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Vårt syfte med studien var att undersöka lärarens pedagogiska perspektiv 

på läxans funktion i undervisningen. Vårt resultat visar att lärarna 

använder läxan som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning. Men även 

att lärarna använder läxan som ett socialt-, moraliskt- och fostrans 

verktyg. Studien visar att läxan är ett komplext fenomen som inte går att 

ses ur enbart ett perspektiv.  
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1 Inledning 
Eftersom det är valår så handlar mycket av den politiska debatten om skolan och dess 
dalande resultat. Vårt intresse väcktes om hur läxor och användandet av läxor 
påverkar lärandet hos dagens elever. Vi själva har ju flera olika erfarenheter av läxor, 
läxor som vi själva fått som elever i skolan och nu senare i livet läxor som våra egna 
barn fått med sig hem från skolan. Vår reflektion är att olika lärare ger olika mängd 
och sorters läxor och syftets tydlighet har varierat betydligt. Vi har valt att fördjupa 
oss i ämnet läxor eftersom vi ser det som väldigt intressant i vår kommande roll som 
lärare. 

Ordet läxa kommer från latinets lectio som betyder läsning och beskrivs som en 
avgränsad skoluppgift för hemarbete (Nationalencyklopedin). Enligt Strandberg 
(2013) härstammar läxan från tidigt 1500-tal och handlade om bibeltexter, då 
prästen läste högt vid gudstjänster. År 1842 infördes folkskolan i Sverige och då tog 
lärarna över ansvaret för läxan från prästerna. Sedan dess är läxan en naturlig del av 
lärarnas arbete i skolan. Westlund (2004) skriver att läxor och hemuppgifter innebär 
en märklig förekomst av något som är mitt emellan skolan och hemmet, arbetet och 
fritiden. 

Från olika partipolitiska håll i samtida skoldebatt finns det inget parti som är helt 
emot läxor. Det finns dock vissa partier som är mer kritiska i sin syn på dem. De 
partier som är mer kritiska vill se att skolarbetet sker under skoltiden1. På senare tid 
har läxhjälpen vuxit sig stark i vårt samhälle. Idag kan man köpa läxhjälp av 
etablerade företag. Lärarförbundet ser denna bransch som ett resultat av att det har 
dragits ned på resurserna på skolorna. De anser vidare att storleken på 
kommunernas plånböcker inte får vara avgörande för om eleven får hjälp eller inte. 

Svensén (2013) menar att läxan måste vara tidsbegränsad och att läxorna inte får 
regera över familjens övriga liv. Vidare menar hon att en lärare måste tänka över 
vilka uppgifter som är lämpliga som läxor, variera läxorna bättre och till och med 
använda hemmet som en resurs och kunskapskälla. Vår ambition med studien är att 
ge en bild av hur läxan som företeelse hjälper läraren i dennes pedagogiska arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Enligt en undersökning som SVT har gjort av de olika riksdagspartiernas ställningstagande till läxor i 
grundskolan. Se referenslistan för webbadress. 
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2 Syfte 
Syftet är att undersöka lärarens pedagogiska perspektiv på läxans funktion i 
undervisningen. 

 

3 Frågeställningar 
På vilket sätt använder lärare läxan som ett pedagogiskt verktyg? 
Vilken syn har lärare på läxor? 
Vilken är lärares syn på läxans för- och nackdelar? 
Vilken syn har lärare på samverkan med föräldrar när det gäller läxor? 
 
 

4 Litteratur 

4.1 Styrdokument 
Ur ett historiskt perspektiv har synen på läxans funktion förändrats de senaste 50 
åren. Vi har studerat de olika läroplanerna som har gällt genom åren för att visa på 
likheter och skillnader.  

4.1.1 Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 
När man läser i Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1960) står det att huvuddelen av förväntad 
inhämtad kunskap ska ha skett under skoltiden och för att befästa sina kunskaper var 
det bra om en viss utsträckning av hemuppgifter förekom. Hemuppgiftens syfte var 
att ge övning och säkerhet åt elevens kunskapsutveckling men även att lära eleverna 
att ta ansvar för sina studier. I denna läroplan betonades det att läxan var värdefull 
för att ge varje elev mer djupgående kunskaper. Läroplanen nämner även att läxans 
mängd bör öka med elevens ålder. I Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) beskrivs att 
tiden efter skolan bör användas till fritidssysselsättning och återhämtning då det 
ingått tillräckligt många studietimmar i timplanen för att studierna ska kunnat 
utföras under skoltid. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) tydliggörs det åter att 
läxorna ska vara av sådan karaktär att den passar varje individ och vikten ska läggas 
vid att varje elev ska ha lärt sig att ta ansvar och kunna utföra en uppgift anpassad till 
sin egen nivå. Hemuppgiftens syfte var att befästa kunskap hos eleverna genom 
meningsfulla övningar och repetitioner. 

4.1.2 Lpo 94 och Lgr 11 
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) är begreppen hemarbete och läxa 
borttagna. Istället ska skolan nu klargöra för elever och vårdnadshavare vilka mål 
utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 
elever och deras vårdnadshavare har. Det var alltså upp till varje lärare att lägga upp 
undervisningen på bästa sätt för att befästa varje elevs kunskap och undervisningen 
syftade bland annat till att utveckla elevens förmåga att ta eget ansvar. Skolan hade 
också ett ansvar att tillsammans med hemmet främja elevens utveckling till 
ansvarskännande människor. I den nuvarande läroplanen Lgr 11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) finns det inte heller något skrivet om läxan. I likhet 
med Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) är att det nu fortsatt ligger i elevens 
eget ansvar att ta del av sina studier. Fortsatt gäller även att skolan tillsammans med 
föräldrar eller andra vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för varje elev.  



7 
 

 
 

4.1.3 Arbetsmiljö 
Enligt Arbetsmiljöverket (2014) är det kommunen som arbetsgivare som har det 
yttersta ansvaret när det gäller arbetsmiljön. Eleverna i skolan omfattas av regler som 
gäller för vistelsemiljön under skoltiden. Arbetsmiljöverkets direktiv kan tolkas att 
även hemmet räknas till elevernas arbetsmiljö då lärare ger elever läxor. I materialet 
står det att om en elev mår dåligt har den personen också mindre möjligheter till att 
ta till sig nytt lärande. Stress är en sak som behandlas i arbetsmiljön. Det man vet är 
att en viss dos av stress kan vara positivt för att kunna prestera bättre, men för vissa 
elever föreligger det dock en risk att belastningen blir för hög och då kan den stress 
som uppstår bli negativ. För att minska den risken är det viktigt att de eleverna får 
göra sin röst hörd för annars finns det en risk att den negativa stressen kvarstår. 

4.1.4 Barnkonventionen 
I barnkonventionen (1998) går att läsa att definitionen av barn är att personen i fråga 
ska vara under 18 år. Barnets föräldrar är de som tillsammans bär det yttersta 
ansvaret rörande barnets uppfostran och utveckling. Konventionen slår också fast att 
varje individ har rätt till ett liv och överlevnad. Alla barn har också rätt till utveckling 
och utbildning men även att skolgången ska vara gratis. De beslut som fattas om ett 
barn ska alltid leda fram till barnets bästa och de har rätt att vara med och uttrycka 
sin egen åsikt i de frågor som berör dem. Vad gäller skolan ska barnets fulla 
möjligheter tas tillvara. Enligt Rädda barnen har alla barn rätt till att få uppmuntran 
och stöd i sin skolgång och med sitt skolarbete. Barn ska även ges tid till att kunna 
ägna sig åt läxor. Dessutom har ett barn rätt till lek, vila och fritid.   

 

4.2 Tidigare forskning om läxor 
Det finns inte många svenska studier om synen på läxor skriver Westlund (2004). 
Hon menar att Jan-Olof Hellsten är en av de få som gjort studier på läxan och att han 
är kritisk till hur annan forskning har utförts. Enligt Hellsten (1997) har studierna 
som har gjorts utgått från att läxorna har en betydelse, men inga studier har visat på 
om de har betydelse. Hellsten (1997) menar att fenomenet läxa problematiseras 
väldigt sällan i Svensk forskning. Vad anses vara en läxa bland forskare? Svaret på 
den frågan är att det inte finns någon exakt definierad betydelse av ordet läxa, skriver 
Hellsten (1997). Han sammanfattar det hela med att läxan i den offentliga 
diskussionen framställs som en symbol eller ritual mer än som ett sätt att arbeta 
pedagogiskt utvecklande. Läxbegreppet har inte problematiserats utan används för 
att få ett mått på hur produktiv läxläsning i olika åldrar skall utföras. I den vardagliga 
skolgången innehåller dagarna arbete med läxor eller hemuppgifter, skriver både 
Hellsten (1997) och Westlund (2004). I vissa ämnen förekommer många läxor och 
följden blir att läraren får lägga mycket tid på att kontrollera dem nämner Hellsten 
vidare. Även Leo (2004) delar uppfattningen att det är bättre om läraren lägger sin 
tid på att undervisa istället för att konstruera läxor och att ägna tid till att följa upp 
dem. Läxor står inte bestämt i något styrdokument som skolans har, men nu är det 
ändå så att läxor existerar och då måste läraren vara tydlig med att tala om vad som 
ingår i läxan, samt ge eleverna de instrument som behövs för att kunna genomföra 
den. Sundström (2008) menar att uppgifterna måste vara genomtänkta som läxor 
men även vara tidsbegränsade. Om uppgifterna redan var för svåra under 
lektionstiden är inte sannolikheten stor att eleverna förstå dem bättre när de ska göra 
dem hemma menar Leo (2004). 
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En elev som under lektion ställs inför kunskap som ligger en bit ovanför sin egen 
kunskapsnivå förstår inte uppgiften och känner inte heller någon motivation till att 
förstå den. I kunskapsprocessen menade Vygotskij att om elever får stöd och 
handledning från andra elever eller lärare kan de ta till sig och förstå uppgifterna som 
annars är för problematiska för dem att lösa själva (Säljö, 2008). 

Elever som börjar i skolan för första gången tar läxor förgivet menar Sundström 
(2008). I hennes undersökning framkommer att yngre elever vill ha läxor och att 
eleverna inte anser sig ha börjat ordenligt i skolan förrän de fått sin första läxa. Elever 
med svårigheter har dock inte samma glädjande uppfattning om läxor, de kan istället 
bli outhärdliga och stressande. För yngre elever handlar läxor i första hand om att få 
struktur, lära sig planera och få böckerna med sig fram och tillbaka till skolan. 
Svensén (2013) instämmer i att yngre elever ser läxan som något självklart och roligt, 
skola och läxor hör ihop i deras värld. Det finns många olika perspektiv på läxor och 
ett av dem är föräldrarnas. Svensén (2013) påstår att föräldrar ofta tar förgivet att 
deras barn ska ha läxa eftersom det anses vara så det ska gå till i skolan. Sundström 
(2008) och Nilsson (2008a) delar uppfattning om att det är i läxornas företeelse som 
konflikterna uppstår. Nilsson (2008a) poängterar att när föräldrarna själva gick i 
skolan och lärde sig till exempel matte, gjorde de på ett annat sätt än vad deras barn 
idag gör vilket kan orsaka problem och osämja mellan föräldrar och barn. 

Sundström (2008) anser att läxan som förbindelse mellan skola och föräldrar, är ett 
bra sätt för att involvera föräldrarna i sitt barns skolarbete. Hon menar dock vidare 
att föräldrarna är outbildade i att undervisa och att den rollen ska vara lärarens, då 
föräldrarna inte alltid förstår syftet med elevernas uppgifter men ändå kan visa på en 
delaktighet i arbetet. Hon vill även betona de svårigheter som de svaga eleverna kan 
utsättas för. Självkänslan kan lätt dala hos dem som inte har stödet hemifrån med att 
få hjälp med kunskapsinhämtningen. 

 

4.3 Pedagogiskt perspektiv på läxans funktion 

4.3.1 Sociala perspektivet 
I Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står de sociala målen inskrivna vilket 
innebär att uppdraget skolan har är att lära eleverna grundläggande värden och 
sociala normer. Westlund (2004) menar att barn som tillsammans med andra barn 
gör sina läxor lär sig dem på kortare tid och samtidigt känner att det är roligt att göra 
dem. Eleverna har inte själva valt att få läxor efter sin dag i skolan. Det inkräktar på 
barnets tid för att vara ute och leka med kompisar. Det finns flera olika anledningar 
eller orsaker till elevers svårigheter som måste ses ur fler olika perspektiv. En 
anledning till att elever får svårigheter i skolan kan vara att de uppgifter som de får 
saknar betydelse eller ett samband för eleven. Det kan även vara själva situationen i 
skolan som är upprinnelsen till svårigheterna. Ett annat samband kan vara 
kopplingen mellan elevers sociala bakgrunder och bra resultat i skolan skriver 
Doverborg, Pramling & Qvarsell (1994).  

Vygotskij menade att det finns två olika typer av psykologiska moment. Den ena är 
saker som förväntas förstås tidigt i utvecklingen, såsom att hjärnan kommer ihåg 
något ofördelaktigt, till exempel om barnet bränt sig på en spisplatta så kommer 
hjärnan ihåg det och därmed försöker kroppen undvika det i framtiden. 
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Den andra omfattar de mer komplexa delarna i utvecklingen såsom hur barnet 
kommer ihåg saker, kan hitta lösningar på problem samt hur vi kommunicerar 
(Sundgren, 2008). 

Norberg (2012) poängterar vikten av att föräldrar uppmuntrar sina barn till att 
diskutera och genom att kontinuerligt samtala med sina barn blir barnen hjälpta i sin 
mentala utveckling. Han anser att man här tydligt kan se hur föräldrarnas 
bildningsnivå påverkar barns möjligheter. Norberg (2012) beskriver skillnaderna i 
hur många ord barn får lyssna till i medelklasshem respektive i arbetarklasshem. 
Barn i medelklasshem hör fem miljoner fler ord per år jämfört med barn i 
arbetarklasshem. Hur elever tänker och talar har ett samband med vad de har lyssnat 
till.  

4.3.2 Fostransperspektivet 
I Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1960) skrivs det om att hemmet har det huvudsakliga 
ansvaret för att fostra eleven. I de två senaste läroplanerna, Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) och Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) står 
det skrivet att hemmet och skolan har ett gemensamt ansvar för att fostra barnet, 
men Säljö (2007) menar att det är skolans syfte att fostra och utbilda elever till goda 
samhällsmedborgare. Han menar att skolan var förr en avskild värld från hemmet 
och att elevernas kunskap definierades i att kunna reproducera vad som stod i 
läroboken eller vad läraren sagt till sina föräldrar. I Lgr 11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) handlar fostran om att elever ska utveckla och 
erhålla kunskaper och värden. Skolan skall bidra till alla elevers utveckling och 
lärande, att de får en livslång lust till att lära. Skolan skall beakta de mänskliga 
rättigheterna och eftersom det svenska samhället är uppbyggt på demokrati skall 
demokratiska värderingar förmedlas. Den svenska skolan belyser elevens fostran till 
att de ska lära sig känslan för vad som är rätt och fel och givmildhet, tålamod och 
ansvarstagande finns också benämnt. På liknande sätt menar Steinberg (2006) att 
läxan hjälper eleven i träningen med att ta ansvar. Läxan är med och bidrar till goda 
studievanor och hjälper till att skapa ansvarsfulla elever.  

Samarbetet mellan hem och skola har historiskt inneburit en enkelriktad 
kommunikation genom att läraren sänder ut information och föräldrarna tar emot. 
Informationsutbytet har skett genom föräldramöten, veckobrev och 
utvecklingssamtal. Hem och skola har varit skilda åt menar Strandberg (2013). I 
skolor idag menar Steinberg (2006) menar att i dagens skolor har samarbetet blivit 
bättre och beskriver att kontakt mellan hem och skola sker bland annat med 
kontaktböcker och dagböcker. Syftet med böckerna är att de ska komma information 
från läraren till föräldrarna men föräldrarna ska även kunna ge kommentarer och 
respons tillbaka för att de ska kunna bli en bra och kontinuerlig kommunikation 
mellan hem och skola. Strandberg (2013) anser att det bästa för barnen är att 
distansen mellan hem och skola inte är så stor eftersom då främjas elevens 
utvecklande och lärande. Hemmet och hemmiljön har en stor betydelse för elevens 
resultat och dialogen mellan hem och skola är viktig och det har visat sig att det 
främjar alla elever men framför allt elever som till exempel är flerspråkiga. De 
flerspråkiga eleverna har gjort goda framsteg i lärande och trivsel när samarbetet och 
dialogen mellan hem och skola fungerar väl. Ett så kallat partnerskap beskriver 
Strandberg (2013) mellan hemmet och skolan kan medverka till att kompensera både 
ekonomiska och sociala skillnader. Det gör även menar han att förbindelsen 
förändras till det bättre och kan hjälpa till att skapa likvärdiga möjligheter för alla 
barn till att få ett mer effektivt lärande. 
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4.3.3 Samverkansperspektivet  
Erikson (2009) har gjort en kartläggning av svenska skolans samverkan med elevens 
föräldrar och den delades upp i två olika delar. Den ena gick ut till slumpvis utvalda 
grundskollärare och den andra vände sig till lärare i 30 segregerade kommuner. I de 
sistnämnda kommunerna har regeringen satsat pengar på lämpliga åtgärder för att 
förbättra elevernas skolresultat. Av de tillfrågade lärarna anser cirka 80 procent att 
föräldrarna borde ta ett större ansvar gällande sitt barns skolgång. Hos lärarna i de 
yngre skolåren finns en tro på att den individuella utvecklingsplanen som finns för 
varje elev gör att kontakten mellan föräldrar och skolan intensifieras. Lgr 11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) betonar att skolans uppdrag är att samarbeta med 
eleverna och deras föräldrar så att de känner ett stöd från skolan i sina barns 
utbildning. 

I Eriksons (2009) undersökning tar han upp föräldramötet som en faktor i 
samverkan. 67 procent av lärarna bjuder in till föräldramöte två till tre gånger under 
ett skolår. Många lärare anser att föräldrakontakten är viktig. Lärare inom de 
segregerade områdena upplevde samspelet med föräldrarna som mer stressande än 
sina kollegor i den andra delen av studien. Det går också att utläsa att lärarna i de 
segregerade områdena arbetar efter en högre prioritet för att komma närmare 
hemmet. Gemensamt för båda grupperna är att föräldrarna besöker eleverna i skolan 
betydligt oftare på lektioner i årskurs ett till tre än vid senare åldrar. 

De lärare som visar på ett stort engagemang i sitt arbete upplever sin yrkessituation 
mer positiv och är mer trygga i sin roll mot hemmet och känner därmed att de kan 
kräva mer av hemmet i fråga om ansvar och energigivande till eleverna i hemmet. 
Syftet med ett föräldramöte uppges främst vara att ge information kring skolarbetet 
och situationen i klassen för lärarna i huvudstudien. I delstudien främjas syftet att ge 
föräldrarna insikt i hur viktigt det är att hjälpa barnet med sina skoluppgifter. Arbetet 
med samverkan upplevs av lärare i årskurs ett till tre som stimulerande svarar 38 
procent av de tillfrågade skriver Erikson (2009). 

I dagens samhälle skriver Nilsson (2008b) finns det många elever med svenska som 
andraspråk. Deras föräldrar kan många gånger inte kommunicera på svenska alls, 
inte heller på engelska. Får de inte informationen på sitt hemspråk står de utanför 
samverkan mellan skola och hem. Alfakir, Lahdenperä & Strandberg (2010) menar på 
liknade sätt att vikten av att skolan använder tolk i sina kontakter med de hem som 
behöver är betydelsefull för samverkan. Gibbons (2013) skriver om att lärare många 
gånger blir viktiga resurspersoner för elever med svenska som andraspråk. Det 
förtroende en lärare ger till de eleverna betyder väldigt mycket för deras fortsatta 
kunskapsutveckling. 

4.3.4 Elevperspektivet 
Det finns metodiker som talar för att eleverna ska vara med och bestämma över sin 
lärandeutveckling, skriver Doverborg m.fl. (1994). Bostedt & Eriksson (2012) skriver 
att elevinflytande bidrar till att eleverna får insikt i hur de ska bilda sig personliga 
uppfattningar om samhällets demokratiska uppbyggnad och funktion. Eleverna lär 
sig genom att på olika sätt få vara med och fatta beslut i skolan till exempel i form av 
klassråd. I den nuvarande läroplanen Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2010) står 
det skrivet att läraren ska utgå från att eleven kan och vill ta ett personligt ansvar för 
sin egen utveckling. 
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Det innebär att eleven måste involveras redan ifrån planerandestadiet och efter 
avslutat område är det också viktigt enligt läroplanen att det sker en utvärdering så 
att en reflektion kan göras för att lära sig av det gångna arbetet.  

4.3.5 Kunskapsperspektivet 
I SOU (1992:94) går att läsa att kunskaperna som eleverna ska tillägna sig i skolan 
ska vara inriktad till att de ska få en förståelse för hur det svenska samhället fungerar 
och är uppbyggt. I skolan behöver elever bemöta, känna till och utveckla kunskaper 
inom flera olika kunskapsområden. Skolans uppgift är att vidga och fördjupa 
elevernas tidigare kunskaper och att undervisningen av ny kunskap skall anknyta till 
deras tidigare erfarenheter. De första åren i skolan är de viktigaste för utvecklingen 
av elevernas självtillit. Den är även avgörande för att eleverna ska känna att de duger 
och är en person som kan lära sig nya saker. En trygg miljö är viktig där eleverna får 
känna att de blir tagna på allvar och uppleva att det de ger uttryck för tas på allvar. 
Begreppsutvecklingen är en balansgång mellan att våga uttrycka sig, att ha något att 
uttrycka men framför allt att ha ett verktyg för att kunna formulera sig. (SOU, 
1992:94) 

Det finns många olika kunskaper och kunskapsformer. I Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) presenterades för första gången 
kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De fyra 
kunskapsformerna samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar.  
Syftet med att införa de fyra kunskapsformerna var att man ville vidga 
kunskapsbegreppet. Kunskap är inte en avbildning av någon eller någonting utan 
kunskap är ett sätt att göra världen förståelig. Kunskap är också bunden till sitt 
sammanhang men kan även ses som en funktion, ett slags verktyg som hjälper oss att 
förenkla eller lösa ett problem. Problemet kan vara både praktiskt och teoretiskt och i 
skolan skall det finnas en balansgång mellan både praktiska och teoretiska 
kunskapsformer. Eleverna utvecklar sitt tänkande genom att reflektera över det som 
de utfört både praktiskt och teoretiskt (SOU, 1992:94). 

4.3.6 Lärarens pedagogiska grundsyn 
En lärares bakgrund och livserfarenheter påverkar hur denne agerar i sin 
pedagogiska undervisningspraktik enligt Doverborg m.fl. (1994). De skriver vidare att 
varje ledare inom skolan bör ställa sig frågan, hur de ser på lärande och kunskap? Det 
räcker inte bara att tänka denna tanke utan även se objektivt på hur man gör i olika 
undervisningssituationer. Varför väljer jag just det här sättet? Är det här den bästa 
metoden? Målet är att få alla att förstå och då gäller det att ställa ett antal frågor till 
sig själv och svara ärligt på dem för att komma fram till rätt metod i undervisningen i 
den aktuella situationen. Utifrån Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) bygger 
skolans grundsyn på att ha ett jämbördighetstänk och att se till varje enskild elevs 
förutsättningar och behov. 

Pedagogisk grundsyn handlar om lärarens barnsyn, förhållningssätt och de 
värderingar den har. Stensmo (2008) beskriver att det finns fem olika synsätt som 
bör ligga till grund för lärarens egna pedagogiska grundsyn. Synsätten är 
kunskapssyn, etiksyn, människosyn, samhällssyn och den pedagogiska situationen. 
Kunskapssynen handlar om vilken kunskap som skall läras ut, i vilket sammanhang 
och hur eleven bäst tar till sig kunskapen. Säljö (2007) menar att kunskap och att lära 
inte enbart handlar om memorering, fakta eller metoder. Lärandet handlar om att 
eleven är aktiv och visar engagemang och får på så vis en kunskap och förståelse.  
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Etiksynen beskriver Stensmo (2008, 2012) att den berör frågor som handlar om 
värderingarna i vårt samhälle. I skolan kan värderingar till exempel handla om regler 
och rutiner eller om vem som får bestämma vad? Vad som är gott och ont, bra eller 
dåligt, vackert eller fult? Människosynen rör frågor om hur människans 
uppfattningar tolkas. Som ond eller god, som aktiv och självständig eller passiv och 
behöver hjälp med motivationen. Det kan också handla om genetiska och biologiska 
arv eller den miljö och kultur man är omgiven utav. Stensmo (2012) beskriver 
lärarens ledarskap som att vara en motivatör som intresserar och inspirerar eleverna 
till att bli målmedvetna. På liknande sätt menar Säljö (2007) att om lärare utgår från 
elevernas intressen, frågor och behov uppstår ett intresse vilket leder till lärande. 
Samhällsynen innefattar vilket samband skolans uppdrag till samhället har. Vad 
karaktäriserar ett samhälle och närmiljö? Är utbildningen anpassad till det samhället 
som råder eller behöver den förändras? Vad har skolan för uppdrag och relation till 
samhället? (Stensmo 2008, 2012). När samhället förändras måste även 
undervisningen och lärande göra likadant påpekar Säljö (2007). Den pedagogiska 
situationen beskriver Stensmo (2008) som olika perspektiv på lärandet. Vad är det 
som ska läras ut? Vilka förmågor ur skolas läroplan ska prioriteras av lärarna att lära 
eleverna.  Hur ska det läras ut? Vilka metoder ska användas för att eleven ska förstå 
på bästa sätt? Vem har den ledande rollen i den pedagogiska situationen? Är det 
läraren som lär ut eller eleven som skall ta till sig kunskapen. I dagens skola har 
eleverna nationella prov i matematik och svenska redan i årskurs tre. Den ökade 
provverksamheten menar Säljö (2007) kommer att leda till att undervisningen enbart 
kommer att inriktas på samma typer av uppgifter som figurerar på proven. Mätbara 
prov är det som räknas. Kunskap blir till förmedlingspedagogik där skolan återgår till 
att producera istället för att få kunskapsutveckling. Under de senaste 30 åren har vårt 
samhälle förändrats från att ha varit ett homogent samhälle till att ha blivit ett 
mångkulturellt samhälle beskriver Lahdenperä (2010). Att alla lärare har en 
förståelse för elever med annan kulturell bakgrund än sin egen är en viktig 
förutsättning för att kunna skapa en gynnsam pedagogisk miljö. 

4.3.7 Läxans fördelar 
Grosin (2001) skriver att det finns många saker som påverkar hur mycket barnen lär 
sig och hur de trivs i skolan. För att hjälpa sina barn med skolarbetet behöver 
föräldrar inte ha en utbildning utan det handlar om att visa sitt engagemang och visa 
att man tycker att skola och utbildning är viktigt menar han. Sundström (2008) anser 
att fördelen med läxan är att den fungerar som en länk mellan skolan och hemmen 
och med läxor kan man få föräldrarna att bli delaktiga i det eleverna gör i skolan.  

Lindblad (2010) menar att det finns mycket att vinna på att ge läxor i tidig ålder 
genom att det blir en rutin i att även på sin lediga tid träna sig på att tänka. Barnen 
lär sig att ta eget ansvar för sin egen kunskapsutveckling. Alla barn har olika 
förutsättningar och med hjälp av individualiserade läxor kan man som lärare bedriva 
bättre undervisning och stimulera alla elever på deras egen nivå. Steinberg (2006) 
skriver att han är en stark förespråkare av läxor. Han ser helst att det ges läxor varje 
dag i skolan. Det han ser som viktigt är att läxan är kort och återkommande. Genom 
att eleverna vänjer sig med läxläsning ökar chansen till att det skapas en god 
studievana. Den är också ett verktyg enligt honom för att hemmet ska få en inblick i 
vad barnet gör i skolan. Dessutom tränar den eleven till att ta ansvar och utvecklas 
och det är den viktigaste orsaken till att få läxor enligt Steinberg (2006). Övning ger 
färdighet och läxor ger eleven värdefull repetition och förstärker också tillägnandet av 
kunskapen. 
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Även Westlund (2004) håller med om det resonemanget och menar att läxan kan ses 
som en möjlighet genom att elever får öva på sina färdigheter, ansvar och disciplin. 
Hon menar också att de får lära sig planera tiden och tänka långsiktigt.  Rollen 
hemmet har som Steinberg (2006) beskriver är att ge stöd medan ansvaret för 
lärandet fortfarande är skolans. Även Grosin (2001) hävdar att du som förälder inte 
måste vara en extra lärare för att kunna hjälpa ditt barn. Genom att eleverna får 
berätta om hur uppgifterna går till, tillförskaffar de sig ännu mer kunskap. I många 
ämnen går det att läsa sig till kunskapen som behövs för att kunna stötta sitt barn. 
Det viktiga är att den vuxna visar tilltro för att barnet klarar av uppgiften och att inte 
ta över utan låta barnet jobba själv. 

Grosin (2001) betonar att utbildning har en mycket stor betydelse för barns 
möjligheter till ett gott liv.  Det viktigaste en vuxen kan göra anser han är att prata 
med sitt barn om skolan och visa sitt engagemang för skolan för då blir den också 
viktig i barnets ögon. Om man som föräldrar dessutom besöker skolan förstärker det 
barnets syn av att skolan är viktig. Som förälder ska man inte undervisa sina barn 
däremot menar han att barnen behöver hjälp med att organisera sitt skolarbete. Leo 
(2004) anser att om skolan använder sig utav läxor bör det finnas en framarbetad 
läxpolicy som uttryckligt redogör syftet med läxan och hur den skall genomföras. Den 
skall tydligt visa de krav man ställer på eleverna, föräldrarna men också lärarna. 
Eftersom det inte finns någon styrning angående läxor i läroplanerna eller i andra 
styrdokument är upp till varje skola att avgöra hur de vill arbeta men läxor menar 
han. 

4.3.8 Läxans nackdelar 
Westlund (2004) skriver om en förlängning av skoldagen och därmed tid för att göra 
uppgifter klart under skoltid för att eleverna inte ska behöva ha hemuppgifter. 
Svenska, matte, engelska och samhällsorientering är de ämnen som det oftast ges 
mest läxa i. Sundström (2008) menar att arbetet med läxor utanför skoltiden kan 
likställas med att arbeta övertid. Svensén (2013) ställer frågan om det är rätt att 
elever måste arbeta övertid och om läxan över huvud taget ska finnas. Denna 
uppfattning delar även Leo (2004) som anser att undervisningen bör äga rum i 
skolan och att begreppet läxa kommer att tas bort. Skolarbete skall ske i skolan 
menar han och skoldagarna måste då bli längre så att eleverna får undervisning 
istället för läxor med sig hem. Han menar att lärare, elever och föräldrar får då 
tillsammans arbeta fram en plan över vad eleven behöver arbeta vidare med i skolan. 
Han menar däremot att läsning, lästräning och läsförståelse inte begreppsmässigt ska 
framställas som en läxa. Läsning är mycket viktigt och det bör ske för att eleverna 
behöver läsa för att lära sig läsa. Läsning återkommer i alla årskurser, men även 
resten av livet och det är viktigt att både lärare och föräldrar tillsammas måste arbeta 
för ett gemensamt mål. 

Sundström (2008) påpekar att det finns anledningar till att lärare måste ge läxor. 
Eftersom det finns begränsat antal timmar för varje ämne, att det är många elever i 
varje klass och de har kursplaner att följa. Dessutom ingår nationella prov som ska 
utföras på skoltid. På liknande sätt menar Arfwedson (2004) att i dagens lärares 
arbetsuppgifter ingår mycket mer än att bara undervisa. De ska rädda miljön, hantera 
sociala och kulturella krockar, agera psykologer och kunna diagnostisera eleverna. 
Det ingår även för lärare att handskas med förutfattade meningar, få alla att trivas 
och fostra eleverna till demokratiska medborgare genom att skapa bästa möjliga 
lärandesituation för varje elev. 
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Arfwedson (2004) menar även att i lärarnas uppgifter nu för tiden ingår att 
kompensera när det saknas material och samtidigt vara med och utveckla den egna 
skolans profil. Lärare förlänger hellre sin arbetsdag för att hinna färdigt med det som 
har med skolarbetet och läxrättning att göra så att helgerna kan vara arbetsfria 
hävdar Westlund (2004).  

Fenomenet läxor är en faktor som av många elever upptar mer och mer tid beskriver 
Westlund (2004). Det är en kraftig ökning från tidigare observationer som hon utfört. 
Med detta i bakgrund är det svårt att greppa varför det forskats så lite kring läxor 
anser Westlund (2004). Läxan är en del av skolan som inverkar på eleverna och deras 
föräldrar på många sätt. Hon menar att för många elever är helgerna inte lediga utan 
för att hinna med behöver även helgerna användas i läxläsningssynpunkt. Det kan 
även ses som en nackdel att inte alla barn får den hjälpen hemma som krävs för att 
skapa goda förutsättningar för läxornas genomförande. Sundström (2008) beskriver 
på samma sätt att i alla hem finns inte den studiero och vägledning som lärare ofta 
menar att eleven behöver för det egna lärandets utveckling. Dessutom finns det en 
risk att läxorna blir gjorda med hjälp av fusk för att visa upp för läraren att de blivit 
utförda menar Westlund (2004). Läxan kan förutom de nämnda faktorerna även 
skapa stress. Stressen kan bero på att barnet inte har förstått uppgiften helt, 
föräldrarnas tid hemma är för liten, barnets fritidsaktiviteter gör att läxorna 
minimeras att bli gjorda. 

4.3.9 Kontrasten mellan psykologiskt och pedagogiskt perspektiv på 
lärande  

Det finns olika sätt att se på lärande. Psykologiforskaren Hermann Ebbinghaus 
(1850-1909) ansåg att antingen förstår eleven eller så förstår den inte. Hans teori 
bygger på att kopiera och memorera. Det vill säga att ju mer man kommer ihåg desto 
bättre är personen på att lära sig. Ju fler gånger uppgiften upprepas eller repeteras 
desto mer ökar chansen till att kunskapen befästs. Det är många forskare inom 
området minne som har påpekat att denna typ av lärande är kortsiktigt. Det är 
vanligt att den faller ur minnet relativt snabbt efter att man lärt sig uppgiften utantill. 
Trots denna kunskap är denna lärandemetod fortfarande vanlig inom alla stadier 
inom skolan, skriver Doverborg, m.fl. (1994).  

Piagets (1896-1980) teori ser det som att det är barnet som skapar och konstruerar 
kunskapen, att grunden för lärandet är barnets uppfattning skriver Doverborg m.fl. 
(1994). Hemberg (1995) skriver att det viktigaste ur lärandesynpunkt är att skolan 
uppmuntrar reflektion. Med hjälp av reflektion utmanar läraren eleven att tänka 
igenom en uppgift en gång till. Stämmer det jag kommit fram till? Kan jag tänka 
annorlunda? Denna nyfikenhet på lärande är en betydelsefull faktor att ta hänsyn till. 
Dimenäs (1995) beskriver hur bra det är att bygga upp en miljö i klassrummet och 
mellan lärare och elev vilket säkerställer en trygghet i att våga ställa frågor. Han visar 
vidare på hur viktigt det är att låta eleverna själva söka efter information som 
efterfrågas. En annan teori som till viss del stämmer överens med Piagets är Lev S 
Vygotskijs (1896-1934). Han menade att barns samlärande har stor betydelse för 
utvecklingen, både individuellt och socialt. Han ansåg att barn får ut mer i sitt 
lärande genom att lära sig tillsammans med andra som har kommit längre i sin 
kunskapsutveckling (Williams, 2006). 
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För att skapa ett meningsfullt lärarande för eleverna måste lärarna utgå ifrån 
elevernas egna intresseområden. John Deweys (1859-1952) teori bygger på att 
eleverna får erfara att kunskapen de tillägnar sig är användbar och har en anknyting 
till verkligheten. Learning by doing är ett begrepp som förknippas med Dewey och 
handlar om att teori, praktik, reflektion och handling hör ihop (Sundgren, 2008). På 
liknade sätt menar Carlgren & Marton (2000) att om läxor inte har någon direkt 
koppling till det eleverna arbetar med i skolan kan läxan lätt ses av eleven som 
mindre meningsfulla och intresset och motivationen för läxan försvinner. Om 
eleverna får en för stor mängd av denna sorts läxor kan det få negativa följder för 
lärandet. Även Nilsson (2008a) beskriver att en läxa inte får förhindra lärandet den 
måste vara noggrant planerad. Hon hävdar att det som lärare uttrycker en önskan om 
när en elev får en hemläxa är att föräldrarna är positiva och tycker att skolan är 
viktig, att de visar att de har förväntningar på barnet och att hjälpa till och ge eleven 
lugn och ro. 

Människans arbetsminne beskriver hjärnforskaren Klingberg (2011) används när vi 
ska minnas till exempel en instruktion. Men minnet är begränsat och barn och vuxna 
har olika kapaciteter menar han. Ju längre en instruktion är desto svårare att minnas 
den och för mycket information i minnet samtidigt överstiger kapaciteten vilket kan 
ge arbetsminnesluckor. Klingberg (2011) menar vidare att arbetsminnet och 
koncentrationsförmågan skall samarbeta och vid koncentrationsbrist och irrelevant 
information gör att den viktiga informationen från vårt arbetsminne försvinner. Leo 
(2004) instämmer och menar att det är mycket annat runt omkring eleverna som gör 
att de lätt tappar focus när de ska göra sin läxa oavsett vart någonstans de befinner 
sig. Eleverna har då svårt för att koncentrera sig på uppgiften. 

Klingberg (2011) beskriver att arbetsminnet är kopplat till taluppfattning och 
matematisk problemlösning. Arbetsminneskapaciteten är ärftlig till 50 % och går att 
träna upp oavsett ålder. Det gör man genom en så kallad arbetsminnesträning, en typ 
av koncentrations träning. Ett sätt att träna är att lära sig spela ett instrument. För att 
bli bra på instrumentet krävs det daglig träning och koncentration uppger Klingberg 
(2011). För barn kan lekar vara ett sätt att öka den kognitiva förmågan genom att 
läraren successivt lägger till instruktioner eller yttre hjälpmedel. Det menar Klingberg 
(2011) gör att barnet måste höra och hantera den information som läraren uppger. 
Även Arfwedson (2004) beskriver att elevens kunskap att reflektera över sitt eget 
lärande hör ihop med dess mognad. Metakognitionsförmågan blir mer användbar ju 
äldre eleven blir och desto mer kunskapsträning eleven tar till sig. 

Klingberg (2011) påpekar att läsning och läsinlärning ställer många krav på hjärnan. 
För att läsinlärningen skall fungera måste ordformsområdet och det 
fonologiskaområdet i hjärnan kommunicera med varandra menar han. Men för att 
läsa en text inkluderas också många andra språkliga funktioner i hjärnan. Till 
exempel att kunna hålla kvar koncentrationen på texten som läses, att förstå ordens 
innebörd, att komma ihåg början av en mening tills man läst slutet av den och att 
förknippa innebörden till långtidsminet. 
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5 Metod 

5.1 Urval 
I vår studie har vi valt att intervjua lärare som arbetar i årskurs ett till tre. Denscombe 
(2009) beskriver att subjekturval innebär att informanterna personligen väljs ut av 
de som gör en studie. På så vis har vi själva valt ut våra informanter som vi anser 
kunna ge oss betydelsefull data. Vi använde subjekturvalsprincipen för att vi innan 
hade haft lite kontakt med skolorna där informanterna arbetar. Vi använde oss även 
av bekvämlighetsurvalet som grundas på tid och möjligheter. Bekvämlighetsurvalet 
passar oss i vår studie eftersom vi kommit i kontakt med några av lärarna under vår 
verksamhetsförlagda utbildning, men även för att vi har begränsad tid till studien. 
Dess två urval är vanliga enligt Denscombe (2009) att använda i studier då tiden är 
begränsad.  

Undersökningen genomfördes på fem olika skolor som ligger i två olika kommuner i 
mellan Sverige. Anledningen till vårt val av skolor är att vi bor i varsin kommun och 
har genomfört intervjuerna på skolor vi tidigare har arbetat på samt skolor i 
närområdet där vi bor. 

 

5.2 Studiens strategi 
Det finns två vanliga strategier när man ska göra studier eller forskningar, kvalitativa 
och kvantitativa metoder beskriver Stukát (2011). Den kvantitativa metoden är 
mätbar då fler personer ofta deltar, det gör att resultatet av en kvantitativstudie får 
större kraft menar han. Vi har i vår studie valt att använda oss av den kvalitativa 
undersökningsmetoden och intervjuat lärare för att ta del av deras pedagogiska 
synsätt på läxans funktion. Vi valde intervjuer för att vi vill utforska vilka olika 
perspektiv som finns representerade i lärares berättelser om läxans funktion. Det är 
inte givet att alla perspektiv kommer till uttryck med den kvantitativa 
undersökningsmetoden då det inte finns utrymme för lärarna att utveckla sina svar. 
Fördelen med kvalitativa studier är att vi kan ta del av lärares perspektiv på läxans 
funktion som pedagogiskt verktyg, utan att på förhand ha definierat vilka tillgängliga 
synsätt som kommer att uttryckas. Poängen med den kvalitativa studien är inte att ge 
generell eller allmän kunskap utan det är vilken möjlig kunskap som finns. 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer med elva lärare, då vårt 
intresseområde är lärarnas egna tankar och erfarenheter kring läxans funktion. 
Intervjuerna har varit semistrukturerade, det vill säga att alla lärare har fått samma 
öppna frågor enligt vår intervjuguide. (Bilaga 2) De har även i varje fråga haft 
möjlighet att svara med sina egna tankar och åsikter gällande lärarens pedagogiska 
perspektiv på läxor och dess funktion (Denscomb, 2009). 

 

5.3 Genomförande  
I valet av intervjufrågor har vi begränsat oss till lärarens perspektiv på läxans 
funktion för att hålla oss till studiens syfte. Inför vår studie besökte vi de fem olika 
skolorna som vi använde oss utav, där presenterade vi oss och beskrev vår studie och 
dess syfte. Intervjutider bokades med de tillfrågade lärarna och missivbrevet delades 
ut, vilket ger mer information om studien och om hur intervjun kommer att gå till. 
(Bilaga 1) 



17 
 

 
 

Vi använde oss utav diktafoner vid intervjuerna för att kunna återgå till svaren och få 
en noggrannhet i våra transkriberingar. Som både Björndal (2011) och Denscombe 
(2009) beskriver är inspelning ett bra hjälpmedel för att det är lättare i efterhand att 
analysera och uppfatta vad informanterna säger och menar. Efter intervjuerna har vi 
lyssnat igenom och transkriberat dem, meningar och tonfall som tidigare inte lagts 
märke till blev då synliggjorda i textform. Det framkom även av transkriberingen 
information som vid intervjutillfället inte reflekterades över. Vi har som Björndal 
(2011) förespråkar när det gäller intervjuklimat genomfört intervjuerna i lugna och 
avskilda grupprum eller klassrum där vi medvetet kunnat intervjua lärarna utan 
några störningsmoment. Vi har velat ge informanten lugn och ro under intervjuerna 
för att de ska få de bästa förutsättningarna att kunna ge så utförliga svar som möjligt. 

Vi sammanställde svaren vi fått av informanterna genom att kategorisera frågorna vi 
ställt till sju olika områden. I varje kategori jämförde vi svaren vi fått av 
informanterna för att kunna se likheter och skillnader mellan deras användande av 
läxans funktion som ett pedagogiskt verktyg. Vi valde ut det i svaren som vi ansåg 
relevant för vår studie. För att förstärka det lärarna gett uttryck för har vi använt oss 
av citat. Eftersom vi inte har använt oss av någon teori när vi tolkat svaren kunde vi 
istället utläsa tendenser och mönster på hur lärarna arbetar med läxor på olika sätt i 
sin undervisning. Enligt Denscombe (2009) är det viktigaste i en analys att 
kategorisera information som har något gemensamt, det kan vara likartade 
benämningar eller uttryck. Målet med bearbetningen av informanternas svar är att 
hitta lärarnas olika synsätt och tolkningar på hur de använder sig utav läxan i sin 
undervisning menar han.  

 

5.4 Studiens trovärdighet 
Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en studie är och med validitet menas att man 
verkligen studerar det man har för avsikt att studera. Det som kan påverka svaren är 
bland annat i vilken mån informanten påverkas av intervjuarens förväntningar. 
Denscombe (2009) påpekar att det är av stor vikt att den som intervjuar är neutral 
och inte ställer ledande frågor medan intervjun pågår.  Vissa frågor kan göra att 
informanten känner sig pressad eller osäker att svara på och då finns det en risk att 
informanten svarar det som de tror förväntas av dem eller det som de tror att 
intervjuaren vill ha till svar för att göra dem glada. På två av intervjuerna som vi gjort 
satt rektorn med och lyssnade vilket kan ha påverkat informanternas svar. Stukát 
(2011) beskriver att skapa en förtroendeingivande intervjusituation är betydelsefullt 
för att i största möjliga mån inte påverka informantens svar. Vi har valt att göra 
djupintervjuer utifrån våra frågeställningar och för att få argumenterade svar men 
även för att komma åt nyanser som vi inte tänkt på innan. I vår kvalitativa 
undersökning om lärarens pedagogiska perspektiv på läxans funktion lyfts några 
lärares uppfattningar om läxan fram.  
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5.5 Etiska aspekter 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter (2011). 
Informationskravet som innebär att informanten informeras om studiens syfte och 
att dennes deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet beskriver informanternas egen 
rätt att styra sin medverkan och att denne kan hoppa av studien utan konsekvenser. 
Informanternas deltagande behandlas även enligt Konfidentialitetskravet där det 
framgår att deras uppgifter kommer att behandlas på sådant sätt att deltagarna inte 
skall kunna identifieras av någon utomstående. Nyttjadekravet beskriver att 
uppgifterna endast kommer användas i studiens syfte. Innan intervjuerna fick 
informanterna via ett missivbrev (Bilaga 1) information om syftet, tillvägagångssättet 
och de forskningsetiska aspekterna för studien där vi beskrev att deras deltagande var 
frivilligt och kunde avbrytas när de så ville. Informanterna fick också information om 
att deras namn och vilka skolor de arbetar på inte skulle nämnas in studien.  

 

6 Resultat 
Här nedan redovisas svaren vi har fått under våra intervjuer med lärarna. Vi har valt 
att använda citat för att tydliggöra lärarnas resonemang kring läxans funktion i 
skolan utifrån deras eget perspektiv. I resultatdelen har vi tittat efter mönster och 
olika samband mellan det som lärarna har gett uttryck för i intervjuerna. Utefter hur 
intervjufrågorna är formulerade har vi tematiserat resultatet för att få en klar och 
tydlig bild av svaren.  

 

6.1 Presentation av informanter 
De elva lärarna som intervjuats arbetar på fem olika skolor i två olika kommuner som 
båda ligger i mellansverige. Alla informanter arbetar som lärare i årskurs ett till tre 
och i studien är de tilldelade figurerade namn för att inte bli igenkända. 
Informanterna Berit, David, Hanna, Jasmine och Karin har alla arbetat som lärare i 
fem till nio år. De har gemensamt att de alla har genomgått utbildningen 
grundskolans tidigare år ett till sex. Informanterna Erika, Gunilla och Inger har alla 
arbetat som lärare i 13 år-19 år. De har gått olika utbildningar, men alla har 
genomgått grundskolans tidigare år ett till tre eller ett till sju. Det samma gäller för 
informanterna Alma, Cecilia och Frida där har alla arbetat som lärare i 22 år- 40 år.  

Alla de lärare som vi har intervjuat ger enligt egen utsago läxor till sina elever. Det är 
en blandning av läxor i ämnena matematik, svenska och engelska. Alla lärare i ger 
svenskaläxa i form av läsläxa en gång i veckan, några ger också skrivläxa. Fem lärare 
ger matematikläxor en gång i veckan, övriga lärare ger matematikläxa ibland eller 
inte alls. Engelskaläxor ger två lärare och då för att eleverna önskar det. 
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6.2 Argument för läxan som pedagogisk metod. 
Samtliga informanter ger under intervjuerna uttryck för att läxan ska ha ett syfte och 
kunna motiveras ur ett pedagogiskt perspektiv. Som Erika uttrycker: […] ”det ska ju 
vara läxor tänker jag som har ett syfte. Det ska ju inte vara läxa för en läxas skull utan 
en läxa som gör att eleven verkligen uppnår kursmål som vi har.” Samtliga lärare 
delar även uppfattningen att en läxa ska vara en repetition av något de redan har 
gjort i skolan. David beskriver det som: […] ”de ska inte lära sig hemma utan de ska 
kunna det innan och bara gnugga in det hemma.” På liknade sätt anser Cecilia att: 
[…] ” det är färdighetsträning att vi ska få träna lite extra […] Det kan vara 
multiplikationstabellerna eller additions- eller subtraktionstabeller.” 

Majoriteten av lärarna lyfter fram att i matematiken är det repetition och 
färdighetsträning som är viktigt. Lärarna som ger matteläxor gör på lite olika sätt. 
Alma, Erika, Frida, Hanna och Inger rättar läxorna och har sedan genomgång med 
eleverna individuellt eller i grupp på de uppgifter som eleverna upplevde som svåra. 
Cecilia har enbart muntliga förhör medan David inte har läxförhör alls utan ser 
övningen och repetitionen av uppgiften som det viktiga för eleverna. 

När det gäller syftet med läxa anser flertalet lärare att mängdträning i läsning är 
viktig för läsfärdigheten och läsflytet–läsningen är grunden i alla ämnen. Alla lärare 
som ger läsläxa lyssnar på eleverna varje vecka. Det kan gå till på lite olika sätt till 
exempel enskilt, i smågrupper eller i halvklass. Berit påpekar att: […] ”läsningen är a 
och o, den har du med dig i alla ämnen. […] man måste ha mängden du måste ha 
mycket mängd.” 

Erika, Frida, Gunilla, Hanna och Inger har som syfte med läxan att föräldrarna ska ha 
insyn i vad eleverna gör i skolan. Frida säger att: […] ”övning ger färdighet och att 
föräldrarnas insyn i vad vi gör ger ett mervärde.” Samma fem lärare tycker också att 
syftet med läxa är att eleverna ska lära sig att ta ansvar. Hanna beskriver 
ansvarstagandet hos eleverna […] ”man ska ta ansvar för olika saker och att man då 
ansvarar för sina läxor. Man ser till att de kommer hem, blir gjorda och tar med dem 
tillbaka.” Hannas svar påminner om Gunillas: […] ”att eleverna själva får känna att de 
får ta ett eget ansvar, att det här är något som jag ska göra”. 

 

6.3 Fördelar och nackdelar med läxa 
Det övervägande antalet lärare lyfter fram mängdträning och att få många 
repetitionstillfällen som fördelarna med läxa. Lärarna anser också att det är viktigt att 
eleverna tycker läxor är roligt och att eleverna gör läxorna till ett intresse. Genom att 
eleverna får sitta i lugn och ro och arbeta i sin egen takt främjas läxläsningen. Gunilla 
och Hanna tycker att fördelarna med läxa är att eleverna får lära sig att ta eget ansvar 
i tidig ålder. Alma, Erika, Hanna och Inger anser att läxan även är ett bra sätt för 
föräldrarna att få en inblick i vad lärare och elever gör i skolan. Föräldrarna är inte på 
plats i skolan så ofta och ser vad och hur sitt barn lär sig. Flertalet av lärarna anser att 
läxan hjälper föräldrarna att bli medvetna om elevernas lärande och 
kunskapsutveckling. Erika beskriver att: […] ”elever som är studiemotiverade och har 
studiemotiverade föräldrar dom klarar ju också det här ganska så bra.” Jasmine 
nämner ytterligare ett viktigt tillfälle för elevernas repetition: […] ”med veckans ord 
tror jag att om man får träna på att skriva ett ord får man ett muskelminne. Om du 
tränar på att skriva ett ord tillräckligt många gånger så har du ett öga hand 
muskelminnesvinst så att säga”. 
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Nackdelarna med läxor som Alma, Berit, David, Erika, Hanna och Jasmine upplever 
det är att elever har många fritidsaktiviteter som konkurrerar med skolarbetet. Det 
gör att läxläsningen gärna blir en konfliktsituation hemma. Lärarna nämner även att 
tidsbristen gör att det lätt blir osämja mellan barn och föräldrar och kan upplevas 
som en belastning i hemmen runt läxorna. Erika och Frida lyfter också fram att alla 
elever inte har föräldrar som har förståelse för vad läxan går ut på eller helt saknar 
föräldrastödet hemma. Karin anser att nackdelen också kan vara elevers brist på att 
få avkoppling från skolarbetet om man till exempel har långa dagar på fritids. Att 
eleverna får stanna länge på fritids kan till exempel bero på att föräldrarna arbetar på 
annan ort och pendlar uttrycker hon. Hanna beskriver det som: […] ” det är en 
nackdel att man idag inte sitter med sina barn lika mycket som man gjorde mera förr 
i tiden. Samhället förändras ju och det finns inget att säga om det, om det är rätt eller 
fel, men man tar sig inte den tiden idag och då blir det inge bra för eleven när de 
kommer tillbaka och inte har gjort läxan.” En annan nackdel som David påpekar är 
att: […] ”Jag vet själv att jag inte gillar att jobba när jag kommer hem. Utan jag vill 
nog helst jobba klart på jobbet. Det konkurrerar med annat och det och för ganska 
många är det en svår situation hemma.” 

Nackdelar med läxor enligt Hanna och Jasmine kan också vara att papper och böcker 
kommer bort. Att förbereda läxor så att det blir individanpassade i så hög grad som 
möjligt tar tid nämner Alma, Erika och Karin. De tre menar även att det tar tid att 
följa upp läxorna med varje elev och eventuellt ha nya genomgångar på det som 
eleven upplevde var svårt. 

Samtliga lärare ger uttryck för att uppföljningen av läxorna är viktig. Läxan i sig kan 
uppfattas som något negativt för det skapar mer arbete för dem själva. Läraren Inger 
ser dock ingen nackdel i att ge läxa i årskurs ett till tre då eleverna oftast är 
motiverade och vill ta hem läxor för att visa föräldrarna vad de gjort och håller på 
med i skolan. 

 

6.4 Lärares gemensamma förhållningssätt till läxan som 
pedagogisk metod 

Cecilia och Inger menar att det inte finns något gemensamt arbetssätt när det gäller 
läxor på deras skolor. Alma och David arbetar i olika arbetslag på varsin skola men 
beskriver båda att deras arbetslag har utarbetat ett gemensamt arbetssätt när det 
gäller läxor. Berit, Erika, Gunilla, Hanna, Jasmine och Karin känner alla att de inte 
vet om det finns ett gemensamt förhållningssätt där de arbetar och att läxor aldrig 
har diskuterats eller problematiserats i arbetslagen. Frida uttrycker att […] ”vi är inte 
helt samstämmiga när det gäller förhållningssätt till läxor. […] jag tror att de flesta 
tycker att det är på likartat sätt som jag tycker”. 

 

6.5 Styrdokument  
Flertalet lärare anser att lästräningen och läsmängden är avgörande i elevernas 
lärprocess. Att få upp flytet i läsning, läshastigheten och förståelsen för vad det är 
man läser kräver mycket träning. För att uppnå kursmålen ger lärarna därför 
läsläxor. Alma menar att: […] ”man måste ha ett gott samarbete med hemmet, att de 
utför det som man ber dem om. För då är de en hjälp, ett verktyg i sitt eget barns 
lärande.” 
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Att lägga mera tid på att öva och repetera är också viktigt för att nå kursmålen i 
matematik där djupgående förståelse är viktigt tycker det övervägande antalet 
lärarna. Däremot menar Cecilia, Gunilla och Karin, som alla tre ger läxor, att läxor 
inte är nödvändiga för att uppnå kursmålen. De menar att det inte är läxorna som ska 
vara avgörande för att nå kursmålen, utan arbetet i skolan som är det viktiga.  

Hur de intervjuade lärarnas syn på läxan stämmer överens med Lgr 11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) skiljer sig en hel del. Alma, Erika, Frida, Hanna 
och Jasmine har en klar och överensstämmande bild av sin syn på läxan i förhållande 
till läroplanen. De lyfter fram samarbetet med föräldrar och andra vårdnadshavare 
som en mycket viktig del av läxan. Då lärares och föräldrars gemensamma intresse 
att medverka till elevens kunskapsutveckling är en stor del av lärandet. Elevernas 
eget ansvar och deras självständighet är andra väsentliga delar i läroplanen som de 
belyser. Erika informerar om att: […] ”ett av skolans mål är att eleverna succesivt ska 
ta ett personligt ansvar för sina studier” […] 

Berit, Cecilia, David, Gunilla, Inger och Karin svarar att de inte vet vad Lgr11 säger 
om läxan och de kan heller inte motivera sitt arbetssätt i förhållande till läroplan. Alla 
sex lärarna svarar i liket med Cecilia att: […] ”Nej det vet jag faktiskt inte. Skratt! Det 
måste jag säga. Jag har inte tittat på det. Vad det står om läxor. Får lov att göra det nu 
då.” 

 

6.6 Läxan kopplad till motivation och förståelse 
Majoriteten av lärarna svarar att eleverna har förståelse till varför de har läxor, 
eleverna förstår själva att de behöver extra träning för att bli bättre och tycker att det 
är roligt med läxa. Hanna uppger att det är några som inte har full förståelse till 
varför de får läxor och Karin vet inte hur stor förståelse eleverna har hunnit få i första 
klass.  

Alma, Berit, Cecilia Frida och Gunilla anser att motiveringen till eleverna om varför 
de får läxa inte är svår då många elever vill ha läxa, och i vissa fall även föräldrarna. 
Lärarna motiverar läxan med att det är övning och repetition som eleverna behöver 
för att bli självständiga. För att inte eleverna ska vara beroende av andra behöver de 
lära sig att läsa och förstå vad de läser. Självständigheten hos eleverna gör att de kan 
läsa och följa instruktioner på egen hand. Berit lyfter fram att det är viktigt att få tid 
till läsningen tillsammans med någon av sina föräldrar och få en avkopplande stund. 
Medan Erika motiverar sina elever genom att visa dem deras utveckling och 
berömmer framstegen som de gör. David ger ett exempel på hur han motiverar sina 
elever med huvudräkning genom att eleverna själva får se framstegen de gör när de 
räknar på tid: […] ”under första veckan så kanske det gick sju minuter först och andra 
veckan kanske fem minuter och sista veckan kanske tre minuter”. 
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6.7 Insyn, inflytande och samverkan 
Alma, Berit, Erika, Frida, Gunilla, Hanna, Inger och Karin menar att det är på 
utvecklingssamtalen och föräldramötena som det informeras och diskuteras kring 
läxor. De menar att samverkan även kan ske på fler olika sätt till exempel genom 
kontaktböcker, läsprotokoll där föräldrarna kan kommentera elevernas läxläsning 
och genom att föräldrarna tittar på läxorna och rättar för att på det sättet hjälpa 
eleven. David uppger att han inte ställer några krav alls på föräldrarna men att de är 
duktiga och hjälper till ändå när man gör dem medvetna om vinsterna för eleverna.  

Huvuddelen av lärarna uppger att föräldrar förväntar sig läxor och vill att eleverna 
har det. Lärarna upplever att en del föräldrar till och med blir besvikna om eleverna 
inte har läxor. Föräldrar ser läxor som ett sätt att följa elevens utveckling. Inger 
menar att föräldrarnas förväntningar på läxor är olika då det beror på föräldrarnas 
eget förhållande till läxor och sin egen skolgång. Alma däremot vet inte riktigt vad 
föräldrarna förväntar sig på grund av att hon inte har fått någon respons i ämnet. 

 

7 Analys 
Vi har valt att titta närmare på hur lärare talar om läxans funktion i den pedagogiska 
verksamheten och vad lärarna anser att läxan gör för nytta för elevernas lärande. 

 

7.1 Läxan som fostran 
Erika, Frida, Gunilla, Hanna och Inger menar att ansvarstagande och självdisciplin är 
bra för eleverna att lära sig i tidig ålder. Läxan är enligt dem ett bra sätt att lära sig 
ansvara för sina saker och sina handlingar. Lärarna menar att de andvänder läxan 
som en del i skolans fostransansvar. I läroplanerna genom åren återspeglas hur 
perspektiven på fostransaspekten har förändrats. Från Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 
1960) då det huvudsakliga ansvaret att fostra eleven låg på hemmen, till nuvarande 
läroplan Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) där det uttrycks att hemmet och 
skolan har ett gemensamt fostransansvar. Säljö (2007) beskriver på liknande sätt att 
skolans uppgift är att lära alla elever att bli goda samhällsmedborgare och Steinberg 
(2006) exemplifierar det genom att betona att eleverna ska fostras till att lära sig veta 
vad som är rätt och fel, tålamod och att kunna ta ansvar. Såväl Grosin (2001) som 
Sundström (2008) menar att läxan är ett hjälpmedel för eleverna att lära sig 
organisera, planera och få struktur över sin skolgång. På liknande sätt menar 
Westlund (2007) och Steinberg (2006) att läxorna bidrar till att eleverna får lära sig 
ansvarstagande, att planera sin tid och tänka långsiktigt för att få en god studievana. 
Lindblad (2010) hävdar att ge läxor i tidig ålder gör att eleverna lär sig att skapa en 
rutin. Likaså menar Svensén (2013) att läxor är roligt och ses som en självklarhet för 
de yngre eleverna, läxan är något som de förknippar med skolan. Denna uppfattning 
delar även majoriteten av lärarna som menar att de flesta elever tycker att det är 
roligt att få läxa och förstår att de får mer kunskap av att öva och repetera. Erika 
menar att hon även använder läxor för att eleverna ska uppnå kursmålen. 

Huvuddelen av lärarna upplever att föräldrarna förväntar sig att eleverna får läxor. 
Genom läxan menar lärarana att föräldrarna kan följa sitt barns utveckling och 
lärarna ger även uttryck för att genom läxan får föräldrarna insyn i vad barnen gör 
under skoltiden. 
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Likaså menar Sundström (2008) att läxan är ett bra hjälpmedel i förbindelsen mellan 
skolan och hemmet, ett bra sätt att få föräldrarna engagerade i sitt barns studier. 
Erika påpekar att hon utöver fostranaspekten och föräldrainsynen även använder 
läxan för att eleverna ska uppnå kursmålen. Alma lyfter fram att det goda samarbetet 
med hemmen är en god hjälp i elevernas utveckling. Likaså menar Strandberg (2013) 
att finns det en god dialog mellan hemmet och skolan främjar det elevernas 
utveckling och lärande.  

Vi kan se fostranaspekten i lärarnas syn på läxans funktion i undervisningen och hur 
lärarna använder fostran som ett pedagogiskt verktyg. Det framkommer även att 
lärarna anser att läxan är ett bra verktyg för dem i deras samverkan med föräldrarna.  

 

7.2 Läxan som förutsättning för lärande  
Vi ser att många lärare talar om läxans funktion som en repetition. Med repetition 
menar de att eleverna behöver få träna upprepande gånger på liknande uppgifter. 
Samtliga lärare delar uppfattningen om att framför allt i matematik är repetition och 
färdighetsträning extra viktigt. Exempelvis menar både Steinberg (2006) och 
Westlund (2007) att övning ger färdighet och lyfter fram att läxan ger ett värdefullt 
repetitionstillfälle för eleverna att befästa sina kunskaper. Jasmine nämner att även 
skrivträning är ett exempel på repetition, om eleven skriver ett ord vid upprepande 
tillfällen fastar ordet tillslut i minnet på grund av att ögat har registrerat ordet 
tillräckligt många gånger för att nu minnas det. Klingberg (2011) beskriver att 
arbetsminnet och koncentrationsförmågan hos eleverna går att träna upp genom 
daglig och återkommande träning.  

De flesta lärare beskriver att eleverna tycker att det är roligt med läxor och de menar 
att eleverna har förståelse till varför de får läxor. Vi ser att när lärarna argumenterar 
för läxa så ligger vikten på att läxan ska vara av intresse för eleven och när eleven har 
ett intresse för läxan upplevs den som rolig vilket gör att eleven absorberar 
kunskapen. Exempelvis menar Carlgren & Marton (2000) att om elevernas läxor inte 
har någon direkt koppling till skolarbetet kan eleverna uppleva läxorna som om de 
saknar betydelse och då försvinner deras intresse och motivation till att göra dem. De 
flesta lärarna ger även uttryck för att elevers fritidsaktiviteter konkurrerar med 
läxläsning och kan upplevas i hemmen som betungande. Lärarna menar också att 
tidsbrist kan skapa konfliktsituationer kring läxorna och blir då ett hinder för elevens 
lärande. Likaså menar Sundström (2008) och Westlund (2004) att tidsbristen kan 
hämma elevernas lärande och utveckling och istället skapar en stress situation för 
eleverna. 

Berit påpekar att läsning är viktigt för alla elever och läsning har eleverna nytta av i 
alla ämnen. Vi ser i Berits argument för läsning att hon menar att läxan ger eleverna 
fler tillfällen till träning. Flertalet lärare ger uttryck för att även de delar 
uppfattningen om att det är mängden läsning som är avgörande för att eleverna ska 
få upp läshastigheten och få läsförståelse. Exempelvis menar Leo (2004) att lärare 
och föräldrar ska ta ett ömsesidigt ansvar för elevernas lästräning och tillsammans ha 
läsningen som ett gemensamt mål. Då behöver inte läsning framstå som en läxa utan 
är något som finns i elevernas vardag menar han. Det eleverna behöver är att få sitta i 
lugn och ro och arbeta i sin egen takt för att läxläsningen ska ge bäst resultat uttycker 
de flesta lärarna. 
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Såväl Nilsson (2008a) som Grosin (2001) betonar vikten av att föräldrarna uttrycker 
för barnet att skolan är betydelsefull och att de har krav på att barnet gör sitt bästa, 
samt hjälper barnet att skapa en harmonisk studieplats där de kan gör sina läxor. 
Många lärare beskriver att föräldrar har förväntningar på skolan och att eleverna ska 
ha läxor. Lärarna upplever också att föräldrarna är engagerade och hjälper barnen. 

De lärare vi har intervjuat uttrycker alla att läxan måste ha ett syfte och inte ska ges 
utan pedagogiskt motivering. Leo (2004) och Sundström (2008) menar att lärare 
måste vara tydliga med vad som ingår i läxan och att de är genomtänkta. Även 
Nilsson (2008a) betonar att en läxa måste vara omsorgsfullt planerad och väl 
genomtänkt för att hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling.    

Vi ser att lärarna använder repetition och mängdträning som ett pedagogiskt verktyg 
i sin undervisning. Lärarna betonar även att det är repetition och mängdträning som 
är läxans betydande fördelar. Där emot är tidsbrist och konflikter något som gör att 
elever och föräldrar upplever läxan som negativ, den blir då till en nackdel för elevens 
lärande. 

 

7.3 Kunskapssyn i synen på läxan  
Lärarnas syn på kunskap ger uttryck i tre olika dimensioner, sociala funktionen, 
moraliska funktionen och fostransfunktionen. I den sociala funktionen beskrivs 
lärarnas samverkan med föräldrar, i den moraliska funktionen elevens 
ansvarstagande och i den fostrande funktionen beskrivs elevernas självständighet. 
Det vi ser tydligast framträda när lärarna beskriver de olika dimensionerna är att det 
är matematik och svenska som är mest betydelsefulla när det handlar om läxor. 
Läxan är enligt Westlund (2004) något som finns i gränslandet mellan elevernas 
skoltid och fritid. Att få läxor är något som lärarna bestämmer över och läxorna 
inkräktar på elevernas fritid och lektid. På liknade sätt uttrycker David och Karin att 
lärandet ska ske i skolan och att läxor inte ska vara något eleverna behöver ta med sig 
hem. Hemma behöver elever få avkoppling och möjlighet till fritid och lek för att 
kunna ta in ny kunskap när de är i skolan. Leo (2004) går ännu längre och menar att 
läxa som begrepp kommer att upphöra. Längre skoldagar gör att eleverna får mer 
undervisning och då befrias från att få med sig läxa hem. Han anser även att det är 
bättre om lärarna lägger sin tid på att undervisa istället för att lägga sin tid på att 
utforma läxor och att följa upp dem. Samtliga lärare är överens om att det är viktigt 
att följa upp läxorna de ger eleverna. Genom uppföljning får eleverna reflektera och 
det menar Hemberg (1995) är viktigt för lärandet vilket även Arfwedson (2004) 
nämner att elevernas metakognition som uppstår vid reflektionen är.  

Alma och David beskriver att båda deras arbetslag har arbetat fram ett gemensamt 
synsätt för läxornas funktion. De övriga lärarna svarar att de inte har något 
gemensamat synsätt utan att det är upp till varje lärare hur de vill arbeta med läxan. 
Leo (2004) anser att om skolan ska använda sig av läxor bör finnas en genomtänkt 
läxpolicy på skolan. Han menar att i läxpolicyn ska det framkomma för elever, 
föräldrar och lärare vilka förväntningar som ställs på dem när det gäller läxor. Om 
vetskapen om vad som förväntas av en elev finns underlättar det förståelsen hos 
eleven till varför man ska ha läxa. Lärarna menar att eleverna vet att de behöver extra 
träning för att tillägna sig kunskaper, men för det är det inte säkert att de har 
förståelsen till läxan. Stensmo (2008, 2012) beskriver att det gäller för lärarna att få 
eleverna engagerade och på så vis får de en förståelse till läxan.  
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Lärarna ger uttryck för att kunskapssynen handlar om förväntningar och krav från 
elever, lärare och föräldrar. Det vi kan se framträda i läraren syn på läxor är att 
motivet är betydelsefullt för läxans funktion och sammanfattar motivet i områdena 
ansvarstagande, självständighet och samverkan med föräldrar. Lärarna har också 
olika åsikter om elevernas fritid. Meningarna skiljer sig mellan lärarna i fråga om 
eleverna befäster mer kunskap genom att ha läxor eller genom att få vila och 
återhämtning. 

 

8 Diskussion 
Vi vill poängtera att slutsatserna vi gör i vår studie endast utgår ifrån de informanter 
vi har intervjuat och är inte generella. 

 

8.1 Metoddiskussion  
Syftet med vår studie var att undersöka lärares pedagogiska perspektiv på läxans 
funktion i undervisningen. Vi valde att undersöka detta genom att använda oss utav 
att intervjua verksamma lärare som alla arbetar i årskurs ett till tre. Under 
intervjuerna upplevde vi att lärarna var tillmötesgående, visade ett intresse för 
studien och hade avsatt tid för att kunna svara på frågorna så utförligt som möjligt. 
Fördelen vi ser med att använda den kvalitativa metoden är att vid intervjuer med 
öppna frågor går det att få detaljerade svar innehållande lärarnas egna tankar och 
erfarenheter. Något vi reflekterar över är att fastän vi gjorde våra intervjuer på fem 
olika skolor med elva olika lärare fick vi inte fram så många olika skillnader i svaren 
som vi hade förväntat oss. Då alla lärare gav läxor blev svaren entydiga och lärarnas 
svar visar på att deras uppfattningar om läxan ligger nära varandra och där med blev 
det svåra att skilja åt i analysen. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Det vi har fått fram i vår studie är att lärarna tycker att läxan ska ha ett syfte, och när 
det gäller läsning är mängdträningen det som framhålls som mest betydelsefull. 
Likaså är det repetitioner och färdighetsträning som de anser vara det viktigaste i 
matematiken. När de sen berättar om sina tankar kring läxan läggs istället vikten på 
att läxan har en stor betydelse när det gäller fostran och ansvarstagande. Det 
framkommer när lärarna pratar om kunskap att deras perspektiv på läxans funktion 
främst gestaltas i sociala-, moraliska- och fostransfunktioner. Därefter nämner 
lärarna att läxans funktion behövs för att eleverna ska kunna befästa sina kunskaper 
vilket de betonar eleverna gör främst genom repetitioner och mängdträning. Det vi 
kan önska är en debatt om läxans syfte och vilkens betydelse läxans har för elevernas 
kunskapsutveckling. Begreppet läxan eller hemuppgift nämns inte i något 
styrdokument. Det förvånade oss att så många utav lärarna inte visste det med tanke 
på att de ger läxor och ser läxan som en självklar del av undervisningen. Med tanke 
på att lärarna tar läxan förgiven är det intressant att lärarna inte hade haft läxan uppe 
för diskussion på skolorna i de olika lärarlagen. Men det stämmer väl överens med 
den forskning som Hellsten (1997) och Westlund (2004) skriver om, där de menar att 
läxbegreppet inte har problematiserats. 
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Inte heller under vår utbildning på högskolan har läxan som förekomst diskuterats 
som ett pedagogiskt verktyg i lärarens arbete. Men ändå har vi genom den här 
studien och via vår verksamhetsförlagda utbildning blivit medvetna om att läxan ses 
som en självklarhet i skolan, och så tror vi att det fungerar på de flesta skolorna i 
Sverige. 

 

8.3 Slutdiskussion 
Vår slutsats blir att fenomenet läxa måste problematiseras utifrån flera olika 
perspektiv som till exempel elevens kunskapsutveckling, lärarens pedagogiska 
verktyg, elevens situation i hemmet och föräldrars engagemang och ansvarstagande. 
Studien har visat att motiven till varför lärare ger läxor är mer komplexa än att de 
inte går att reducera till en förklaringsmodell. De finns inte bara en pedagogisk 
lösning utan det finns flera olika dimensioner, sociala-, moraliska- och 
fostransdimensionen. Ska man verkligen diskutera läxans funktion måste man ha 
med alla dimensionerna. Vi kan se att informanternas tankar om läxans fördelar 
stämmer överens med författarna Grosin (2001), Lindblad (2010), Steinberg (2006) 
och Westlund (2004) gällande läxans funktion. Eleverna lär sig mycket på att få läxor 
tidigt då grunderna till studievana, rutiner och ansvar bildas. Däremot skiljer sig 
informanternas åsikter när de gäller läxans nackdelar då Leo (2004), Sundström 
(2008) och Svensèn (2013) menar att läxan kan ta tid från elevernas och lärarnas 
fritid. Medan informanterna anser att läxan behövs för repetitionens skull. När det 
gäller skoldebatten om läxor handlar det om läxor i alla årskurser samtidigt, vår 
önskan är att man förde diskussioner gällande läxan för de olika stadierna. Då det 
inte är samma problem kring läxor som behöver problematiseras. 

Lärarnas medvetenhet om att elever i årskurs ett till tre tycker om och förväntar sig 
att få läxor gör att de kan ge läxor utan att behöva motivera dem eller ha ett uttalat 
syfte.  

 

9 Forska vidare 
Skolverket har gett Max Strandberg, doktorand vid Stockholms universitet, i uppdrag 
att göra ett forskningsbaserat stödmaterial om läxor. Den kommer att publiceras 
under våren 2014 skriver Svensen (2013). Senare under hösten 2014 kommer 
Pernilla Alm, lärare, ge ut en bok ”Läxfritt! – för en likvärdig skola.” I boken kommer 
hon att diskutera och problematisera fenomenet läxa. Det hade varit intressant för 
vår studie att få med dessa två publikationer men det ger andra studenter möjlighet 
till att forska vidare och ytterligare problematisera läxor som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen. Intressanta frågor att forska vidare på är hur fenomenet läxa skiljer 
sig i de olika årskurserna. Hur kan användande av läxa skilja sig på lågstadiet, 
mellanstadiet och högstadiet? Vilken kunskapsskillnad är det mellan skolor som 
använder sig utav läxa och skolor som inte använder läxa? 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från lärarutbildningen på Mälardalens högskola som nu går vår 
sista termin. Vi skriver vårt examensarbete i pedagogik och har valt ämnet Lärarens 
syn på läxor. Syftet med arbetet är att undersöka om, hur och varför lärare ger elever 
läxa i årskurs 1-3. Vi kommer också undersöka hur man arbetar med och följer upp 
läxan i skolan. 

Vi vänder oss därför till Dig, som har utbildning och kunskap i ämnet. Dina 
erfarenheter är värdefulla för oss i vårt arbete. Intervjuen kommer att bestå av 19 
frågor och tar ca 30 minuter.  

Vetenskapsrådets forskningsetiskaaspekter kommer att beaktas vid intervjun. Det 
innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helts under intervjun kan 
avbryta din medverkan. För mer information se www.vr.se 

Intervjun kommer att genomföras med hjälp av ljudupptagning för att hjälpa oss i 
vårt sammanställande. I studien kommer vi inte att skriva ut några namn eller skolor 
utan din medverkan behandlas konfidentiellt. När vårt examensarbete är klart och 
godkänt kommer det att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) 
www.diva-portal.org 

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 
mer information. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Sara Hammar sarahammar@live.se  070-5837739 

Emilie Snellman emilie.snellman@hotmail.se 070-6336843 

 

Handledare: 

Jonas Nordmark jonas.nordmark@mdh.se 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 

1. Vilket år är du född? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilket år tog du examen? 

4. Vilken årskurs undervisar du i? 

5. Ger du läxor? 

6. Vad är det för läxor du ger? 

7. Hur ofta och i vilken mängd (per vecka) ger du läxorna? 

8. I vilket syfte ger du läxor? 

9. Vad anser du är fördelarna med att ge läxa? 

10. Vad anser du är nackdelarna med att ge läxa? 

11. Vilket gemensamt pedagogiskt förhållningssätt till läxor har ni på er 
skola? 

12. På vilket sätt är läxor nödvändiga för att uppnå kursmålen? 

13. Hur stämmer din syn på läxor överens med Lgr11, motivera? 

14. Har eleverna förståelse för varför de får läxor? 

15. Hur förklarar/motiverar du för eleverna varför de får läxor? 

16. Hur följs läxorna upp?  

17. På vilket sätt samverkar skola med hemmen när det gäller läxor? 

18. Hur upplever du föräldrars förväntningar när det gäller läxor? 

19. Är det något annat gällande läxor som du vill lyfta fram? 
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Bilaga 3 
Arbetsfördelning 

Vi har tillsammas arbetat fram detta examensarbete. Vi började med att diskutera 
vad vi var intresserade utav att göra en studie om och hur vi skulle lägga upp arbetet 
samt vilken typ av studie vi var intresserade av att fördjupa oss i. När vi valt område 
kom vi snabbt fram till att en kvalitativ studie med intervjuer var mest intressant då 
svaren från intervjuerna skulle ge oss bra materieal att jobba vidare med. Vi har valt 
att läsa litteraturen var för sig för att sedan träffats för att skriva texten ihop då vi 
anser att det är ett bra sätt att bearbeta litteraturen. Intervjuerna har vi gjort på olika 
skolor, i två olika kommuner som vi sedan sammanställt och träffats och jämfört 
samt skrivit fram resultat, analys och diskussioner. 

Vi har träffats vid 17 tillfällen samt haft fem träffar med vår handledare.  

Arbetsfördelingen tycker vi båda har varit bra då vi båda anser oss ha bidragit med 
lika mycket. Vi har hela tiden sett till att båda varit aktiva både inför och vid alla de 
tillfällen vi har träffats. 


