om läxor ska ges ska dessa vara väl förberedda och följas upp. 

Genom att följa upp dessa läxor på ett varierat och innehållrikt sätt skulle det enligt 

Strömquist (2008:59) bidra till elevernas språkutveckling. Strömquist (2008) skriver att det är 

viktigt att lärarna i dagens skola ger eleverna möjlighet till att skaffa sig kunskaper, erfarenhet 

och vana. För att detta ska kunna vara möjligt fordras det tillfällen att få träna. Om eleverna 

dessutom får tillfälle att arbeta på ett aktivt och språkstimulerande sätt utvecklas även deras 



 

15 

 

språkutveckling. Det krävs dock att eleverna regelbundet får tillfälle till detta i den vardagliga 

undervisningen för att denna utveckling ska kunna ske. Detta kan ges till eleverna på ett sätt 

som innebär att de får tillfällen att tala inför större och mindre grupper. Det är även viktigt att 

detta sker i olika sammanhang. Strömquist menar att ”språkutvecklande undervisning är alla 

lärares ansvar” (2008:59). Strömqvist skriver också att muntliga redovisningar av olika 

innehåll inför större grupper eller helklass är bra för språkutvecklingen hos elever. I samband 

med dessa kan det (även) vara av stor fördel att det även anordnas debatter och diskussioner 

för att ta språkutvecklingen ytterligare ett steg framåt. Dock är det viktigt att dessa 

framträdanden så småningom flyttas ut till mer offentliga situationer för att det ska kunna bli 

ännu en progression inom språkutvecklingen (2008:48–49).  

 

3 Metod och material 
 

 

I det här kapitlet redogör vi för metodval och hur vi gått tillväga för att samla in och 

sammanställa vårt material. 

 

3.1 Val av insamlingsmetod 
 

Vi har valt att använda oss av både kvantitativ och kvalitativ metod i vår undersökning 

eftersom vi anser att dessa kompletterar varandra när en datainsamling för ett arbete som vårt 

ska göras. Repstad (2007) skriver om sociologen Engelstad (1985) som säger att dessa två 

metoder ”förutsätter varandra” (2007:28) när det gäller att få fram ett så säkert underlag som 

möjligt eftersom en kvantitativ metod går ut på att ta reda på hur många människor som 

utrycker en speciell åsikt medan en kvalitativ metod går ut på att ta reda på vilka skillnader 

det finns hos de respektive människorna (Repstad 2007:28). Vidare skriver han att 

”kvalitativa angreppssätt beskriver på ett nyanserat sätt ‘det som finns’ och bryr sig mindre 

om hur ofta det finns” (Repstad 2007:22).  
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Kvantitativa undersökningar är lämpliga att göra för att få fram resultat som är giltiga inte 

bara för de undersökta fallen utan även för den allmänna befolkningen (Djurfeldt, Larsson, 

Stjärnhagen 2003:105). Det resultat som detta representativa urval ger återger då 

befolkningens åsikter som helhet. Eftersom vi ville veta vad ett flertal elever i grundskolan 

anser om läxor tyckte vi att en kvantitativ metod i form av enkäter var en lämplig metod att 

använda oss av. 

 

Vi ville även få en uppfattning om hur eleverna såg på läxor när de fick uttrycka sig fritt och 

se vilka skillnader som utmärkte sig när det handlade om deras syn på läxor. Med anledning 

av det valde vi att även använda en kvalitativ metod i vårt arbete och valde då att använda oss 

av intervjuer. Genom att använda sig av följdfrågor och följa upp svar så uppmuntras 

informanten till att fördjupa sina svar (Repstad 2007:86). Vi tror att det finns möjlighet till 

detta när en intervju genomförs. En kvalitativ metod är bra då den kan bidra till att en 

människas mångsidiga erfarenheter och förhållningssätt kommer fram betydligt mer än vad 

det gör i en kvantitativt inriktad studie (Repstad 2007:85). 

 

3.2 Material och urval 

 

Enkät- och intervjufrågorna (Bilaga 1−4) utformades utifrån syftet och frågeställningarna i vår 

studie. Vi gjorde en enkät för svenska och en för matematik, på båda blanketterna fanns det 

nio frågor. Intervjufrågorna till eleverna var ursprungligen nio till antalet men beroende på 

hur eleverna valde att svara kom frågor att strykas eller adderas. Frågorna till lärarna var 14 

men även här kom några frågor att ändras på grund av lärarnas svar. 

 

Vi valde att genomföra enkätundersökningar i år 3 och år 5. Anledningen till att vi valde två 

olika årskurser var att vi ville få en spridning vad gällde ålder på eleverna men att de ändå 
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skulle ha ungefär samma erfarenhet av skolan i form av den ungefärliga mängden läxor och 

tiden de tillbringar i skolan. Vi valde även att göra intervjuer med fyra elever i år 5. I dessa 

intervjuer valde vi att använda oss av semistrukturerad intervju eftersom vi ville få fram vad 

just informanten hade för åsikt.  

 

När det ska väljas informanter inför en (kvalitativ) intervju är det viktigaste att de aktuella 

informanterna faktiskt har information att delge. Dessutom ska en urvalsprincip användas 

med tanke på att informanterna ska företräda en så bred samling människor som möjligt. 

Detta görs genom att välja informanter som är så olika varandra som möjligt (Repstad 

2007:89). Vi diskuterade med klasslärarna på skolan som sedan valde ut de informanter vi 

skulle intervjua på de ovanstående grunderna. Vi hade således ingen insikt i informanternas 

inställning eller förhållningssätt till läxor innan vi genomförde intervjuerna. De utvalda 

informanterna har svarat i både ämnet svenska och ämnet matematik. Av dessa informanter 

var två 11 år och två 12 år.  

 

För att få kunskap om lärarnas syn på läxor intervjuade vi även fem lärare på skolan, dessa 

var två som undervisar i år 3, en som undervisar i år 4 och två som undervisar i år 5. 4 av dem 

undervisade i de klasser där vi genomförde enkätundersökningarna. Vi hade hoppats på 

ytterligare en lärare i år 4 men denna person valde att avstå. Lärarna i år 3 och år 5 var lärare 

för de elever som svarade på enkäten. 

 

Lärarinformanterna valde vi utifrån samma urvalsprincip som till elevintervjuerna. Lärare 1, i 

år 3, är 35−40 år och undervisar i ämnena svenska, samhällskunskap och engelska. Lärare 2, i 

år 3, är 35−40 år och undervisar i ämnena svenska och matematik. Lärare 3, i år 4, är 30−35 

år och undervisar i ämnena svenska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, teknik och 

bild. Lärare 4, i år 5, är 30−35 år och undervisar i ämnena svenska, matematik, 

samhällskunskap, naturkunskap och bild. Lärare 5, i år 5, är 40−45 år och undervisar i 

ämnena svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och bild. 
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3.3 Genomförande  
 

Ett problem som kan uppkomma i samband kvantitativa undersökningar är s.k. bortfall, dvs. 

när många av de utvalda inte deltar i studien eller inte svarar på enstaka frågor (Djurfeldt, 

Larsson & Sjärnhagen, 2003). Författarna skriver vidare att det inte finns något riktigt bra sätt 

att hantera detta på (2003:105). Detta var något vi var lite oroliga för innan vi gav ut 

enkäterna så därför såg vi till att vi gav ut dessa till ett relativt högt antal informanter (76 

stycken). Vi blev dock positivt överraskade av att alla elever svarade på enkäterna och att de 

även svarade på samtliga frågor i enkäten vilket innebar att vi inte fick något bortfall i vår 

studie. 

 

Innan vi genomförde enkäter eller intervjuer skickade vi ut informationsbrev till alla elever att 

ta hem till vårdnadshavare. Även lärarinformanterna fick denna information. Om någon ville 

avstå från att medverka kunde de meddela detta till oss via klassläraren, via mejl eller telefon.  

 

Enkätundersökningarna genomförde vi klassvis. Vi började med att informera eleverna om att 

vi arbetade med ett examensarbete som handlade om läxor och förklarade att vi gärna ville ha 

deras hjälp. Därefter förklarade vi hur själva enkätsvarandet skulle gå till. Vi var även tydliga 

med att informera om att deltagandet var helt frivilligt. Vi förklarade även att de inte skulle 

skriva sina namn på enkäterna då vi inte ville veta vem av dem som fyllt i vilken enkät.  

Eleverna fick sedan börja med en enkät om ämnet svenska (se bilaga 1). När den var ifylld 

fick de ytterligare en enkät men denna gång om ämnet matematik (se bilaga 2). Frågorna var 

utformade med mellan fyra och fem olika svarsalternativ på varje fråga och de innehöll nio 

frågor. En av frågorna i enkäten var en öppen fråga och informanterna fick svara fritt genom 

att själva skriva svaret på frågan.   

 

Intervjufrågorna som skulle användas till eleverna var utformade på liknande sätt som 

frågorna i enkäten men dessa gav mer utrymme för följdfrågor och personliga åsikter. 

Intervjuerna innehöll sju frågor i ämnet svenska och samma sju i ämnet matematik (se bilaga 
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3). Vi valde dock att låta frågorna innefatta båda ämnena och istället fråga om det fanns någon 

skillnad mellan ämnena.  Eftersom intervjufrågorna påminde om enkätfrågorna och 

informanterna hade svarat på enkäten först hoppades vi att informanterna skulle ha god 

förståelse för frågorna och då kunna ge detaljerade svar. Intervjuerna spelades in med 

bandspelare för att lättare kunna tolkas och informanterna angav inga namn då vi inte ansåg 

att detta var viktigt. Det enda informanten fick ange var vilken ålder denne hade. Vi 

informerade även om att det var helt frivilligt att svara på frågorna och att hon eller han när 

som helst kunde avbryta om de ville. Då vi är två studenter som skriver examensarbete 

tillsammans valde vi att den ena av oss skulle vara den som intervjuade samtliga informanter 

för att resultaten skulle vara tillförlitliga.  Vi tror att olika personer kan fråga samma frågor på 

olika sätt och vi ville att informanterna skulle få exakt samma frågor ställda på lika sätt för att 

vi lättare skulle kunna analysera svaren efteråt. 

 

Intervjufrågorna till lärarna innehöll 14 frågor (se bilaga 4) och det var samma person som 

intervjuade eleverna som intervjuade samtliga lärare. Även här spelade vi in samtalen och 

lärarna skulle inte ange sina namn utan bara vilken ungefärlig ålder de hade.  

 

I tabell 1 och 2 ges en översikt över vårt insamlade material.  

 

Tabell 1. Antal informanter i år 5 och år 3 som svarat på enkäterna i ämnena svenska och 

matematik. 

 Matematik Svenska 

År 5 33 33 

År 3 43 43 

Sammanlagt 76 76 

 

Tabell 2. Antal informanter i år 5, 4 och 3 som intervjuats. 

 Lärare Elever 

År 5 2 4 

År 4 1  

År 3 2  

Sammanlagt 5 4 
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3.4 Materialbearbetning och analysmetod 
 

Vi samlade totalt in 76 enkäter, fyra elevintervjuer och fem lärarintervjuer. Efter att alla 

enkäter var ifyllda och insamlade sammanställde vi svaren i dessa. Svaren från lärarna har vi 

förkortat i våra resultat med avsikten att de ska bli lättare att tyda. Vi har skiljt ut det innehåll 

i svaren som varit relevant för frågan. Vi har dock varit mycket aktsamma i vårt urskiljande 

för att inte ändra uppfattningen av svaret från det i originalmeningen. 

 

När vi skulle bearbeta materialet från enkäterna tog vi upp ett nytt dokument med 

enkätfrågorna och de olika svarsalternativen på och markerade sedan med en etta för den 

första enkäten vid varje markerat svar. För nästa enkät som sammanställdes markerade vi med 

en tvåa och så vidare. Anledningen till detta var att vi ville se resultaten tydligt vid de frågor 

där det fanns fler svarsalternativ. Vi valde även att hålla isär de båda ämnena och de båda 

årskurserna, det vill säga ämnen och årskurser analyserades separat. Sedan räknades svaren 

vid respektive fråga ihop och på det sättet kunde vi få en allmän bild av vad majoriteten av 

eleverna i klasserna tyckte. Dessutom såg vi tydligt vilka svar som inte var speciellt mycket 

representerade. På frågorna där eleverna själva fick skriva skrevs dessa svar av var och en för 

sig. Dessa placerades därefter in i olika kategorier utifrån svarens innehåll och vi kunde då se 

hur många som svarat ungefär lika (se tabell 6). 

 

Intervjuerna spelades in med bandspelare och transkriberades sedan till skriven form i ett 

ordbehandlingsprogram. Då kunde vi se vad varje enskild informant angett för svar.  

I intervjuerna med eleverna valde vi att intervjua om båda ämnena i samma intervju vilket 

framgår i resultatet. Vi ansåg att detta inte skulle vara något problem att kunna urskilja vid 

transkriberingen eftersom intervjufrågorna inte var så många.  
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4 Resultat och analys 
 

 

I detta kapitel redovisas först resultatet av enkätundersökningarna i en tabell och därefter 

analyseras fråga för fråga. Vi har valt att redovisa enkäterna med ämnen och årskurser var och 

en för sig för att lättare kunna se om det förekommer någon skillnad eller likhet mellan 

svaren.  Därefter följer resultaten från elevintervjuerna i en tabell och analyseras fråga för 

fråga. Lärarintervjuerna redovisas först i löpande text och därefter också i en tabell. 

 

4.1 Elevenkäter 
 

Här redovisar vi resultatet från elevenkäter och analyserar resultatet. Svaren är uppdelade i 

fyra olika områden beroende på innehåll. Det är samma elever i respektive årskurs (år 3 resp. 

år 5) som har svarat på enkäter inom ämnet matematik som inom ämnet svenska. På samtliga 

av dessa frågor fanns det fler svarsalternativ och därför är antalet svar fler än antalet elever. Sv 

står för ämnet svenska, ma för ämnet matematik och e för elev.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

4.1.1 Omfattningen av läxor 

I tabell 3 visas läxornas omfattning i år 3 och år 5. Det är samma elever i respektive årskurs 

(år 3 resp. år 5) som har svarat på enkäten inom ämnet matematik som inom ämnet svenska.  

  

Tabell 3. Antal elever i år 5 och år 3 och deras svar på om de har läxa i ämnena svenska och 

matematik, när de gör läxorna och vilken tid eleverna lägger på att göra läxor. 

Fråga. År 5 sv. 33 e. År 5 ma. 33 e. År 3 sv. 43 e. År 3 ma. 43 e. 

Har du läxa i 

sv/ma? 

33 ja 33 ja 43 ja 42 ja 

1 nej 

När gör du 

läxorna? 

9 under skoltid. 

2 på morgonen 

innan skolan. 

 23 på kvällen 

efter skolan. 

24 under helgen. 

0 jag gör inte 

läxorna. 

11 under skoltid 

3 på morgonen 

innan skolan. 

24 på kvällen 

efter skolan. 

25 under helgen  

0 jag gör inte 

läxorna. 

29 på kvällen 

efter skolan.  

16 under helgen. 

0 jag gör inte 

läxorna. 

29 på kvällen 

efter skolan. 

14 under helgen. 

0 jag gör inte 

läxorna. 

Hur lång tid tar 

det att göra 

läxorna? 

(Minuter per 

vecka) 

12 mellan 5-15 

min.  

18 mellan 15-30 

min.  

5 mellan 30 

min-1 h.  

6 mellan 1-2 h. 

1 mer än 2 h.  

11 mellan 5-15 

min. 

13 mellan 15-30 

min. 

6 mellan 30 

min-1 h. 

6 mellan 1-2 h. 

1 mer än 2 h. 

10 mellan 5-15 

min.  

21 mellan 15-30 

min. 

 9 mellan 30 

min-1 h. 

3 mellan 1-2 h.  

10 mellan 5-15 

min.  

23 mellan 15-30 

min.  

7 mellan 30 

min-1 h.  

1 mellan 1-2 h. 

2 mer än 2 h.  

 

 

Vi konstaterar att samtliga elever utom en har läxor. Vi vet ingenting om anledningen till 

varför eleven svarat att läxor inte förekommer. Vidare konstaterar vi att den vanligaste tiden 

att läsa sina läxor är på kvällen eller under helgen. I år 3 är det ingen elev som gör läxorna 

under skoltid eller på morgonen. I år 5 gör merparten av eleverna läxorna i både svenska och 

matematik under helgen. När det kom till frågan om hur lång tid eleverna lade på sina läxor 

var den vanligaste tiden 15−30 minuter i veckan i både svenska och matematik i år 5. Samma 

tid, 15−30 minuter lade de flesta i år 3 ner på läxorna. Några ägnade mer tid åt dem och några 

få mer än 2 timmar. Detta gällde i båda ämnena och i både år 3 och 5 och tiderna handlar om 
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tid/vecka. Några av eleverna valde att markera mer än ett alternativ.  

 

4.1.2 Elevers inställning till läxor 

I tabell 4 visas vilken inställning elever har till läxor.  

 

Tabell 4. Antal elever i år 5 och år 3 och deras svar på vad de tycker om läxor och om de 

känner att de behöver hjälp med läxorna i ämnena svenska och matematik. 

Fråga. År 5 sv. 33 e. År 5 ma. 33 e. År 3 sv.43 e. År 3 ma. 43 e. 

Vad tycker du 

om läxor i 

allmänhet? 

2 dåligt, jag lär 

mig ingenting. 

22 bra, eftersom 

jag lär mig.  

6 vill ha mer 

läxor. 

8 vill ha mindre 

läxor.  

15 roligt. 

6 tråkigt. 

1 dåligt, jag lär 

mig ingenting. 

22 bra, eftersom 

jag lär mig.   

1 vill ha mer 

läxor. 

 9 vill ha mindre 

läxor. 11 roligt.   

6 tråkigt. 

0 dåligt, jag lär 

mig ingenting. 

29 bra, eftersom 

jag lär mig.   

4 vill ha mer 

läxor.  

3 vill ha mindre 

läxor.   

16 roligt.  

17 tråkigt. 

0 dåligt, jag lär 

mig ingenting. 

29 bra, eftersom 

jag lär mig.   

4 vill ha mer 

läxor.  

4 vill ha mindre 

läxor.  

14 roligt.  

5 tråkigt. 

Känner du att du 

behöver hjälp av 

någon annan för 

att göra läxorna? 

0 ja, alltid.  

5 ja, oftast. 

26 ja ibland. 

 3 nej. 

1 ja, alltid.  

3 ja, oftast. 

26 ja ibland.  

3 nej. 

1 ja, alltid.  

7 ja, oftast.  

29 ja ibland. 

5 nej. 

1 ja, alltid. 

7 ja, oftast. 

28 ja ibland. 

5 nej. 

 

 

Två tredjedelar av informanterna är positivt inställda till läxor och tycker att det är bra av den 

orsaken att dessa bidrar till att de kan lära sig saker. Tre elever i år 5 tycker att läxor är dåligt 

och inte lär dem någonting. I år 3 är det 29 elever som har uppfattningen att läxor är bra och 

lär dem någonting. Ingen i år 3 anser att läxorna inte lär dem någonting. I år 3 är det 17 elever 

som anser att läxan i svenska är tråkig. Det är betydligt färre som i år 3 anser att 

matematikläxan är det.  

 

När det handlade om i vilken utsträckning som eleverna kände att de behövde hjälp för att 

göra läxorna behöver merparten i båda ämnena och i alla klasserna hjälp ibland. Det var ett 
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betydligt lägre antal som svarade att de aldrig behövde hjälp med läxorna jämfört med de 

elever som behöver hjälp.   

 

4.1.3 Läxornas utformning 

I tabell 5 visas hur läxorna är utformade. Eleverna har även fått svara på i vilken utsträckning 

de upplever att läraren rättar eller kommenterar deras läxor.  

 

Tabell 5. Antal elever i år 5 och år 3 och deras svar på vad läxor kan handla om och om 

deras lärare rättar eller kommenterar deras läxor i ämnena svenska och matematik. 

Fråga År 5 sv. 33 e. År 5 ma. 33 e. År 3 sv. 43 e. År 3 ma. 43 e. 

Vad kan läxorna 

handla om? 

29 Skriva.  

28 Berätta.  

30 Läsa.  

33 Räkna. 

28 Skriva.  

15 Berätta.  

21 Läsa.  

39 Skriva.  

21 Berätta.  

29 Läsa. 

35 Räkna.  

20 Skriva.  

10 Berätta.  

14 Läsa. 

Rättar eller 

kommenterar 

din lärare 

läxorna? 

17 ja, alltid.  

11 ja, oftast.  

5 ja, ibland. 

2 nej. 

21 ja, alltid.  

8 ja, oftast. 

2 ja, ibland.   

2 nej. 

12 ja, alltid. 

18 ja, oftast. 

13ja, ibland.  

0 nej. 

12 ja, alltid.  

20 ja, oftast.  

9 ja, ibland.  

0 nej. 

 

Av tabell 5 framgår det att de läxor som eleverna har är av varierande utformning.  På frågan 

om läraren rättar eller kommenterar deras läxor är svaren olika. I år 3 i ämnet svenska och 

matematik har 12 elever/ämne svarat att läxan alltid responderas av läraren på ett eller annat 

sätt. Det är få elever i år 5 som anser att de aldrig får respons på sina läxor och i år 3 är det 

ingen som inte får det.   
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4.1.4  Elevernas syn på syftet med läxor 

I tabell 6 redovisas de svar som eleverna har uppgett på frågan om varför de tror att de får 

läxor, syftet med läxor. Beträffande denna fråga har informanterna skrivit fritt och deras svar 

har delats in i sju olika kategorier. På samtliga av dessa frågor fanns det fler svarsalternativ 

vilket gör att antalet svar är fler än antalet elever.  

 

Tabell 6. Antal elever i år 5 och år 3 och deras svar på varför de tror att de får läxor i 

ämnena svenska och matematik. 

Varför tror du att 

du får läxor? 

Åk 5 sv. 33 e. Åk 5 ma. 33 e. Åk 3 sv. 43 e. Åk 3 ma. 43 e. 

För att lära sig. 20 18 38 37 

För att repetera. 5 3   

För läraren ska 

undersöka om de 

förstått. 

1 3   

Ta igen sådant de 

gått miste om/inte 

hunnit. 

 2 3 1 

För att inte behöva 

ha så långa 

skoldagar. 

1 1   

För att hålla igång 

på fritiden. 

1 1   

Det handlar om 

kunskap/framtiden. 

4 4  1 

 

 

Vi kan konstatera att eleverna i stor utsträckning svarar att det handlar om att lära sig men det 

finns också de elever som anser att syftet handlar om något helt annat. Nio svar visar att 

elever tror att läxor handlar om kunskap/framtiden och två anser att det handlar om att hålla 

igång på fritiden.  Alla svaren anges i tabell 6 och det är en spridning på svaren bland eleverna 

med det undantaget att ingen i år 3 tror det handlar om att hålla igång på fritiden och bara en i 

år 3 tror  att det handlar om kunskap/framtiden. 
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4.2 Intervjuer med lärare 

Här redovisas lärarintervjuerna, två lärare undervisar i år tre, en undervisar i år fyra och två i 

år fem. Samtliga lärare undervisar och ger läxor i svenska och matematik. Först följer 

intervjuerna och sedan redovisas frågor och svar i tabell 7. 

 

Lärare 1 år 3 

Läraren är en kvinna på 35−40 år. Hon undervisar i ämnena svenska, samhällskunskap och 

engelska. Hennes syfte med att ge läxor är att eleverna ska få ansvara för återkommande 

uppgifter, ”att introduceras i och få vana att ansvara för återkommande uppgifter. Att eleverna 

ska få träna på att planera för uppgifter hemma”. Läraren vill att läxan ska anknyta till något 

som de arbetat med under dagen och veckan. Läxorna ges i olika omfattning och i olika 

innehållsformer, de är både räkneläxor och ibland i någon form av skapandeform. 

”Jag försöker variera mig så att det ska passa alla barn”. 

 

 Läxorna följs oftast upp i halvklass. Hon använder sig mycket av att eleverna ska redovisa för 

varandra. Ibland stämmer hon av läxorna i storgrupp med muntliga frågor. På frågan om alla 

elever gör sina läxor svarar hon att de flesta eleverna gör sina läxor ”men flera har dem inte 

med sig”. Om läxorna inte görs får eleven göra uppgiften till nästkommande dag.  

Responsen på elevens läxor ges i olika former, det är kamratbedömningar, skriftliga 

kommentarer men oftast är det i form av muntliga kommentarer i samband med halvklass. 

Läraren tror att läxorna uppfyller elevens mål till viss del ”de hjälper för vissa men inte för 

alla”. Hon anser att alla läxor kan göras utan vuxenstöd: ”Nej, läxorna är utformade så att 

eleverna kan klara dem på egen hand”. På frågan om vad som händer om föräldrar inte har tid 

att hjälpa sina barn säger hon att hon bara har upplevt positiva kontakter med föräldrar. 

Vidare säger hon att läxor inte behövs för att klara lärandemålen men i vissa fall kan det vara 

bra. 
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Lärare 2 år 3 

Läraren är en kvinna på 40−45 år. Hon undervisar i ämnena svenska och matematik. Läraren 

anser att syftet med läxan är: ”Att få upp läshastigheten och läsförståelsen. I matematik bland 

annat handlar det om färdighetsträning med gångertabellerna”.  Läxorna anknyter alltid till 

något som eleverna arbetat med och ges i form av läs- och skrivläxa eller räkna och träna på 

multiplikationstabellen i matematik.  

 

Läxorna följs upp muntligt eller redovisas för kamraterna. På frågan om alla elever gör 

läxorna blev svaret: ”Nej tyvärr och ibland har de glömt dem hemma”.  Om en elev inte har 

gjort sin läxa pratar läraren först med eleven och sedan med föräldrarna. Responsen ges i form 

av positiv bedömning från läraren och ibland får också kamraterna ge bedömningar.  

 

På frågan huruvida läxorna ställer krav på att föräldrarna ska hjälpa till eller inte blir svaret: ” 

Nej, målet är att de ska klara läxorna själva”. Om föräldrar inte har tid att hjälpa sina barn 

erbjuder läraren eleven att få sitta i skolan och göra läxorna efter skoltid. Läraren anser inte att 

läxorna behövs för att eleven ska nå lärandemålen, ”nej, det är inte det som avgör”. 

 

Lärare 3 år 4 

Läraren är en kvinna på 30−35 år. Hon undervisar i ämnena svenska, matematik, 

naturkunskap, samhällskunskap och bild. Läraren anser att läxans syfte är: ”Att göra klart”. 

Läxorna handlar om att färdigställa påbörjade arbeten och knyter således an till något som 

eleverna arbetat med tidigare. På frågan om i vilken form en läxa ges svarade läraren att den 

ges i form av att göra klart det eleven inte hunnit på lektionen.  

 

Läxorna lämnas in och rättas och det kan ske i form av gemensamma diskussioner och 

genomgångar. När hon svarade på om alla eleverna gör läxorna svarade hon såhär: ” Nej. 

Många föräldrar har heller ingen ambition att se till att läxorna görs eller kommer tillbaka”. 

Läraren säger att om eleven inte gör sina läxor kommer eleven efter ännu mer och därför har 

läraren valt bort läxor denna termin. När hon responderar på elevens läxor vill hon alltid göra 
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det med en positiv förstärkning och med förslag om vad hon eller han ska tänka på för att 

utvecklas. 

 

 På frågan om läraren upplevde att läxorna hjälper eleven att ni sina mål blev svaret: ” I form 

av att göra klart – ja. Varje vecka fyller eleverna i en IUP-bok där målen för veckan fylls i”.  

Läxorna kräver inte hjälp av någon vuxen, ”nej, de är av sådan art att de bara ska förankras”. 

På frågan som handlade om vad som händer om det inte finns föräldrar som kan hjälpa sina 

barn svarar hon: ”De kan komma efter i skolarbetet. Tycker de ska ta eget ansvar, det kan 

däremot bli för mycket curlande”.  Läraren anser inte att läxor behövs för att nå lärandemålen, 

”nej, det blir bara merjobb för läraren. Detta bör hellre bakas in i skolan”. 

 

Lärare 4 år 5 

Läraren är en kvinna på 30−35 år. Hon undervisar i ämnena svenska, matematik, 

samhällskunskap, naturkunskap och bild. Läraren anser att läxornas syfte är: ”Att få ett extra 

övningstillfälle att ge föräldrarna inblick i skolan”. Läxan är i olika former, skriftliga, 

muntliga, undersökande insamling av information etc. Läxorna följs upp på olika sätt bland 

annat med muntliga redovisningar, ibland skriftliga eller gemensamma genomgångar. 

Beträffande frågan om alla elever gör läxor svarar läraren: ”Ja, utifrån sina möjligheter och 

individualisering”. Om eleven inte gjort sin läxa menar läraren att det löser sig, ”de redovisar 

senare, lånar info av en kompis om vad vi arbetar med just nu”. Eleverna får respons i både 

muntlig och skriftlig form och någon form av förbättringsidé ges. På frågan om läxor hjälper 

till måluppfyllelse svarar läraren: ”För de flesta är det bra och skönt med en extra stund vilket 

i sin tur leder till att de når målen”.  

 

Frågan som tog upp föräldrastöd besvarades såhär: ”Försöker utforma dem på ett sätt som gör 

att om de behöver stöd kan det innebära stöd av vem som helst eller t.ex. miniräknaren eller 

dator”. Alla elever som vill har möjlighet att göra läxorna direkt i anslutning till skolan och 

ibland på skoltid. Läraren upplevde att det är skolans ansvar att få eleven att nå målen, inte 

läxornas, ”känner dock att jag måste förbereda dem inför nästa skola där läxor förekommer” 
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Lärare 5 år 5 

Läraren är en kvinna på 40−45 år. Hon undervisar i ämnena svenska, matematik, engelska, 

samhällskunskap och bild. Läraren anser att läxornas syfte är att: ”Repetera och lära sig ta 

ansvar för läxrutiner”.  Läxan anknyter till något eleverna arbetat med eller är en introduktion 

till något eleverna ska börja arbeta med. Läxorna är läs-, skriv och matematikläxor, ”försöker 

variera mycket och ha ett tänk till läxor”. Ibland följs läxorna upp muntligen och ”ibland 

rättar jag bara”. På frågan om alla elever gör läxorna blev svaret ja. Om en elev någon gång 

inte gör sin läxa pratar läraren med eleven. Responsen ges på olika sätt, det är ibland 

personliga kommentarer.  

 

 Läraren menar att eleven ska klara av läxan själv, ”tanken är att de ska klara av dem själv”. 

Läraren erbjuder läxhjälp någon eftermiddag i veckan i mån av behov. Läraren säger att läxor 

inte behövs för att eleven ska uppnå lärandemålen. 

 

 

I tabell 7 redovisas svaren på intervjufrågorna med lärarna i tabellform. 

 

Tabell 7. Översikt över lärarna i år 3, 4 och 5:s svar i lärarintervjuerna   
Fråga Lärare 1 år 3. 

Ger läxor. 25 

elever.  

Lärare 2 år 3. 

Ger läxor. 26 

elever. 

Lärare 3 år 4 

Ger s.k. ”Göra 

klart läxor” 24 

elever. 

Lärare 4 år 5. 

Ger läxor. 22 

elever.  

Lärare 5 år 5. 

Ger läxor. 21 

elever. 

Vad är syftet 

med läxan? 

 

 

Introduceras 

i/få vana att 

ansvara för 

återkommande

uppgifter. 

Träna på att 

lägga 

upp/planera 

för uppgifter 

hemma. 

Få upp 

läshastighet 

och 

läsförståelse. I 

matematik 

bl.a. 

färdighetsträni

ng med 

gångertabeller

na.  

Göra klart. Ett extra 

övningstillfäll

e och ge 

föräldrarna 

inblick i 

skolan. 

Repetera och 

lära sig ta 

ansvar för 

läxrutiner. 
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Anknyter 

läxan till något 

eleverna 

arbetat med 

under dagen/ 

veckan eller 

kan det vara 

en mer 

fristående 

uppgift? 

Nästan alltid 

till det vi 

arbetat med 

under 

dagen/veckan. 

 

Ja. Den är 

alltid kopplat 

på något sätt 

till det vi 

arbetat med.  

Ja, handlar om 

att färdigställa 

påbörjade 

arbeten.  

Anknyter till 

något aktuellt 

vi arbetat med 

under veckan. 

Ja, eller 

introduktion 

till något vi 

ska börja 

jobba med.  

Vilken form av 

läxa ger du? 

Ger både 

läs/skriv och 

räkneläxa. 

Varierar så det 

ska passa alla 

barn. Ibland är 

läxan i mer 

skapande 

form. 

Läs och 

skrivläxa. 

Även 

matematikläxa 

i form av att 

räkna eller 

träna 

gångertabell. 

I form av att 

göra klart det 

som inte gjorts 

klart under 

lektionerna av 

olika 

anledningar. 

Olika former 

av läxor, 

skriftliga, 

muntliga, ta 

reda 

på/undersökan

de/insamling 

av info, 

dokumenteran

de. 

Läs, skriv och 

matteläxa. 

Försöker 

variera mycket 

och ha 

 ”tänk till 

läxor”. 

 

 

 

 

Hur följs 

läxorna upp? 

Halvklass/stor

grupp. Berätta/ 

redovisa för 

varandra. 

Muntliga 

frågor eller 

skriftligt 

läxförhör.                                          

Går igenom 

läs och 

skrivläxa 

muntligt. 

Ibland får 

eleverna 

redovisa för 

kamraterna.  

Lämnas in och 

rättas. 

Gemensamma 

diskussioner/ 

genomgångar 

beroende på 

kunskapsmål/ 

syfte.  

 Olika sätt, 

muntliga 

redovisningar, 

skriftliga, 

gemensamma 

genomgångar, 

vidare 

uppgifter. 

 

Ibland 

genomgångar 

muntligt och 

ibland rättar 

jag bara.  

Gör alla elever 

läxorna? 

De flesta 

eleverna gör 

sina läxor, 

men flera har 

dem inte med 

sig.  

 

Nej tyvärr. 

Och ibland har 

de glömt dem 

hemma.  

Nej. Många 

föräldrar har 

heller ingen 

ambition att de 

till att läxorna 

görs eller 

kommer 

tillbaka. 

Ja, utifrån sina 

möjligheter/in

dividualisering 

Ja. 

Vad händer 

om eleven inte 

gjort sin läxa? 

 

 

Får göra den 

till nästa dag 

om det kan 

lösas så. 

 

Pratar först 

med eleven 

sedan med 

föräldrarna. 

Eleven 

kommer efter 

ännu mer. 

Därför ger jag 

inte läxa detta 

läsår.  

Löser sig. De 

redovisar 

senare, lånar 

en kompis 

uppgifter/info 

om vad vi ska 

arbeta vidare 

med. 

Jag pratar med 

eleven. 
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Vilken respons 

ges till 

eleverna på 

läxorna? 

Ibland ge 

kamratbedömn

ing som 

respons, 

ibland  en 

skriftlig 

kommentar. 

Ofta muntliga 

kommentarer i 

samtalet i 

halvklass. 

 

Positiv 

respons på det 

de gjort bra. 

Ibland 

kompisbedöm

ning. 

Positiv 

förstärkning 

och något att 

tänka på för 

att utvecklas 

vidare. 

Muntliga 

diskussioner/g

enomgång på 

tavlan. 

Muntlig och 

skriftlig 

respons utifrån 

vad som är 

bra, samt vad 

som kan 

förbättras. 

 

Blandad 

respons, 

ibland 

personliga 

kommentarer.  

Upplever du 

att läxor 

hjälper till  

måluppfyllelse

? 

 

Till viss del 

(för några), 

men inte för 

alla.  

 

Ja, för vissa 

elever. 

I form av att 

göra klart-ja! 

Varje vecka 

fyller eleverna 

i en IUP-bok 

där målen för 

veckan fylls i.  

För de flesta 

är det 

bra/skönt med 

en extra stund 

vilket i sin tur 

gör att de når 

målen 

 

Måluppfyllels

e ska nås utan 

läxor. 

Ställer läxorna 

krav på att 

eleverna har 

stöd/hjälp 

hemifrån? 

 

Nej, läxorna är 

utformade så 

att eleverna 

kan klara dem 

på egen hand. 

Nej, målet är 

att de ska 

klara dem 

själva. 

Nej, de är av 

sådan art att 

de bara ska 

förankras. 

Försöker 

utforma dem 

så att sorten av 

stöd inte 

spelar någon 

roll. 

Nej, tanken är 

att de ska 

klara dem 

själva. 

Vad händer 

om 

föräldrarna 

inte har tid att 

hjälpa sina 

barn? 

 

Har bara 

positiva 

erfarenhet

er av 

föräldrasa

mverkan. 

 

Erbjuder 

eleven att få 

sitta i skolan 

och göra dem. 

Kan komma 

efter i 

skolarbetet. 

Barn ska ta 

eget ansvar, 

inte bli för 

"curlade". 

Eleverna har  

möjlighet att 

lösa 

uppgifterna i 

skolan också.  

 

Erbjuder 

eleven extra 

hjälp 

 någon 

eftermiddag i 

veckan vid 

behov. 

Upplever du 

att läxor 

behövs för att 

eleverna ska 

uppnå 

lärandemålen? 

 

Upplever inte 

att läxor 

behövs för att 

eleverna ska 

uppnå 

lärandemålen. 

Kan i vissa 

fall vara bra 

för att uppnå 

dessa. 

Nej. Det är 

inte det som 

avgör. 

Blir bara 

merjobb för 

läraren.  

Detta bör 

hellre bakas in 

i skolan. 

Skolans 

ansvar att  

eleven når 

målen. Läxor 

behövs inte.  

Måste dock 

förbereda dem 

inför nästa 

skola där läxor 

ges. 

Nej. 
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Som framgår av tabell 7 varierar syftet med läxor för de olika lärarna. Det handlar om att 

läxorna ska användas till att göra klart, vara övningstillfällen, ta ansvar, planera, öva 

läshastighet och förståelse, färdighetsträning och repetera. Det finns ingen allmän policy om 

läxornas syfte från skolans sida och troligen därav de varierande svaren angående syftet. 

 

Alla lärare använder sig av läxor i någon form. Samtliga lärare anser att läxorna anknyter till 

något som eleverna har arbetat med under veckan eller dagen.  En av lärarna kan använda 

läxan som en introduktion till ett nytt arbetsområde. Läraren i år 4 har denna termin tagit en 

paus från läxorna och ger bara läxor i form av att eleverna ska göra klart det som inte hinns 

med under lektionen. 

 

Samtliga fem lärare svarar i intervjuerna att de följer upp elevernas läxor och att detta sker på 

olika sätt. På frågan som handlade om ifall alla elever gör läxorna är resultatet bland lärarna 

varierande. En del av lärarna säger att läxorna inte görs medan andra lärare menar att läxorna 

görs efter bästa förmåga. Med de här resultaten kan vi se att lärare följer upp läxorna och 

försöker göra detta på varierande sätt.  

 

4.3 Intervjuer med elever 
 

 Samtliga elever går i årskurs fem, dock i två olika klasser och de uppger att de har läxor i 

både ämnet svenska och ämnet matematik. De uppger även att dessa delas ut en gång i veckan 

i respektive ämne. Samtliga elever som intervjuats har genomfört enkäterna. Vi har valt att 

redovisa elevernas intervjusvar enbart i tabell 8 då svaren var kortfattade och tabellen redogör 

ordagrant för vad eleverna svarat. 
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Tabell 8. Översikt över eleverna i år 5:s svar på intervjufrågorna i ämnena svenska och 

matematik. 

Fråga Elev år 5 Elev år 5 Elev år 5 Elev år 5 

Vad tycker du 

om antalet 

läxor? 

Det är lagom. Kanske lite för 

lite. Går rätt fort 

att göra dem. 

För 

utbildningens 

skull skulle man 

kanske kunna ha 

mer. 

Tycker det är 

lagom. 

Det är bra. 

Var gör du 

dem? 

Ibland hemma 

och ibland i 

skolan. 

Hemma. Hemma. Hemma. 

Gör du dem 

själv eller 

behöver du 

hjälp? 

Ibland får jag 

hjälp. 

Jag gör dem 

själv.  

Behöver hjälp 

ibland. 

Ibland behöver 

jag hjälp. 

 

 

 

Om du får 

hjälp, vem 

hjälper dig? 

Mamma, pappa 

eller fröken. 

 Mamma, pappa 

eller deras 

sambos. Även 

mormor och 

någon kompis 

kan hjälpa till. 

En vuxen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tycker du att 

dessa läxor 

hjälper dig i 

skolarbetet. 

Ja, man får ju 

hjälp i skolan. 

Nja, lite. Kan 

oftast ha nytta 

av läxan i 

skolan. 

Ja ibland 

glömmer man 

och då är det 

bra.  

Ja. Om det är 

något jag har 

svårt med i 

skolan så kan 

jag träna på det 

hemma också. 

När gör du 

läxorna? 

På helgerna eller 

på 

eftermiddagarna 

när man 

kommer hem 

från skolan. 

Försöker göra 

dem så fort som 

möjligt. På 

eftermiddagarna 

eller på 

söndagar. 

När som helst, 

när jag har tid. 

Efter skolan, på 

eftermiddagen. 

Ibland på 

söndagar. 
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Fungerar det 

bra på dessa 

tider eller 

skulle du vilja 

göra dem 

någon annan 

tid? 

Jag tycker det 

fungerar bra. 

Jag tycker det är 

bra. Bäst om jag 

tar ansvar och 

gör dem på en 

gång.  

Nej det är bra. Fungerar bra. 

 

Av tabell 8 framgår det att tre av eleverna tycker att antalet läxor är bra. Den fjärde ansåg att 

antalet läxor skulle kunna vara fler. Alla fyra svarar att de är nöjda med tidpunkten de gör 

läxorna på och att de brukar göra läxorna hemma. De svarar dessutom att de tycker att läxorna 

hjälper dem i skolarbetet och tre av dem brukar få hjälp av någon vuxen ibland. 

Sammanfattningsvis kan vi läsa av att eleverna hade olika syn på mängd läxa som de får i 

veckan och de var samstämmiga i att tidpunkten för läxorna passade dem bra. Samtliga elever 

ansåg att läxorna på något sätt hjälper dem framåt i skolarbetet. Av de fyra vi intervjuade var 

det tre elever som behövde hjälp av någon vuxen för att klara läxan. 

 
 
5 Diskussion 
 

 

Nedan diskuteras först vårt val av metod. Det följs därefter av en diskussion kring våra 

resultat. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

När man skriver ett sådant här arbete är det ofrånkomligt att man upptäcker många aspekter 

som man skulle ha gjort annorlunda. Vi hade önskat intervjua flera lärare men av olika 
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anledningar blev det endast fem som ställde upp. Mängden frågor var väl avgränsade då vi 

ansåg att informanterna orkade hålla fokus och var intresserade av uppgiften.  

 

När det kommer till intervjuerna med eleverna gav dessa oss inte den mängd information som 

vi hade önskat. Trots att de var väl förtrogna med oss och förberedda på intervjun blev deras 

svar korta och inte alls så utvecklade som vi hade hoppats på. I efterhand tror vi att det kan 

bero på att trots information om att eleverna i vår studie är helt anonyma fanns det en rädsla 

för att lärarna kunde ta del av resultatet. Vi inser att vi kunnat göra annorlunda med 

intervjuerna då svaren från eleverna blev kortfattade. Vi tror att en gruppdiskussion hade gett 

oss mer fakta om vad eleverna anser. 

 

Något som vi upplevde positivt var att vi spelade in intervjuerna. Då var det lätt att veta deras 

exakta svar istället för att behöva tolka sina egna snabbt nedtecknade anteckningar om man 

hade valt den metoden.  

 

Vi kan konstatera att våra två olika metodval hjälpte oss att få svar på våra frågeställningar. 

Framförallt med hjälp av elevenkäterna fick vi god information om vilken inställning eleverna 

hade kring våra frågeställningar och lärarintervjuerna hjälpte oss att få information kring hur 

lärarna tyckte och tänkte. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

 

En av våra frågeställningar var vilket syfte lärarna ansåg att läxor har. Syftet med läxor 

varierar (som sagt) lite bland lärarna som vi intervjuat, två av lärarna menar att syftet handlar 

om förberedelser och att lära sig ta ansvar. En lärare menar att syftet istället handlar om att 

”göra klart”. Ytterligare en lärare vill se det som extra övningstillfällen men också som en 

möjlighet för föräldrarna att få insyn i skolarbetet. En lärare ser istället syftet som 
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färdighetsträning och ökad läsvana. Genom att jämföra lärarnas syfte med elevernas svar i 

intervjuerna kan vi se att lärarsyftet som handlade om att lära sig ta ansvar speglar elevernas 

syfte till (en) viss del. Detta eftersom eleverna anser att läxor är något som de har för att 

kunna lära sig mer utanför skolan och något som eleven ska lära sig att ta hem. I enkäterna 

kan vi se  att merparten av eleverna tyckte att syftet med läxor var att lära sig mer och om vi 

kopplar detta till lärarnas syfte där merparten av lärarna svarade att det handlar om att ta 

ansvar, planera och få in läxrutiner så ser vi att dessa svar inte överrensstämmer med 

varandra. Lärarnas syfte med läxor överensstämmer dock mycket väl med det vi kunnat hitta i 

Lgr 11 som berör läxor. ”Skolans mål är att varje elev – utvecklar ett allt större ansvar för sina 

studier” (Läroplan för grundskolan 2011: 18 ). Som vi redan nämnt skiljer sig elevernas syfte 

från lärarnas syfte till stor del och kanske krävs det mer diskussion kring detta för att skapa en 

större medvetenhet och förståelse kring elevernas syn på syftet. 

 

När vi jämför elevernas svar med Hellstens (1997)  definitioner på läxor ser vi få likheter. 

Majoriteten av eleverna ansåg att läxor handlade om att lära sig mer. Ingen i år 3 tror att läxor 

handlar om repetition eller en kontroll för läraren och bara ett fåtal elever i år 5 tror det. En 

elev svarade under intervjun att det handlar om att ge föräldrarna inblick eller att lära sig ta 

ansvar eller att lära sig planera. Westlund (2007) skriver att yngre elever har svårt att se 

kopplingen mellan läxor och planering och vi anser att våra resultat stämmer överrens med 

hennes uttalande. 

 

I frågan som handlar om huruvida eleverna gör sina läxor eller inte överrensstämmer inte 

lärarnas svar med elevernas. Båda lärarna i år 3 och båda i år 5 sa att de har elever som inte 

gör läxan, trots detta svarar alla elever utom en att de gör sina läxor. En lärare i år 4 sade att 

en del elever inte gör läxor och de eleverna har vi inte genomfört enkätstudier på . Dessa svar 

skulle kunna tyda på att kommunikationen mellan elev och lärare inte har varit tydlig då 

uppfattningen mellan parterna inte verkar stämma överens.  En annan teori kring dessa olika 

svar skulle kunna vara så att eleverna har svarat på ett sätt som de tror att vi ville att de skulle 

svara. 
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Vi anser i enlighet med Westlund (2007) att syftet med läxorna bör problematiseras för att 

kommunen, skolan, arbetslaget och sedermera den enskilda läraren ska kunna ha samma syfte 

och inställning till varför läxan finns. För någon lärare kan det vara ett problem att läxorna 

inte görs medan andra menar att ”det löser sig” efterhand.  

 

De flesta av eleverna svarar i enkäten att deras lärare följer upp deras läxor, antingen alltid 

eller oftast. Några svarar att lärarna följer upp dem ibland medan endast två elever i årskurs 

fem svarar att deras lärare inte följer upp läxorna. I lärarintervjuerna svarar lärarna att de 

följer upp läxorna på olika sätt. Dels diskuteras läxorna och gås igenom i helklass eller 

halvklass, dels förekommer det redovisningar där eleverna är ansvariga och får redovisa för 

kamraterna. Även om flertalet av eleverna säger att läraren följer upp läxan så skiljer sig 

svaren åt vad gäller hur ofta läraren rättar eller kommenterar  läxorna. Detta skulle kunna tyda 

på att inom en klass har olika elever olika medvetenhet kring sina läxor och kanske inte 

upplever att läxan kommenteras medan en annan elev i samma klass upplever att läxan alltid 

kommenteras. Lärarna svarar att de följer upp läxorna på olika sätt och detta skulle kunna 

bidra till att eleverna inte riktigt uppfattar att läxorna blir uppföljda eftersom sättet varierar. 

Det är dock få som uppger att läxorna inte rättas eller kommenteras alls. Även om svaren är 

olika inom en årskurs liknar de varandra inom respektive ämne.  

  

I och med att lärarna väljer att följa upp läxorna på olika sätt ger de även eleverna möjlighet 

till språkutveckling. Strömqvist (2008) skriver att om elever får möjlighet att redovisa ett 

innehåll inför olika slags grupper så utvecklas deras språk. Även debatter och diskussioner är 

bra för språkutvecklingen och kan användas som uppföljning av läxor. 

 

Andra svar som vi ansåg anmärkningsvärda var att de flesta elever faktiskt upplevde läxor 

som något bra eftersom de lärde sig av dem. Detta skulle kunna tyda på att dessa elever har 

fått en medvetenhet kring sin egen del och ansvar i skolarbetet vilket vi antar att lärarna har 

arbetat aktivt med. Detta är mycket intressant eftersom läroplanen förmedlar att eleverna ska 

”ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” (Lgr 2011:15). 
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Vi anser att det finns en attityd till läxor bland eleverna och att den förmedlar att läxor är 

något som man som elev ska ha och göra varje vecka. Merparten av eleverna svarar i 

enkäterna att de gör sina läxor utanför skoltiden vilket vi anser är intressant då Westlunds 

(2007) teorier om att skolarbete inte ska inkräkta på elevers fritid.  I enkäten på frågan som 

handlade om huruvida läxor förekom i år 3 och 5 svarade alla elever utom en att de hade läxor 

i både matematik och svenska varje vecka. Den elev som svarade att läxor inte förekom fick 

vi inte möjlighet att intervjua vidare och därför vet vi inget om varför svaret blev av den 

karaktären. Det hade dock varit intressant att ta reda på hur det kunde komma sig att denne 

elev gav det svaret. 

 

 En av våra frågeställningar var om hur mycket tid elever lägger ner på läxor. Vi kan 

konstatera att ett fåtal elever ägnar upp till två timmar/ämne för att genomföra sina läxor. 

Eleverna har läxa i svenska en gång/vecka och i matematik en gång/vecka. Det resulterar i 

fyra timmar/vecka som några av elever arbetar utanför skoltid. Westlund (2007) 

rekommenderar att eleverna ska vara lediga efter skolan och då blir det här ett intressant 

underlag. Om vi kopplar det till läroplanens skrivning om att eleverna ska: ”Ta personligt 

ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” (Lgr 2011:15) tycker vi att elevernas svar i denna 

studie ligger till grund för en diskussion om vad detta ansvar innefattar och om ansvaret gäller 

både i skolan och på elevernas fritid. Westlund (2007) menar att det finns tidigare forskning 

som tyder på att läxor är bra för elever då de lär sig planera och strukturera sin tid, dessutom 

menar Cooper (2007) liksom Westlund (2007) att om läxor gör intrång på fritiden kan det leda 

till en negativ syn på skolan. Huruvida dessa elever har en positiv bild av skolan eller inte vet 

vi ingenting om men vi vet med enkätundersökningarna och intervjuerna som grund att 

skoldagen sträcker sig utanför skolans arbetstid. 

 

På vår frågeställning som handlade om huruvida eleverna klarar att göra läxorna på egen hand 

eller om de behöver stöd får vi i intervjuerna  svaret att två behöver hjälp ibland, en får hjälp 
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ibland och en gör läxorna själv. Vad gäller enkäterna svarar majoriteten av eleverna i båda 

årskurserna och i både ämnet svenska och ämnet matematik att de ibland behöver hjälp med 

sina läxor.        

 

Westlund (2007) poängterar att läxor ska vara av den karaktären att elever inte ska behöva en 

vuxen som hjälper dem utanför skoltiden då detta i sin tur kan leda till konflikter. Cooper 

(2007) däremot tar i sin tur upp att läxor kan fungera som en länk mellan skolan och hemmet 

och öka den så kallade föräldrasamverkande effekten. Han menar på att detta kan i sin tur vara 

något positivt eftersom föräldrar/annan vuxen får en inblick i skolans verksamhet. Med detta 

resonemang och med våra enkätsvar kan vi se att då tre av fyra elever ibland får hjälp 

hemifrån och detta ses också som en inblick. Westlund (2007) skriver att om lärare planerar 

och förmedlar läxorna till eleverna på ett genomtänkt sätt kan läxor vara något bra för barnen. 

Cooper beskriver läxans fyra kategorier där han framhäver läxor som något positivt. Genom 

att problematisera läxorna och fundera över deras huvudsakliga syfte kan Westlund (2007) 

och Coopers (2007) teorier kopplas samman och förmedla ett positivt och genomtänkt 

budskap till eleven där det gäller att möta individen på deras nivå. Genom att reflektera över 

huvudsyftet med läxor och diskutera detta tillsammans med eleverna kan elever och lärare ha 

samma utgångspunkt angående läxans syfte. Av våra resultat framgår det att lärarnas syfte 

med läxor inte stämde fullt ut med hur eleverna uppfattade syftet vilket kan uppfattas som 

bekymrande då vi ändå överlag har fått en bild av att alla elever i vår undersökning i stor 

utsträckning vill och gör sina läxor. Vi anser att elever och lärare bör ha samma syfte till 

varför läxor fås/ges, detta för en kvalitativ skolmiljö. Det är viktigt att lärare explicit förklarar 

för eleverna varför man gör vissa uppgifter etc. 

 

Westlund (2007) och Cooper (2007) omnämner läxor som något som inkräktar på elevers 

fritid och om man då väger in de sociala och kulturella aspekterna i ett barns utveckling borde 

man beakta att alla barn har olika hemförhållanden och familjekonstellationer som i sin tur 

kan påverka elevers skolgång och läxläsning. Våra resultat visar att några av eleverna får stöd 

i sina läxor från någon i hemmet trots att lärarna planerar läxorna på ett sätt som de tror 
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medför att eleverna ska kunna göra dem på egen hand. Men att eleverna får hjälp kan (antas) 

betyda att de erbjuds hjälp, det behöver inte nödvändigtvist tolkas som att eleverna är i behov 

av stöd vid läxläsningen. Lärarintervjuerna visar att läxorna handlar om sådant som eleverna 

arbetat med på skoltid men att de ändå behöver stöd av någon utanför hemmet.  

 

Flera av resultaten från lärarintervjuerna kan kopplas till Hellsten (1997) som skriver att det 

finns flera olika slags läxor och att de har olika betydelseroller. Fyra av de sju typer av läxor 

som Hellsten nämner kan vi finna bland svaren från lärarna. På frågan som handlar om vilket 

syfte läxorna har svarar några av lärarna att det handlar om färdighetsträning, repetition och 

extra övningstillfällen. På frågan om lärarna tror att läxor behövs för att eleverna ska uppnå 

lärandemålen svarar en lärare att denne känner att den behöver ge eleverna läxor för att 

förbereda dem inför nästa skola. Hellsten skriver om denna typ av läxa som han kallar för 

Förberedelse. Denna innebär att kunskaper ska befästas, eleverna ska få träna på sina 

förmågor, de ska förberedas inför läxförhör och prov och utforma en bra studieteknik. Det 

handlar också om förberedelser inför själva skolan, både inför skolstart och inför 

nästkommande steg inom skolan. Vidare på frågan om läxornas syfte svarade en lärare att det 

är för att eleverna ska få vana att ansvara för återkommande uppgifter och träna på att lägga 

upp och planera för uppgifter hemma. Denna typ av läxa kallar Hellsten för Tidsstruktur och 

det är enligt honom när läxan ses som ett medel för att planera tiden. Utöver elevens tid ska 

även familjens tid planeras. En lärare svarar också på frågan om läxornas syfte att det är för 

att eleverna ska lära sig ta ansvar för läxrutiner. Denna typ av läxa kallar Hellsten för 

Kontroll och styrning. Detta handlar om ökad självkontroll för eleven och att ta eget initiativ 

till att själv ge sig läxor. Läxor används också som ett kontrollsystem för läraren att kunna 

kontrollera och styra sina elever. En annan lärare svarar att syftet med läxor är att ge 

föräldrarna inblick i skolarbetet och detta kallar Hellsten för Gemenskap och kontakt och 

innebär att läxan ser till att kontakt och gemenskap mellan skolan och hemmet  ökar. 
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5.3 Slutsats 
 

Vi har i detta arbete kommit fram till att både elever och lärare anser att läxor har ett specifikt 

syfte men att detta syfte till viss del skiljer sig åt mellan elever och lärare. Vi anser att det i 

förlängningen vore positivt för både lärare och elever om det klargörs vad syftet med läxor är 

och vad som förväntas av båda parter. Vi har också kommit fram till att elever ägnar en del tid 

till läxor utanför skoltid trots att forskning säger att elever behöver ha fritid. Dessutom visar 

vår studie att trots att elever  ägnar en del av sin fritid till läxor har de en positiv syn på läxor 

och anser att dessa är bra ur inlärningssynpunkt. Vi har i detta arbete redovisat en del av 

Westlunds forskning och hennes åsikter i frågan om läxor.  Hon anser bl.a. att om elever ska 

ha läxor så är det av yttersta vikt att dessa är utformade på ett sätt som gör att de kan utföras 

utan hjälp av någon annan. När vi sedan i vårt arbete intervjuade lärarna svarar de just detta, 

att de utarbetar läxorna på ett sätt som gör att eleverna ska kunna gör dem själva. Vi anser att 

lärarnas syfte är bra men önskade att det förmedlades i större utsträckning till eleverna.  

 

 

6 Avslutning och förslag till fortsatt 
forskning 
 

Våra resultat har ett särskilt intresse då det idag finns begränsad forskning att tillgå när det 

handlar om elever och lärares syfte med läxor. Enligt våra resultat tycks läxor spela stor roll i 

skolans undervisning och det trots att de är tämligen outforskade, inte minst deras betydelse i 

olika ämnen. I vårt resultat kunde vi se att lärarna väljer att följa upp läxorna på olika sätt och 

de ger eleverna möjlighet till språkutveckling i olika former, både muntligt och skriftligt. Det 

intressanta här, och som också forskning visar på, är i vilken utsträckning lärare är medvetna 

om elevernas språkutveckling i samband med läxor. 
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Under arbetet har det kommit upp fler frågor som skulle kunna vara intressanta att arbeta 

vidare med. Exempelvis skulle det varit av stort intresse att intervjua även föräldrar för att 

undersöka deras syn på läxor och få deras vinkling i ämnet. Det skulle för vidare forskning 

vara intressant att undersöka om socialt/ekonomiskt kapital spelar någon roll när det handlar 

om elevers läxor och i så fall i vilken utsträckning? Vad anser föräldrar och andra 

vårdnadshavare i hemmet om läxor? Skulle längre skoldagar vara ett alternativ eller läxhjälp 

på skolan? 

 

Vi hoppas att med denna studie bidra till den begränsade forskning som finns om elever och 

läxor idag. Vi önskar att vi i framtiden får ägna oss mer åt den här typen av studier. Det är 

också vår förhoppning att andra studenter och lärare kommer att finna ämnet och vårt arbete 

intressant. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 
 
Enkätfrågor elev Svenska 

 Ålder: 

 

      Flicka 

      Pojke 

 

1. Har du läxor i svenska? 

- Ja 

- Nej 

 

2. När gör du läxorna? 

- Under skoltid  

- På morgonen innan skolan 

- På kvällen efter skolan 

- Under helgen 

- Jag gör inte läxorna (fortsätt till fråga 6) 

 

3. Hur lång tid tar det sammanlagt i veckan att göra läxorna i svenska? 

- Mellan 5-15 minuter 

- Mellan 15-30 minuter 

- Mellan 30-1 timmar 

- Mellan 1-2h 

- Mer (skriv antal timmar) ………….……… 
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4. Känner du att du behöver hjälp av någon annan för att göra läxorna? 

- Ja, alltid 

- Ja oftast 

- Ja, ibland 

- Nej 

 

5. Rättar eller kommenterar din lärare läxorna? 

- Ja, varje gång. 

- Ja, oftast 

- Ja, ibland 

- Nej 

 

6. Om du svarade ”jag gör inte läxorna” på fråga 2 fortsätt här. Annars 

fortsätt till fråga 7. 

 

Blir det några konsekvenser/ händer det något om du inte gjort din läxa, i 

så fall vad? 

………………………………………………………….. 

………………………………….……………………….. 

 

7. Vad tycker du om läxor i allmänhet? (Fyll i de alternativ som passar dig. 

Du kan välja flera) 

- Dåligt, jag lär mig ingenting. 

- Bra, eftersom jag lär mig. 

- Jag vill ha mer läxor 

- Jag vill ha mindre läxor 

- Roligt 

- Tråkigt 

- Annat……………………………………….….. 
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8. Varför tror du att du får läxor? 

…………………….………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

…………………….………………………………………. 

…………………….………………………………………. 

 

9. Vad kan läxorna i svenska handla om? (här får du markera flera 

alternativ) 

- Skriva 

- Berätta 

- Läsa 

- Annat…………………………………………………………… 

……………………………………………..…………………….. 
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Bilaga 2 

 
Enkätfrågor elev matematik 

 Ålder: 

 

     Flicka 

     Pojke 

 

1. Har du läxor i matematik? 

- Ja 

- Nej 

 

2. När gör du läxorna? 

- Under skoltid  

- På morgonen innan skolan 

- På kvällen efter skolan 

- Under helgen 

- Jag gör inte läxorna (fortsätt till fråga 6) 

 

3. Hur lång tid tar sammanlagt i veckan att göra läxorna i matematik? 

- Mellan 5-15 minuter 

- Mellan 15-30 minuter 

- Mellan 30-1timmar 

- Mellan 1-2h 

- Mer (skriv antal timmar) ……………… 

 

4. Känner du att du behöver hjälp av någon annan för att göra läxorna? 

- Ja, alltid 

- Ja oftast 

- Ja, ibland 

- Nej 
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5. Rättar eller kommenterar din lärare läxorna? 

- Ja, varje gång. 

- Ja, oftast 

- Ja, ibland 

- Nej 

 

6. Om du svarade ”jag gör inte läxorna” på fråga 2 fortsätt här. Annars 

fortsätter du till fråga 7. 

 

Blir det några konsekvenser/händer det något om du inte gjort din läxa, i 

så fall vad? 

………………………………………………..………….. 

………………………………………………………….. 

 

7. Vad tycker du om läxor i allmänhet? (Fyll i de alternativ som passar dig. 

Du kan välja flera) 

- Dåligt, jag lär mig ingenting. 

- Bra, eftersom jag lär mig. 

- Jag vill ha mer läxor 

- Jag vill ha mindre läxor 

- Roligt 

- Tråkigt 

- Annat………………………………….. 

 

8. Varför tror du att du får läxor? 

…………….………………………………………. 

………………..…………………………………….. 

………………..……………………………………. 

…………………..…………………………………. 

 

9. Vad kan läxorna i matematik handla om? (här får du markera flera 

alternativ) 
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- Skriva 

- Berätta 

- Läsa 

Räkna 

- Annat……………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

………………………………………..……………………. 
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Bilaga 3 
 

Intervju med elev 

 
 

Ålder/klass 

Kön 

 

Har du läxor i svenska? 

 Varför tror du att du får läxor?  

Tycker du att de hjälper dig i ditt skolarbete? 

När gör du dem? 

 Om du gör dem hemma, tycker du att det fungerar bra eller skulle du 

vilja göra dem någon annanstans? Eller någon annan tid? Behöver du/ 

Vill du ha stöd från förälder/syskon/annan vuxen? 

 

 

 

 

 

 

Har du läxor i matematik? 

 Varför tror du att du får läxor?  

Tycker du att de hjälper dig i ditt skolarbete? 

När gör du dem? 

 Om du gör dem hemma, tycker du att det fungerar bra eller skulle du 

vilja göra dem någon annanstans? Eller någon annan tid? Behöver du/ 

Vill du ha stöd från förälder/syskon/annan vuxen? 
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Bilaga 4 
 

Intervjufrågor lärare 

Ålder: 

Kön: 

Ämne: 

Hur många elever undervisar du i Svenska/ Matematik? 

Ger du läxor? 

Vad är syftet med läxan? 

Anknyter läxan till något eleverna arbetat med under dagen/veckan 

eller kan det vara en mera fristående uppgift? 

Vilken form av läxa ger du? 

Hur följs läxorna upp? 

Gör alla elever läxorna? 

Vad händer om eleven inte gjort sin läxa? 

Vilken respons ges till eleverna på läxorna? 

Upplever du att läxor hjälper till måluppfyllelse? 

Är läxorna sådana att alla elever ska kunna klara dem utan stöd? 

Ställer läxorna krav på eleverna har stöd/hjälp hemifrån? 

Vad händer om föräldrarna inte har tid att hjälpa sina barn? 

Upplever du att läxor behövs för att eleverna ska uppnå lärandemålen? 
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Bilaga 5 
 

Undersökning om läxor i skolan 
 

Till vårdnadshavare med barn som går i 3a, 3b, 5a eller 5b på XXXskolan. 

 

Du som har barn på XXXskolan i år 3 och 5 tillfrågas härmed om ditt barn får delta i denna 

undersökning som handlar om läxor. 

 

Vi är två studenter som den sista terminen på lärarprogrammet ska skriva ett examensarbete, 

vi vill undersöka om det förekommer läxor i ämnena matematik och svenska, om läxor är 

förekommande och i så fall hur ofta. Vi vill även veta hur läxorna följs upp. 
 

Enkätundersökningen kommer att genomföras i klasserna 3a, 3b, 5a och 5b. Enkäterna 

kommer att behandlas helt konfidentiellt d.v.s. det är bara vi som kommer att läsa dessa och 

de är helt anonyma. Dock kommer ålder och kön att redovisas i det färdiga arbetet. Tid till att 

svara på enkäten kommer att ges på lektionstid.  

 

Vi önskar även att genomföra fyra till sex intervjuer med elever från både år 3 och 5 och 

ansvariga lärare i svenska och matematik. Intervjuerna kommer att ske enskilt och tar 20-30 

minuter. Även dessa kommer att behandlas konfidentiellt med undantag för ålder och kön. En 

del av sammanfattningen från intervjuerna kan komma att publiceras i vårt examensarbete. 

Om intresse finns har ni möjlighet att ta del av både resultat och det färdiga examensarbetet. 

Det färdiga arbetet kommer främst läsas av handledare och kurskamrater. Undersökningen 

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

läggs ut på databasen Diva. Intervjuerna och enkätsvaren kommer efter att examensarbetet 

godkänts att makuleras. 

 

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Han/hon har rätten att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 

honom/henne. 
 

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Cecilia Schramm xxxx-xx xx xx xxx@xxx.com 

Emma Källbäck xxxx-xx xx xx xxx@xxx.se 

 

Handledare vid Mälardalens högskola: Birgitta Norberg Brorsson  xxx@mdh.se  

XXX 2013-03-07 
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