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Sammanfattning 

Läxor är ett dagligt inslag i arbetet för de flesta lärare och något som ständigt återkommer i 

debatten, bland annat i media. Då lärarna är de som ger läxor har vi valt att i vår uppsats 

belysa deras tankar kring läxor. Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka uppfattningar 

lärarna har om läxor och deras tankar kring läxornas utformning och effekt.  

 

I uppsatsen redogör vi för den tidigare forskningen kring läxor, forskningen har främst 

bedrivits i USA och det finns inte mycket svensk forskning på området. Amerikanen Harris 

Cooper är den som forskat mest kring fenomenet läxor, det han främst undersökt är hur läxor 

påverkar elevernas resultat. Det har dock framförts mycket kritik mot Cooper och hans 

forskning, bland annat pekar forskaren Alfie Kohn på att det ofta finns stora metodologiska 

brister i undersökningarna som Cooper baserar sin forskning på. Trots att tonvikten inom 

forskningen ligger på kopplingen mellan läxor och elevernas resultat så finns det även viss 

forskning som riktar in sig på de två andra aspekterna av läxor som vi intresserat oss för, 

nämligen läxornas utformning och lärarnas avsikter med varför de ger läxor. 

 

Våra resultat bygger på kvalitativa intervjuer med sex lärare två från 7-9 skolor i 

Mellansverige. Av de lärare vi intervjuat är det bara en som inte regelbundet använder sig av 

läxor. Lärarna har en gemensam syn på att läxan ska vara meningsfull för eleverna och att 

läxa inte ska ges för läxans skull. Lärarna ser även läxorna som en hjälp och ett stöd för 

eleverna att nå målen.  

  

Utifrån de svar vi fått i våra intervjuer har vi sett att lärarna har ett kluvet förhållande till läxor 

och att de inte sällan gör motstridiga uttalanden. Lärarna har många tankar kring läxor men 

dessa tankar lyfts sällan upp till diskussion lärare emellan. Lärarna på en och samma skola har 

olika tankar kring läxor och skilda läxrutiner. Bristen på diskussion kring läxor är inte bara ett 

problem ute på de enskilda skolorna. Läxan är så gott som osynlig i den pedagogiska 

diskursen, något som även tagits upp i forskningen. Att läxan inte diskuterats beror nog i 

mångt och mycket på den bristande forskningen på området. Vi anser att både blivande och 

redan verksamma lärare skulle gynnas av mer forskning som kan ge dem något att stödja sig 

på när de ger läxor. 

 

Nyckelord: läxor, hemuppgift, hemarbete, läxpolicy  



  

Innehållsförteckning 

Examensarbete 2007 ________________________________________________________ 1 

Sammanfattning ____________________________________________________________ 2 

1. Inledning________________________________________________________________ 1 

2. Syfte och frågeställning ____________________________________________________ 2 

3. Bakgrund _______________________________________________________________ 2 

3.1 Definition av läxa ___________________________________________________________ 2 

3.2 Läxorna i läroplanerna_______________________________________________________ 4 

3.3 Forskningen kring läxor______________________________________________________ 5 
3.3.1 Varför ger lärarna läxor? ____________________________________________________________ 7 
3.3.2 Effekten av läxor___________________________________________________________________ 9 
3.3.3 Läxornas utformning ______________________________________________________________ 12 

4. Metod _________________________________________________________________ 15 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju_________________________________________________ 15 

4.2 Urval_____________________________________________________________________ 15 

4.3 Genomförande av intervjuerna _______________________________________________ 16 

4.4 Intervjuguide______________________________________________________________ 17 

4.5 Hermeneutik ______________________________________________________________ 19 

4.6 Bearbetning av intervjuerna _________________________________________________ 20 

4.7 Validitet och reliabilitet _____________________________________________________ 21 

4.8 Forskningsprocessen________________________________________________________ 21 

5. Resultat ________________________________________________________________ 23 

5.1 Definition _________________________________________________________________ 24 

5.2 Att ge läxor _______________________________________________________________ 24 
5.2.1 Vad är en bra läxa _________________________________________________________________ 25 
5.2.2 Läxor i olika ämnen _______________________________________________________________ 26 
5.2.3 Ändrat arbetssätt __________________________________________________________________ 26 
5.2.4 Stress ___________________________________________________________________________ 27 
5.2.5 Läxpolicy _______________________________________________________________________ 28 

5.3 Utformning _______________________________________________________________ 28 
5.3.1 Styrdokument ____________________________________________________________________ 28 
5.3.2 Individualisering __________________________________________________________________ 29 
5.3.3 Engagerande läxor ________________________________________________________________ 30 
5.3.4 Uppföljning______________________________________________________________________ 30 

5.4 Effekt ____________________________________________________________________ 31 
5.4.1 Vilken funktion har läxan? __________________________________________________________ 31 
5.4.2 Läxförbud _______________________________________________________________________ 33 

5.5 Förutsättningar för lärande __________________________________________________ 35 

6 Diskussion ______________________________________________________________ 37 

6.1 Att ge läxor _______________________________________________________________ 37 
6.1.1 Stress ___________________________________________________________________________ 39 
6.1.2 Läxor i olika ämnen _______________________________________________________________ 39 

6.2 Utformning _______________________________________________________________ 40 



     

    4 

6.2.1 Engagerande läxor ________________________________________________________________ 41 
6.2.2 Styrdokument ____________________________________________________________________ 41 

6.3 Effekt ____________________________________________________________________ 42 

6.4 Läxpolicy _________________________________________________________________ 42 

6.5 Amerikansk forskning och svenska villkor______________________________________ 43 

6.6 Slutord ___________________________________________________________________ 44 

Referenslista 

Bilaga 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



     

    1 

1. Inledning 

I vårt examensarbete har vi valt att belysa ett fenomen som lärare möter så gott som dagligen i 

skolan, nämligen läxor. Debatten om läxornas vara eller inte vara blossar upp med jämna 

mellanrum, i synnerhet i media men också på verksamhetsnivå, både i skolor och i klasser. 

Det är många som har åsikter om läxor. Kanske beror det på att läxor är något som de flesta 

har egna erfarenheter av. Både politiker, forskare, föräldrar och lärare har någon gång själva 

varit elever och antagligen haft läxor.  

 

Vi har valt att i denna uppsats se fenomenet läxor ur ett lärarperspektiv. Lärarna har ett 

speciellt förhållande till läxor, det är de som måste planera, dela ut och sedan bestämma om 

läxorna ska följas upp och hur det i så fall ska gå till. Det lärarna har att förhålla sig till i sitt 

arbete är styrdokument såsom läro- och kursplaner. I den nu gällande läroplanen för 

grundskolan, Lpo 94, finns ingen vägledning för lärarna när det gäller just läxor. Under vår tid 

på lärarutbildningen har vi heller aldrig haft några kurser eller moment som tagit upp läxor. 

Att läxorna sällan lyfts fram och diskuteras är något som även påpekas i forskningen, av bland 

annat Jan-Olof Hellsten (1997). Han skriver bland annat om att läxan sällan problematiseras 

vare sig ute i verksamheten eller i den pedagogiska diskursen. Vi vill därför undersöka hur 

lärare tänker när de ger läxor, hur de resonerar kring läxorna, dess utformning och eventuella 

effekter. Vår avsikt är inte att ge en generell bild av hur lärare i allmänhet arbetar med läxor. 

Vi har istället låtit ett antal lärare få beskriva hur de arbetar med läxor. Det vi efterfrågat är 

dessa lärares egna tankar och erfarenheter kring fenomenet. 

 

Då vi under vår utbildning varit ute på skolor har vi upplevt att läxor återkommer i en mängd 

olika situationer och att många samtal, både mellan lärare men även mellan lärare och elever, 

kretsar kring just läxor. I dessa samtal berörs sällan de aspekter av läxan som vår uppsats 

kommer ta upp. Det handlar istället ofta om huruvida en elev gjort eller inte gjort läxan och 

problem som kan kopplas ihop med detta. Det är därför som vi i vårt examensarbete valt att 

fokusera mer på den enskilde lärarens tankar. Vi vill veta hur lärarna tänker kring läxor i 

sammanhang där fokus inte ligger på om eleverna gjort läxorna eller inte. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med vårt arbete är att undersöka uppfattningar om läxor hos lärare. 

Utifrån ovan nämnda syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar. 

Vilka är lärarnas avsikter med att ge läxor? 

Hur tänker de kring läxornas utformning och effekt? 

 

3. Bakgrund  

Vi kommer nedan att gå igenom den forskning och litteratur som vi tagit del av inom området 

läxor. Först kommer olika definitioner av läxan att beskrivas och problematiseras. Sedan ges 

en beskrivning av hur läxan behandlats i de olika läroplanerna. Fokus övergår sedan till 

forskningen kring läxor. Vad forskningen har att säga när det gäller läxornas effekt, frågor om 

varför läxor ges och utformningen av dem kommer att belysas.  

 

Den genomgång vi gjort av litteratur och forskning kring läxor vi tagit del av, och som 

kommer presenteras nedan, har gett oss en ökad kunskap och förförståelse kring ämnet. 

Denna kunskap och förförståelse bär vi med oss genom hela arbetet med vår uppsats och 

kommer i och med den kunna föra en mer nyanserad diskussion kring det som sägs i 

intervjuerna. Det som redovisats i bakgrunden utgör således utgångspunkten för vårt arbete 

med uppsatsen.  

 

3.1 Definition av läxa 

De flesta tror nog att de vet vad en läxa är, men när den ska definieras visar det sig vara svårt. 

Vad innebär egentligen en läxa? Är det samma sak som en hemuppgift, rest, eget arbete och 

så vidare.1  

 

Hellsten (1997), som nämnts i inledningen, har forskat kring hur läxan tas upp i svensk 

pedagogisk forskning och litteratur. I sin artikel ”Läxor är inget att orda om. Läxan som 

fenomen i aktuell pedagogisk litteratur”, publicerad i Pedagogisk Forskning i Sverige, 

konstaterar han att när läxor behandlas i litteraturen står det ofta läxan i bestämd form utan 

                                                
1 Vi kommer i vår uppsats att använda ordet läxa och jämställer det med ord som hemarbete, hemuppgift och 
engelskans homework.  
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någon diskussion kring begreppet. Läxor tycks ses som något självklart som inte behöver 

förklaras närmare. De beskrivs ofta som avgränsade hemuppgifter, men det kan även vara 

exempelvis frivilliga hemuppgifter och kompletteringar av skolarbete (Hellsten 1997). Ett 

exempel på hur ordet läxa behandlas utan att en definition ges av ordet, är John Steinbergs 

bok Läxläsning (2006). Under rubriken ”Vad är en läxa” (Steinberg 2006, s 16) ges 

egentligen ingen definition utan istället exempel på olika typer av läxor, som att öva 

baskunskaper, göra en intervju, skriva dagbok med mera.  

 

I Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar, definieras läxa som en ”mindre 

arbetsuppgift inom undervisningen som eleven får i uppdrag att göra på sin lediga tid” 

(Lundgren 1996, s 385). Jan-Olof Hellsten ställer sig, i sin bok Skolan som barnarbete och 

utvecklingsprojekt (2000), dock frågande till denna definition. Han ifrågasätter hur en elev 

kan vara ledig samtidigt som den har med sig en uppgift som ska lösas hemma efter 

skoldagens slut.    

 

En av de främsta forskarna inom läxområdet är amerikanen Harris Cooper, som har skrivit en 

mängd artiklar och böcker om läxor. Vi har använt oss av hans böcker Homework (1989a) och 

The Battle Over Homework (2007), samt artikeln Synthesis of Research on Homework. 

(Educational Leadership, November 1989b). Utifrån sin forskning har Cooper kommit fram 

till följande definition av läxa 

 

Homework is defined as tasks assigned to students by school teachers that are meant to be 
carried out during non-school hours. Students may complete homework assignments during 
study hall, library time, or even during subsequent classes (Cooper 2007, s 7). 

 

Coopers (2007) definition talar även om vad läxor inte är “this definition explicitly excludes 

(a) in-school guided study, (b) home study courses delivered through the mail, television or 

on audio- or videocassette” (Cooper 2007 s 7). Definitionen täcker in en stor del av fältet, 

läxhjälp i skolan ses dock inte som läxor. Trots detta har Cooper (1989a) i sin forskning 

undersökt vilken effekt läxhjälp i skolan har och har då jämställt det med läxor som görs i 

hemmet.  

 

För vår uppsats finner vi det inte nödvändigt att slå fast en definition av vad läxa är. Sett 

utifrån det vi skrivit ovan står det klart att det finns olika definitioner och att det inte finns 
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någon konsensus kring vad en läxa egentligen är. Genom våra intervjusvar kommer vi även 

att se om det bland lärarna finns ytterligare definitioner.  

 

3.2 Läxorna i läroplanerna 

Läroplanen sätter ramarna för skolans verksamhet och ska fungera som ett stöd till lärarna i 

deras planering och undervisning. Vi har därför valt att se hur formuleringarna i läroplanerna 

och därmed även ramarna för lärarnas läxhantering förändrats och vilken hjälp lärarna har av 

dagens läroplan, Lpo 94, när det gäller läxor. Genom att titta på läroplanerna har vi fått en god 

bild över hur synen på läxor förändrats över tiden.  

 

 I Lgr 62 står att: 

 

Huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet bör eleven utföra på skoltid. […] Hemarbetet har 
då främst till syfte att ge övning och säkerhet, för att den färdighet eller det kunnande som 
eftersträvas ska konsolideras. … hemuppgifterna ger eleverna tillfälle att ta ansvar, organisera 
lärostoffet och disponera tiden (Lgr 62, s 57)  

 

I läroplanen fastslås också att ”inlärning i hemmet skiljer sig inte i något väsentligt från 

inlärningen i skolan” (Lgr 62, s 59). Läxor likställs således med den undervisning som sker på 

skoltid. 

 

I nästa läroplan Lgr 69 har skrivningen om läxor skärpts, istället för ”bör eleven utföra på 

skoltid” (Lgr 62, s 57) står nu att ”skall eleven utföra på skoltid” (Lgr 69, s 69). Föräldrarnas 

delaktighet i läxorna tas upp liksom deras möjlighet att ge eleverna andra 

fritidssysselsättningar. Vidare slås det i Lgr 69 fast att 

 

man i timplanerna fastställt ett så stort veckotimtal för elevernas undervisning i skolan, att de bör 
få använda övrig tid varje dag för rekreation. Hemuppgifter bör följaktligen i största möjliga 
utsträckning vara frivilliga för eleverna (Lgr 69, s 69).  

 

Uttryckligen förespråkas alltså inte obligatoriska läxor, utan de ska ges på frivillig basis och 

det poängteras att tiden som eleverna tillbringar i skolan bör räcka för att de ska få den 

undervisning de behöver. De ska inte behöva arbeta extra efter skolan, utan bör då istället 

ägna sig åt andra aktiviteter. 
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Läxorna återkommer i och med Lgr 80, där man slår fast att läxorna utgör en nödvändig del 

av skolan, dock sägs ingenting om läxornas utformning. 

 
Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna ta ansvar för en 
uppgift, anpassad efter deras individuella förmåga, är en väsentlig del av den karaktärsdaning som 
skolan ska ge (Lgr 80, s 50).  

 

Efter Lgr 80 försvinner läxorna ur läroplanerna, i den nu gällande läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, står ingenting om läxor. Däremot kan vissa formuleringar 

i Lpo 94 kopplas till läxor. Bland annat står under mål att sträva mot ”att varje elev tar ett 

personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” (Lpo 94, 2:3, s 13) Vidare står i Lpo 94 

att läraren skall ” utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 

och för sitt arbete i skolan” (Lpo 94, 2:3, s 14). Ordet ansvar finns även med i både Lgr 62 

och Lgr 80 och då i direkt anknytning till hemuppgifter. I Lpo 94 finns samma tankar kring att 

eleven ska lära sig att ta ansvar för sina egna studier, dock nämns aldrig ordet läxor eller 

hemuppgifter i samband med detta.   

 

I tidigare skolförordning stod att ”I grundskolan bör elevernas arbete utföras under 

lektionerna” (SFS 1971:235 kap 5 §2. sid 325) Vidare står att ”hemuppgifter får ej ges till dag 

efter söndag, helgdag eller lovdag” (SFS 1971:235 kap 5 §34, s 330 ). Denna formulering togs 

dock bort 1995 och har inte ersatts med någon ny (jfr Hellsten 1997). 

 

3.3 Forskningen kring läxor 

Det finns väldigt lite svensk forskning om läxor, den mesta forskningen kommer från USA. 

Hellsten (1997) anser att den forskning som gjorts kring läxor i USA kanske inte går att 

applicera på svenska förhållanden. Vi tycker att det ska bli intressant att se hur väl våra 

resultat överensstämmer med den amerikanska forskningen som vi tagit del av.  

 

Hellsten (1997) är en av få svenska forskare som undersökt fenomenet läxor, han har gjort en 

översikt av forskningen kring läxor och sett hur den hanterats i den vetenskapliga litteraturen. 

Han har tittat på både styrdokument men även annan litteratur som han anser borde behandla 

fenomenet läxor, såsom exempelvis lärarhandledningar till läroböcker och även litteratur som 

används på lärarutbildningen. I litteraturen till pedagogikkurserna på lärarprogrammet i 

Uppsala nämndes knappt läxor, och i de fall läxan togs upp, diskuterades den inte i termer av 

undervisnings- eller inlärningsmetod. Det handlade snarare om exempel på hur man kunde 
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använda sig av läxan. Hellstens (1997) slutsats är att läxan är så gott som osynlig i den 

pedagogiska diskursen. Läxan problematiseras inte utan den tas för given. Han tolkar 

avsaknaden av problematisering som att läxan inte tas på allvar som inlärningsmetod 

(Hellsten 1997). Att läxor inte tas upp och problematiseras beror enligt Etta Kralovec och 

John Buell (2000) på att det antas att läxor undersökts och att man kommit fram till dess 

nödvändighet för akademisk framgång. Så är dock inte fallet, den forskning som finns på 

området beskriver de som svag och till och med motsägelsefull (Kralovec och Buell 2000). 

 

Cooper (1989a) konstaterar att resultaten av forskningen kring läxor varierar, ofta stödjer 

resultaten den inställning till läxor som råder vid studiens genomförande. En anledning till att 

resultaten varierar kraftigt mellan de olika undersökningarna är att de är utförda på olika sätt 

med olika metoder. Det finns många olika faktorer som påverkar resultatet av läxor, faktorer 

som går att finna både inom eleverna men även i deras omgivning. För att få rättvisande 

resultat av forskningen krävs det att hänsyn tas till dessa faktorer eller att man försöker 

begränsa faktorernas påverkan. Detta är både tidskrävande och dyrt och är enligt Cooper 

(1989a) en av anledningarna till att det gjorts få undersökningar som hållit hög kvalitet. Trots 

bristande kvalitet på forskningen anser han att det finns tillräckligt mycket forskning gjord 

för att förespråkare och motståndare till läxor ska kunna hitta ett antal studier som stödjer just 

deras åsikt (Cooper 1989a).  

 

Joyce L. Epstein och Frances L. Van Voorhis (2001) konstaterar i artikeln ”More Than 

Minutes: Teacher’s Roles in Designing Homework” (Educational Psychologist) att läxor inte 

bara är något som eleverna gör utan att de även är en del av lärarnas profession. De anser 

därför att mer forskning behövs på området, både för blivande och verksamma lärare. Ett 

område som Epstein och Van Voorhis (2001) pekar ut som viktigt är hur man ska kunna 

skapa en helhet, som kan utgöra grund för bedömning. En sådan forskning skulle fokusera på 

elevens arbete i skolan och på läxorna som görs hemma, samt på utformningen av 

hemuppgifterna. Forskningen måste enligt dem även ta upp hur läxans utformning och 

innehåll kan anpassas för att möta den specifika elevens behov.  

 

Vi kommer nedan att ta upp de delar av forskningen som kan knytas till syftet med vår 

uppsats. Nämligen forskningen kring de motiv lärare har till att ge läxor, läxornas effekt samt 

läxornas utformning.  
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3.3.1 Varför ger lärarna läxor? 

Forskningen kring läxor har framförallt fokuserat på eleverna och huruvida läxor påverkar 

deras resultat. Men det finns även andra aspekter av läxorna som belysts i forskningen, vilka 

motiv lärarna har till att ge läxor är en av dessa. För att förstå lärarnas roll i läxprocessen är 

det enligt, Epstein och Van Voorhis (2007), viktigt att ta hänsyn till dessa motiv. Forskare 

har skapat egna kategoriseringar över lärarnas motiv, många av kategorierna återkommer 

även om forskare har valt att benämna dem olika. Vi kommer nedan att gå igenom de 

kategorier som återkommer hos olika forskare och som vi anser har relevans för vår uppsats.  

 

Övning. Detta är kanske den vanligaste förekommande motiveringen från lärare om varför de 

ger läxor. Eleverna får möjlighet att öva de färdigheter som lärts ut i skolan (Epstein och Van 

Voorhis 2001, Brock m fl. 2007). Ray Heitzmann (2007) konstaterar att denna typ av läxa 

”has the potential to be the most deadly boring” (Heitzmann 2007, s 41).    

 

Förberedelse. Läxorna ges för att eleven ska vara förberedd inför kommande lektion och kan 

ge en bakgrund till det som ska tas upp på lektionen (Epstein och Van Voorhis 2001, 

Heitzmann 2007, Brock m fl. 2007). Hellsten (1997) ger andra motiveringar på hur läxor kan 

vara förberedande. Han menar att läxorna är till för att förbereda eleverna på läxförhör och 

prov (Hellsten 1997). 

 

Deltagande. Epstein och Van Voorhis (2001) menar att ett motiv för lärarna att ge läxor är att 

de kan öka elevernas deltagande. Vissa elever kanske är tillbakadragna i klassrumsmiljön 

men får i och med läxan, som görs i hemmiljö, en möjlighet att delta. Läxorna kan användas 

som en metod att försäkra sig om att alla elever deltar i en aktiv inlärning (Epstein och Van 

Voorhis 2001).  

 

Personlig utveckling och identitetsskapande. Lärarna motiverar även sina läxor med att de 

kan hjälpa till med elevens personliga utveckling. Läxorna kan stärka elevens självförtroende 

genom att ge dem en känsla av att ha lyckats med något (Epstein och Van Voorhis 2007). 

Hellsten (1997) beskriver hur en identitet som elev, skapas genom läxorna. För de yngre 

barnen blir läxorna ett bevis på att de inte längre går i förskolan. Samtidigt får de ämnen som 

ger läxor en högre status vilket skapar en form av identitet för ämnet (Hellsten 1997).  
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Fördjupning/Kreativitet. Heitzmann (2007) menar att läxor även kan ges för att utmana 

eleverna kreativt. Eleverna får möjlighet att upptäcka talanger som de kanske inte visste att 

de hade och det finns möjlighet att anpassa uppgifterna utifrån elevens inlärningsstil. 

Fördjupande uppgifter är utformade för att eleverna ska arbeta på en högre tankenivå än vad 

de gjort under lektionerna. Dessa läxor är högst individualiserade och kräver noggrann 

uppföljning av läraren (Heitzmann 2007).  

 

Gemenskap och kontakt. Hellsten (1997) tar upp att många lärare ser läxorna som en 

möjlighet för föräldrar att bli mer delaktiga i sina barns skolgång (Hellsten 1997). Epstein 

och Van Voorhis (2001) menar att läxorna även kan föra barn och föräldrar närmare varandra 

då de deltar i en gemensam lärandeprocess där de kan utbyta idéer med varandra.  Läxorna 

ska även bidra till att stärka kontakten mellan skola och hem. Läxorna kan utformas i syfte 

att informera föräldrarna om vad deras barn gör i skolan (Epstein och Van Voorhis 2001). 

 

Reklam. En anledning till att lärare ger läxor är, enligt Epstein och Van Voorhis (2001), att 

skolor som ger mycket läxor antas vara bra skolor. Läxan kan alltså ses som en typ av reklam 

för skolan (Epstein och Van Voorhis 2001). 

 

Studiedisciplin och förberedelse inför kommande stadium. För många lärare syftar läxan till 

att ge eleverna möjlighet att förbättra sin studiedisciplin. Läxan fungerar även som en 

förberedelse inför kommande stadier där läxbördan kommer att öka. Läxan ses som 

nödvändig för att eleven ska klara av sin fortsatta skolgång (Hellsten 1997). 

 

Tid. Tid är en aspekt som ofta återkommer då man talar om läxor. Hellsten (2000) har i sin 

bok liknat elevens skolgång vid ett arbete. Läxorna kan därmed ses som övertidsarbete med 

den skillnaden att eleverna inte får någon övertidsersättning. Alfie Kohn menar i sin bok The 

Homework Myth (2006) att lärarna får allt mindre tid till varje enskilt moment i skolan. För 

att ha möjlighet att hinna med allting krävs det att eleverna gör en del av jobbet hemma. 

Läxorna blir ett sätt för lärarna att förlänga skoldagen. Hellsten (2000) säger även att lärarna 

anger tid som ett motiv för att ge läxor. Det tar tid att befästa kunskaperna, och eleverna bör 

få möjlighet att befästa dessa självständigt i lugn och ro. En lugn hemmamiljö där eleven 

själv kan reflektera över sina kunskaper är alltså enligt lärarna en nödvändighet i 

skolverksamheten (Hellsten 2000).  
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I en undersökning genomförd av Cynthia H. Brock, Diane Lapp, James Flood, Douglas 

Fisher och Keoonghee Tao Han (2007) konstateras att matematik är det ämne där flest lärare 

ger läxor. Matematik följdes på andra plats av läsning och på tredje plats av stavning. Många 

lärare uppgav att de utformade läxorna i veckovisa ”paket” där både stavning, vokabulär och 

matematik ingick. Ungefär hälften av lärarna i undersökningen svarade att läxorna räknades 

in i betyget, men många lärare svarade även att man bara prickade för läxan som inlämnad 

eller inte inlämnad. När det kom till effekten av läxor tyckte sig många lärare kunna se en 

utveckling hos de elever som gjorde läxan, det var dock få lärare som hade några konkreta 

bevis, förutom sin egen magkänsla, för detta (Brock m fl 2007). Effekten av läxor är annars 

det som den mesta forskningen kretsar kring. Utifrån den forskning som finns idag är det 

dock svårt att avgöra vilken effekt läxor egentligen har, vilket vi kommer att beskriva mer 

nedan.  

 

3.3.2 Effekten av läxor 

Cooper genomförde 1989 en metaanalys vars syfte var att undersöka vilken effekt läxorna 

har på elevers prestationer. De cirka 120 undersökningarna som ingick i metaanalysen delade 

han in i tre olika typer. I den första typen av undersökning jämfördes prestationen hos elever 

som fått läxa med prestationen hos elever som inte fått läxa och heller inte någon annan typ 

av undervisning istället. Genomsnittseleven som gjort läxa fick bättre provresultat än 73 % 

av de elever som inte gjort läxa (Cooper 2007). Den andra typen av undersökning jämförde 

elever som fick läxa med elever som fick läxhjälp i skolan. Enligt Cooper (2007) varierar 

resultaten bland denna typ av studier. Det mönster som kunnat urskiljas är att läxhjälp i 

skolan gav bättre resultat för de yngre eleverna än för de äldre. På det stora hela konstaterar 

dock Cooper (2007) att det inte tycks finnas någon större skillnad i resultaten hos de elever 

som gjort läxor hemma jämfört med de elever som fått läxhjälp i skolan. Den tredje typen av 

studie jämförde tiden elever uppgav att de spenderat på läxor med deras betyg (Cooper 

2007). Den tredje typen av undersökningar är den som visade på den största effekten av 

läxor, sett utifrån elevernas prestationer. Den typ av undersökningar där den positiva effekten 

av läxor är minst visade sig vara typ två (1989b).  

 

Kohn (2006) kritiserar dock de slutsatser som dras utifrån de typer av undersökningar som 

Cooper hänvisar till. Den första typen av undersökningar bygger på att en grupp elever får en 

läxa, enligt Kohn (2006) ofta en mängd fakta, som ska läras in medan en annan grupp inte får 
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denna läxa. För att mäta effekten av läxan görs sedan ett test som fokuserar på just de fakta 

läxgruppen fått i uppgift att öva in. Han menar att det inte är konstigt att eleverna som fått 

läxa får bättre resultat på just det provet, det som mäts är hur mycket av just dessa fakta 

eleverna kommit ihåg. Det är inget mått på om läxor i sig främjar inlärning och har en positiv 

effekt på elevers generella resultat i skolan. Kohn (2006) anser vidare att dessa typer av 

undersökningar inte bidrar till forskningen om läxan som ett medel för en meningsfull 

inlärning.  

 

Även slutsatserna som kan dras av den tredje typen av undersökningar ifrågasätts av Kohn 

(2006). I dessa typer av undersökningar har man enligt honom blandat ihop kunskap med 

betyg och poäng på prov. Han ser betyg som en dålig indikation på elevernas kunskap 

eftersom den som sätter betygen och utvärderar elevens insats är samma person som delat ut 

läxan, nämligen läraren. När betygen sätts kommer läraren, medvetet eller omedvetet, delvis 

att ta hänsyn till i vilken utsträckning eleven har gjort läxorna. Det säger således ingenting 

om vilka kunskaper eleven faktiskt har, utan är kanske egentligen ett mått på hur mycket 

läxor eleven gjort.  

 

Trots att forskarna är oense om i vilken grad läxorna förbättrar elevers resultat så finns det en 

sak de alla är överens om. Nämligen att elevernas ålder påverkar vilken effekt läxorna har. 

För elever i elementary school, motsvarande skolår 1-6, kan forskningen bara visa på små 

positiva effekter med läxor. Vissa undersökningar visar till och med på ett negativt samband 

mellan läxor och elevers resultat i de yngre åren. Ju mer läxor eleverna gör desto sämre 

resultat får de.  Med elevernas ålder ökar sedan den positiva effekten som gått att se i 

forskningen. På junior-high, år 7-9, har läxorna dubbelt så stor effekt som på elementary 

nivån. Resultatet dubblas sedan igen på highschool nivå, gymnasienivå i Sverige (Cooper 

1989b). 

 

Kohn (2006) ger även en mer övergripande kritik mot Coopers forskning. Kohn (2006) 

använder i sin bok citat av Cooper själv för att kritisera dennes egen forskning  

 

The conclusions of more than a dozen reviews of the homework litterature conducted between 
1960 and 1989 varied greatly. Their assessments ranged from homework having positive effects, 
no effects, or complex effects to the suggestion that the research was too sparse or poorly 
conducted to allow trustworthy conclusions (Cooper citerad i Kohn 2006, s 25). 
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I och med undersökningarnas metodologiska brister anser Kohn (2006) att de resultat som 

Cooper kommit fram till kan ifrågasättas. Även Cooper (1989a) erkänner att 

undersökningarna i hans studie lider av brister. Framförallt är de bristfälliga när det gäller 

validiteten. Det kan inte bevisas att resultaten inte uppkommit genom påverkan av andra 

faktorer. För undersökningar av den tredje typen är denna brist på validitet som störst 

eftersom man bara kan se en korrelation mellan tiden som lagts ner på läxor och elevens 

resultat. Det är dock inte utifrån denna korrelation möjligt att bevisa ett orsak – verkan 

samband (Cooper 1989a).  

 

Trots att Cooper (1989a) medger att undersökningarna har brister och trots det faktum att 

läxor visat sig ha liten eller till och med negativ inverkan på barn i de yngre åldrarna så 

förespråkar han att läxor ska ges till alla elever oavsett skolform och ålder. Han har arbetat 

fram en läxpolicy, som han tycker att lärare runt om i USA ska använda sig av (Cooper 

1989a). I sin läxpolicy förespråkar Cooper (2007) att läxor ska ges till alla elever i alla åldrar. 

Dock varierar anledningarna till varför läxor ska ges mellan de olika åldrarna. För de yngre 

åren anser han att läxan ska syfta till att skapa positiva attityder och vanor samt förstärka 

inlärningen av baskunskaper som gåtts igenom i skolan. Medan läxorna för de äldre eleverna 

syftar till att främja utvecklingen av elevens resultat. Kohn (2006) ifrågasätter dock hur 

Cooper kan förespråka att ge läxor till elever i de yngre åren då Cooper själv skrivit att ”there 

is no evidence that any amount of homework improves the academic performance of 

elementary students” (Cooper citerad i Kohn s 81). Kohn (2006) anser att Cooper blandar 

ihop egna slutsatser med forskningsresultat, och drar slutsatser som han inte har belägg för, 

eller som till och med motbevisas, av hans egna forskningsresultat.  

 

Kohn (2006) påpekar att han inte är ensam i sin kritik mot Cooper, och hänvisar till 

Encyclopedia of Educational Research och vad som där står att läsa om läxor och Coopers 

slutsatser i den ”his somewhat overstated conclusion that ’the more homework high school 

students do, the better their achievement.’ … Cooper has no data whatsoever to describe 

what actually happens beyond 10 hours [of homework] per week” (Citerat i Kohn 2006, s 

84). Kohn (2006) menar att ordvalet i citatet är ovanligt skarpt då det gäller den typen av 

publikationer.  

 

Problematiken med att läxforskare går emot sin forskning och i vissa fall tar helt avstånd från 

den om den inte stämmer överens med det forskaren tycker, har även Hellsten (1997) skrivit 
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om i sin artikel. Han beskriver att vissa forskare lägger mycket tid på att försöka bortförklara 

dessa resultat genom att försöka hitta alternativa faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

Sådana faktorer tar de dock inte hänsyn till då resultatet stämmer överens med forskarnas 

åsikter (Hellsten 1997).  Två andra forskare som stämmer in i kritiken mot hur forskningen 

kring läxor bedrivs är Kralovec och Buell (2000). De pekar även på det faktum att när 

undersökningar som använts som argument för läxor granskats av nya forskare har dessa ofta 

kommit fram till ett helt annat resultat. Kralovec och Buell (2000) ger ett exempel på detta, 

av 15 undersökningar som Bill Barber hänvisade till i sin forskning var det bara en som 

faktiskt visade på det positiva samband mellan läxor och elevers resultat som Barber beskrev. 

Förutom att vissa forskare drar slutsatser och visar på samband som de inte har stöd för i 

undersökningarna så har den positiva effekt, som de i vissa fall ändå kunnat påvisa varit 

minimal (Kralovec och Buell 2000). Utifrån det som här beskrivits står det klart att det i 

dagsläget inte finns någon enighet bland forskarna om huruvida läxorna förbättrar elevernas 

resultat eller inte. 

  

Vi finner det för vår uppsats skull inte nödvändigt att värdera om Coopers forskningsresultat 

är giltiga och om Kohns kritik är berättigad. Vi har använt oss av den forskning de gjort, om 

läxornas effekt, som ett tema att använda i våra intervjuer. 

 

3.3.3 Läxornas utformning 

Hellsten (2000) konstaterar att trots att den största delen av forskningen undersöker vilken 

effekt läxorna har, så har väldigt få forskare i sina undersökningar sett till effekten av olika 

sorters läxor, eller till läxornas utformning, struktur och omfång (Hellsten 2000). I de 

undersökningar som trots allt studerat läxornas utformning konstateras att frågan om 

utformningen är stark sammanlänkad med de motiv som läraren har till att ge läxor (Epstein 

och Van Voorhis 2001).  

 

Epstein och Van Voorhis (2001) har gjort en undersökning som fokuserar på lärarens roll när 

det gäller läxor. Trots att lärarna är de som både ger och designar läxor, har lite fokus lagts på 

dem i forskningen. Just designen av läxor säger Epstein och Van Voorhis (2001) kräver att 

läraren inte bara funderar över utformningen utan även över syftet, för att läxan ska kunna 

engagera eleverna. De motsätter sig argumentet att mer läxor skulle vara lösningen på elevers 

dåliga resultat i skolan. Eftersom utformningen av läxorna påverkar vilka resultat de ger, är 
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det inte möjligt att säga att fler läxor per automatik skulle förbättra resultaten (Epstein och 

Van Voorhis 2001).  

 

Även Heitzmann (2007) konstaterar att urval och utformning av läxor är avgörande för om de 

ska ge resultat eller inte. Han diskuterar vidare hur man kan utforma så kallade targeted 

homework, riktade läxor. Med detta menar han att läxorna bör vara inriktade på elevens 

behov, inlärningsstil och förmågor samt att det krävs ett visst mått av individualiserade 

uppgifter. Targeted homework kännetecknas av en stor uppsättning utmanande övningar av 

varierande längd och svårighetsgrad. Läraren måste mycket noggrant förklara de uppgifter 

som ska göras utanför skolan för att försäkra sig om att eleverna har de verktyg som de 

behöver för att klara uppgifterna. Eleverna ska ges tillräckligt med tid så att de har möjlighet 

att genomföra uppgifterna. Läraren ska följa upp elevernas prestation och utförande av 

läxorna och ge eleverna feedback så snart som möjligt efter att läxan lämnats in (Heitzmann 

2007). 

 

Hellsten (2000) har funnit två olika synsätt som kan appliceras på läxor, dessa synsätt 

påverkar hur läxorna utformas. Läxan kan ses antingen som tragedi eller som romans. I 

tragedin spelar tiden en stor roll, eleven bearbetar en viss fakta efter skolan för att sedan 

kontrolleras av läraren. Tiden avgör kunskapsnivån och det finns ett svar till varje fråga och 

uppgifterna kännetecknar det som är viktigt. Hellsten (2000) har sett att detta är en process 

som återkommer med jämna mellanrum i skolvardagen. Läxan i romansen har en annan 

utgångspunkt, där ges eleven mer utrymme att vara självständig. Läxan ska utgöra en frihet 

där eleven i lugn och ro kan bearbeta den kunskap denne fått i skolan och även kunna 

reflektera över den på ett för eleven meningsfullt sätt. Ny kunskap kan bildas utifrån elevens 

tidigare kunskaper, eleven ska sätta fakta i sammanhang för att skapa en egen världsbild. I 

romansen är det eleven själv som har makt och frihet över sin läxa. ”Läxan kan sägas vara 

bärare av de utvecklingsmöjligheter som skolan erbjuder” (Hellsten 2000, s 167).  

 

En och samma lärare kan enligt Hellsten (2000) betrakta eleven utifrån båda synsätten. I 

skolan ses eleven som okunnig och i behov av lärarens hjälp och stöd. När den okunnige 

eleven sedan kommer hem förutsätter läraren att eleven förvandlas till en kapabel människa 

som kan reflektera självständigt, och lösa hemuppgiften (Hellsten 2000). I detta resonemang 

beskriver Hellsten (2000) att det kan finnas en skillnad i rollerna eleven har i skolan och i 

hemmet. Att leva utifrån romansen kan vara svårt för elever att göra i skolan och därför ges 
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uppgifter att lösa hemma för att eleven kan anta en annan roll där. I hemmet finns inte 

skolbänkar och andra elever tätt omkring, vilket kan skapa andra förutsättningar för kunskap 

och lärande. Lärarna är medvetna om detta och kan se en möjlighet att nå eleverna på andra 

sätt genom läxläsning i hemmet. Hellsten (2000) poängterar att alla elever däremot inte har 

samma förutsättningar hemma, för vissa kanske det är helt omöjligt att läsa läxor hemma.  

 

En aspekt av läxornas utformning som undersökts av Cooper (2007) är om individanpassade 

läxor påverkar elevens prestationer. Hans slutsats blev att individualiserade läxor inte 

påverkade elevernas resultat i någon större utsträckning. Resultatet från hans undersökning 

visade däremot tecken på att elever som hade svårigheter i skolan behövde mer tid på sig för 

att klara av läxan om den inte var anpassad utifrån elevens förmåga. Dessa fördelar, i form av 

att de svaga eleverna behövde lägga ner mindre tid på individanpassade läxor, ställer dock 

Cooper (2007) emot nackdelarna i form av det extra arbete som krävs av läraren för att 

konstruera och kontrollera dessa individanpassade läxor. Hans slutsats blir att fördelarna inte 

uppväger nackdelarna. Senare studier som Cooper (2007) hänvisar till har dock funnit 

positiva effekter av läxor som anpassats utifrån elevernas inlärningsstilar. Han menar att 

dessa läxor kanske inte bara har positiv inverkan på elevens prestation utan kan även leda till 

en mer positiv attityd till läxan. 

 

Cooper (2007) har även i sin forskning kring läxornas utformning undersökt hur lärarna 

väljer att följa upp läxan. Enligt honom är feedback från lärare gällande elevers läxor en 

viktig del i läxhanteringen. Han kunde däremot inte se någon signifikant skillnad i effekt 

mellan olika slags feedback (Cooper 2007).  

 

Vi kommer i våra intervjuer ta upp frågan om utformningen för att se om vi kan finna en 

koppling mellan hur lärarna utformar sina läxor och vilken effekt lärarna vill att läxorna ska 

ha. 
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4. Metod 

Vi kommer nedan att beskriva hur vi gått tillväga när vi samlat in våra data och hur vi sedan 

analyserat det, samt de överväganden vi gjort i och med detta arbete. Det finns en stor mängd 

olika datainsamlingsmetoder att välja mellan, Jan Trost (2005) skriver i sin bok ”Kvalitativa 

intervjuer” att det som avgör vilken metod man använder är undersökningens syfte. Syftet 

med vår undersökning är att undersöka vilka uppfattningar lärare har om läxor. Den metod vi 

anser bäst kan hjälpa oss att besvara vårt syfte är kvalitativ intervju, vilket vi motiverar i det 

som följer.  

 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Steinar Kvale (1997) skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att syftet med en sådan 

intervju är att få förståelse för världen utifrån den intervjuades perspektiv. Genom att olika 

personer uppfattar och beskriver ett fenomen på skilda sätt får man en mångfasetterad bild av 

den mänskliga världen. Fokus ligger på det specifika i den intervjuades livsvärld, det handlar 

inte om åsikter i allmänhet utan om hur den intervjuade upplever vissa specifika fenomen 

eller situationer (Kvale 1997). Genom den kvalitativa intervjun får vi en djupare förståelse för 

den enskilde lärarens tankar och handlingar, något som vi inte kunnat få genom exempelvis en 

kvantitativ metod, som lämpar sig bättre för statistiska undersökningar (jfr Kvale 1997). Då vi 

intervjuar flera lärare kan vi även få den mångfasetterade bild av verkligheten som Kvale 

(1997) skriver om. 

 

4.2 Urval 

Då vi gjort sex intervjuer ansåg vi att vi fått det underlag som behövdes för att kunna besvara 

syftet med vår undersökning. Vi tror att fler intervjuer inte hade hjälpt oss att bättre besvara 

vårt syfte utan snarare lett till en ytligare bild av de enskilda lärarnas uppfattningar. För att 

uppnå den djupare förståelse vi eftersträvar krävs mycket tid både till varje enskild intervju 

men även till själva analysarbetet. Sex intervjuer gav oss möjlighet att få denna ingående bild 

av varje lärares uppfattningar. Enligt Kvale (1997) så är det just undersökningens syfte som 

avgör hur många personer man behöver intervjua. Vi inser att vårt urval av sex lärare är för 

litet för att vi ska kunna få resultat som går att generalisera, däremot får vi en inblick i hur just 
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de här lärarna ser på fenomenet läxor. Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa intervjun 

handlar om just det, att få reda på det specifika inte det generella. 

 

Lärarna vi intervjuat arbetar vid två olika 7-9 skolor i två kommuner i Mellansverige. 

Intervjupersonerna har valts ut genom det som Alan Bryman (2002) kallar för 

bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menar han att urvalet består av personer som 

funnits tillgängliga för intervjuarna under den tid då undersökningen genomfördes. För vår del 

innebar detta att vi tog kontakt med personer som vi träffat under vår utbildning. Dessa 

personer kunde sedan hjälpa oss att få kontakt med ytterligare personer att intervjua. Vi 

försökte aktivt få lärare som undervisar i olika ämnen, samt lärare som varit verksamma olika 

länge. Vår avsikt med detta var att, utifrån våra förutsättningar, få ett så brett urval som 

möjligt.  

 

4.3 Genomförande av intervjuerna 

I själva intervjusituationen har vi följt de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2007) tagit 

fram. Före intervjuerna berättade vi vad vår uppsats handlar om för dem vi skulle intervjua, vi 

gav dem även möjlighet att innan intervjun ställa frågor. Detta är även något som Kvale 

(1997) förespråkar eftersom det underlättar för den intervjuade att känna sig trygg. Vidare 

förklarade vi användandet av bandspelare och hur intervjun skulle gå till. De intervjuade fick 

möjlighet att säga nej till bandinspelning, vilket en person gjorde. Den intervjun genomfördes 

ändå med den enda skillnaden att vi antecknade svaren istället för att spela in dem på band. 

De intervjuade fick även information om att de när som helst kunde välja att avbryta 

samarbetet med oss. Detta faller inom ramen för det som Vetenskapsrådet (2007) kallar 

informationskravet och samtyckeskravet. Vi förklarade även hur vi skulle använda oss av det 

inspelade materialet. I enlighet med Vetenskaprsådets (2007) konfidentiellitetskrav och 

nyttjandekrav berättade vi att intervjusvaren skulle anonymiseras, så att ingen enskild lärare 

skulle gå att identifiera, och att informationen inte skulle användas till något annat än vår 

uppsats.  

 

Lärarna fick själva bestämma var de ville att intervjuerna skulle genomföras, i samtliga fall 

valde de att genomföra dem på skolan där de arbetar. Intervjuerna gjordes i konferensrum och 

liknande där vi kunde tala ostört. Vi anser att eftersom lärarna själva fick välja plats för 
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intervjun kunde de känna sig trygga i intervjumiljön. En trygg miljö är enligt Kvale (1997) en 

förutsättning för att den intervjuade ska kunna tala fritt. 

 

Vi deltog båda två vid alla intervjutillfällena, förutom vid pilotintervjun då bara en av oss 

hade möjlighet att delta. Eftersom vi inte är några vana intervjuare ansåg vi att det skulle vara 

en fördel för oss att vara med båda två. Vi fann stöd för vårt val hos Trost (2005) som menar 

att trots att det är mindre vanligt med två intervjuare så kan det vara en fördel att ha med sig 

en kollega om intervjuarna är ovana. Han menar att en förutsättning för att detta ska bli lyckat 

är att intervjuarna är samspelta, något som vi anser oss vara. Vidare påpekar han att huruvida 

det bör vara en eller två personer som genomför intervjun inte bara är en fråga som berör 

intervjuarna utan även den intervjuade. Han menar att den intervjuade kan känna sig 

underlägsen om det är två intervjuare med. Vi valde att trots detta vara med båda två vid 

samtliga intervjuer. För att undvika att tala i munnen på varandra och liknande, var det en av 

oss som ställde majoriteten av frågorna medan den andra höll sig mer i bakgrunden, något 

som Pål Repstad (1999) förespråkar. Vi upplever att det var en stor fördel att vara med båda 

två vid intervjuerna då risken att vi skulle missa något minskade. Dessutom kunde den som 

mest lyssnat ställa följdfrågor i slutet av intervjun om denne kände att det var något som 

behövde förtydligas. Vi känner att vi i och med detta fick ut mesta möjliga information av 

intervjuerna. 

  

Efter varje intervju diskuterade och reflekterade vi två tillsammans kring vad som sagts under 

samtalet, något som även Kvale (1997) rekommenderar. På ett sätt kan man säga att vårt 

analysarbete började redan då, när vi gemensamt funderade över vad som kommit fram under 

intervjun. Dessa reflektioner hade vi sedan med oss då vi började med analysen av samtliga 

intervjuer. 

 

4.4 Intervjuguide  
 
Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer, som innebär att frågorna är mer öppna och att 

det finns större möjlighet att anpassa intervjun utifrån den intervjuades svar. Detta för att den 

intervjuade skulle kunna tala mer fritt, utan att bli styrd i sitt tänkande av frågorna som 

ställdes. Idar Mange Holme och Bernt Krohn Solvagn (1997) menar att man genom att låta 

den intervjuade styra samtalet även försäkrar sig om att det som kommer fram är den 
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intervjuades egna uppfattningar. Istället för direkta frågor hade vi en intervjuguide som täckte 

in tre ganska stora områden. Idén med intervjuguide fick vi från Trost (2005), som 

förespråkar att guiden inte ska innehålla några konkreta frågor alls. Eftersom vi inte kan anse 

oss vara vana intervjuare och därför inte har en lika bra förmåga att komma upp med konkreta 

frågor att ställa under intervjuerna valde vi att göra som Jan-Axel Kylén (2004) föreslår och 

hade i vår intervjuguide en rad underrubriker och begrepp som stöd. Dessa underrubriker 

visade vi inte för den som blev intervjuad, för att undvika att styra dennes tankar i en speciell 

riktning. Vi hade i dessa underrubriker även gjort ett fåtal konkreta frågeformuleringar att ta 

till om intervjun skulle stanna av. Vi ställde även konkreta frågor till de intervjuade om vi 

ansåg att någon aspekt, som intresserade oss, inte tagits upp. Dessa frågor var utformade 

enligt de riktlinjer som Kvale (1997) och Bengt Starrin och Barbro Renck (1996) ger. Kvale 

(1997) beskriver hur frågorna i en kvalitativ intervju bör vara ”lätta att förstå, korta och 

befriade från akademisk jargong” (Kvale 1997, s 122). Starrin och Renck (1996) beskriver hur 

frågorna, samtidigt som de ska vara öppna, även ska ha en riktning. Trots att man vill ha 

spontana svar från den intervjuade så vill man inte att denne ska tappa fokus och tala länge 

om irrelevanta saker. 

 

Enligt Trost (2005) är det en god idé att efter en eller ett par intervjuer se över intervjuguiden 

för att se om det är något som bör ändras i den, kanske bör något läggas till eller tas bort. Vi 

valde att göra en pilotintervju för att se om det var något i vår intervjuguide som vi kände att 

vi behövde se över. Efter pilotintervjun diskuterade vi kring om de områden vår intervjuguide 

omfattade gav oss möjlighet att uppfylla vårt syfte. Vi gjorde inga större förändringar i 

intervjuguiden utan pilotintervjun gav oss mest erfarenhet och mer självförtroende inför 

kommande intervjuer. Vi fann även resultatet av pilotintervjun så lyckat att vi har valt att ta 

med den i uppsatsen.  

 

De områden vi valde att ha med i vår intervjuguide var, att ge läxor, läxornas utformning och 

läxornas effekt. Innan vi, i intervjusituationen, kom in på dessa områden ställde vi en 

inledande fråga där den intervjuade skulle ge sin definition på läxor. Vi ansåg det nödvändigt 

att först få lärarens egen definition av ordet för att förstå vad läraren avsåg då denne talade om 

läxor under resten av intervjun. 

  

Under rubriken att ge läxor ville vi få fram hur läraren brukar använda sig av läxor samt 

motiven till detta. Brukar läraren ge läxor, hur de brukar följas upp och vilken är den 
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vanligaste läxan var några av de aspekter vi sökte svar på. I vilken utsträckning läraren tar 

hänsyn till att eleverna kanske har mycket läxor och prov i andra ämnen, om det finns 

tillfällen då läraren väljer att inte ge läxor alls skulle också täckas in av detta område. Vi ville 

även få svar på om läraren, med tiden, på något vis förändrat sitt sätt att ge läxor.  

 

Nästa område, utformningen av läxor, hade vi med för att vi ville få en bild över hur lärarna 

själva anser att läxorna borde se ut och vad de borde innehålla. Området avsåg att innefatta 

hur lärarna utformar sina läxor, i vilken utsträckning de varierar uppgifterna och i vilken grad 

de individualiserar dem. Området skulle även täcka frågor om kopplingen mellan läxorna och 

styrdokumenten, om lärarna sökt stöd i styrdokumenten när det gäller läxor. Samt om det 

enligt lärarna finns skillnad mellan olika ämnen hur väl de lämpar sig att ge läxor i. 

 

Under det sista området läxornas effekt ville vi få svar på vilken funktion lärarna anser att 

läxorna ska ha, vad vill de uppnå med dem? Lärarnas tankar om läxan kan ha andra effekter 

förutom själva kunskapsinhämtandet. Effekten av olika typer av läxor och om läxorna har 

olika effekt på olika elever föll inom ramen för detta område. Lärarna fick även en konkret 

fråga om de trodde att deras undervisning skulle förändras om de inte fick ge läxor.  

 

Vad som under intervjuerna kom att tas upp under de olika områdena varierade. Något som vi 

förväntade oss skulle komma upp under ett visst område kunde uteslutande komma att 

diskuteras under ett annat. Vad som behandlades under varje område varierade således mellan 

de olika intervjuerna och vi lät den intervjuades svar styra samtalet.  

 

Intervjuguiden finns i sin helhet i Bilaga 1.  

 

4.5 Hermeneutik  

I vårt analysarbete har vi utgått från hermeneutiken. Nils Gilje och Harald Grimen (1992) 

säger att hermeneutikens fyra huvudpunkter är tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring. De beskriver hur vi aldrig möter världen som tomma blad, utan förförståelse som 

vi har och som vi tar med oss färgar enligt hermeneutiken hur vi uppfattar något. 

Hermeneutiken är relevant för den kvalitativa forskningsintervjun då det handlar om att 

analysera och tolka intervjuerna. 
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Hermeneutiken innebär att man växlar mellan textens helhet och dess delar. Denna växling 

mellan delar och helhet brukar kallas för den hermeneutiska cirkeln, eller den hermeneutiska 

spiralen. Tolkningar av valda delar motiveras genom att de relateras till tolkningar av texten 

som helhet. Tolkningen av helheten motiveras genom dess relation till tolkningen av delarna. 

Detta leder till att man aldrig kommer ur den hermeneutiska cirkeln (Gilje och Grimen 1992). 

Även Kvale (1997) beskriver hur analysen av de utskrivna intervjuerna görs utifrån den 

bakgrund och förförståelse vi har om ämnet. Eftersom vi använder oss av den hermeneutiska 

teorin så innebär det att vi är medvetna om att vi i analysen tolkar det som sagts. Därmed ser 

vi inte det de intervjuade berättar som den enda sanningen.  

 

4.6 Bearbetning av intervjuerna 

Vi gjorde först en grovtranskribering av våra intervjuer, där vi bara i korthet skrev ned vad 

som behandlades. Utifrån dessa grovtranskriberingar kunde vi sedan diskutera kring vilka 

delar av intervjuerna som vi ansåg vara intressanta för vårt syfte. Genom att bara välja ut vissa 

delar blev materialet mer hanterbart inför den fortsatta analysen (jfr Kvale 1997). Trost (2005) 

påpekar att en del av materialet går förlorat när denna typ av urval görs men banden finns 

alltid kvar och kan återvändas till om det skulle bli nödvändigt. De utvalda delarna 

transkriberades sedan ordagrant i så stor utsträckning som möjligt, vi valde att ta bort störande 

ljud, små ord och upprepningar, eftersom vi inte hade för avsikt att analysera de intervjuades 

uttalanden lingvistiskt.  

 

Under läsningen av de transkriberade intervjuerna trädde olika teman fram, det handlade om 

olika teman som återkom i intervjuerna eller som stod i motsättning till varandra. Enligt Trost 

(2005) handlar analysen av kvalitativa intervjuer ofta om att försöka hitta olika mönster. Det 

handlar inte om att de intervjuade ska presentera ett mönster för intervjuaren utan att dessa 

mönster framträder under analysen. De olika teman vi hittat har vi, i enlighet med den 

hermeneutiska teorin, sett i relation till intervjuerna som helhet. Vi har i och med 

grovtranskriberingen och den sedan mer noggranna transkriberingen fått en allmän 

uppfattning om intervjuerna och deras innehåll. När vi sedan tolkat de teman vi valt ut har vi 

återkommit till denna allmänna uppfattning med en mer fördjupad förståelse. Kvale (1997) 
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beskriver hur detta är ett vanligt tillvägagångssätt då man analyserar forskningsintervjuer 

utifrån den hermeneutiska teorin.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Vi har genom hela arbetet med uppsatsen strävat efter en god validitet och reflekterat över om 

vår undersökning besvarar det som är vår avsikt. Begreppet validitet beskriver Trost (2005) 

som just giltighet, det vill säga huruvida undersökningen mäter det som den utgett sig för att 

mäta. Reliabilitet avser å andra sidan en undersöknings tillförlitlighet, att resultaten av en 

undersökning inte ska baseras på slumpinflytande. Det betyder att om samma undersökning 

skulle göras igen skulle resultatet bli detsamma, detta förutsätter att förhållandena är statiska 

(Trost 2005). Då det vi undersökt är de enskilda lärarnas personliga uppfattningar skulle vår 

undersökning om den gjordes igen antagligen inte få samma resultat. I och med att människan 

inte är statisk i sina beteenden och föreställningar så behöver intervjusvaren, enligt Trost 

(2005), inte nödvändigtvis bli de samma varje gång. Intervjuaren och den intervjuade skapar 

kunskapen tillsammans och därför blir varje intervju unik. Han menar att reliabilitet är svårt 

att applicera på kvalitativa undersökningar, då det är själva förändringen som man är 

intresserad av.  

 

Det som är viktigt när det gäller kvalitativ forskning är, enligt Trost (2005), att 

undersökningen är utförd på ett sådant sätt att resultaten kan anses vara trovärdiga och 

adekvata. En undersökning görs trovärdig genom att man kan visa att ”data är insamlade på 

sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen.” (Trost 2005, s 

113). Vi anser att insamlingen av våra data borgar för att vår uppsats har god validitet. Genom 

att använda oss av intervjuguiden har vi försökt försäkra oss om att det som kommit fram i 

intervjuerna är lärarnas egna uppfattningar, vilket är det som vi förutsatt oss att undersöka. Att 

vi varit två som tolkat intervjuerna har också det lett till god validitet, vi har diskuterat med 

varandra för att försöka få en så trovärdig tolkning som möjligt.                                                                                                    

 

4.8 Forskningsprocessen 

Vi har upplevt att det har varit en stor tillgång att skriva denna uppsats tillsammans, både för 

vår egen del men även när det gäller det resultat vi kommit fram till. Vi har haft stort utbyte 

av varandras tankar och vi anser att våra tolkningar blivit mer nyanserade än vad det kanske 
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hade blivit om vi skrivit ensamma. Tillsammans har vi kunnat resonera och diskutera kring 

både intervjuerna och resultaten. Vi har kompletterat varandra bra under arbetets gång och 

våra ibland skilda uppfattningar är något som vi sett som en tillgång i arbetet. Vi har inte 

uppfattat våra olika åsikter som ett problem eftersom de gjort det möjligt för oss att se på 

saker ur olika synvinklar istället för att fastna i ett och samma spår.  
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5. Resultat 

Vi kommer nedan att redovisa resultatet av våra intervjuer. Utifrån de tre övergripande 

områdena som vår intervjuguide innefattade kommer ett antal olika teman tas upp. De teman 

som vuxit fram genom läsningen av de utskrivna intervjuerna, har valts ut antingen för att det 

var tankar om läxor som återkom hos de olika lärarna eller för att det var tankar som stod i 

motsats till varandra. Vi kommer att använda oss av citat från intervjuerna för att exemplifiera 

dessa tankar. Vissa tankar var svåra att placera under något av områdena, dessa kommer att 

belysas sist i resultatet. 

 

Som tidigare nämnts arbetar samtliga intervjuade lärare på två olika 7-9 skolor i två 

kommuner i Mellansverige, nedan kommer vi ge en kortare presentation av varje lärare.  

 

Lärare A undervisar i SO men har tidigare även varit lärare i svenska. Han har undervisat i 

totalt fem år, alla år på samma skola.  

 

Lärare B undervisar i SO och musik, hon har arbetat som lärare sedan 1985, de senaste tio 

åren på sin nuvarande skola. 

 

Lärare C undervisar i matematik och NO, i grunden är han mellanstadielärare men undervisar 

nu år 7-9. Han har även under en period arbetat som skolledare. Han har 23 år i yrket varav 16 

år på nuvarande skola.  

 

Lärare D undervisar i hemkunskap. Hon har undervisat i 16 år, men har haft 4 års uppehåll då 

hon varit hemma med barn. På sin nuvarande skola har hon bara arbetat i en och en halv 

termin.  

 

Lärare E undervisar i SO och har även tillfälligt arbetat som skolledare. Hon har undervisat i 

16 år, på tre olika skolor. De senaste 8-9 åren har hon varit på sin nuvarande skola.  

 

Lärare F undervisar i svenska, engelska och franska och har även vissa bildlektioner. Hon har 

22 år i yrket varav samtliga på sin nuvarande skola.  
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5.1 Definition 

I början av intervjuerna fick samtliga lärare frågan om hur de definierar ordet läxa. Endast tre 

av lärarna gav en klar definition av läxan, de andra lärarna talade mer om vilka motiv de har 

till att ge läxor. Lärarna A, C och E, som var de lärare som gav definitioner av ordet, har en 

liknande syn på vad läxor är, de beskriver läxor som en uppgift som eleverna har att göra 

utanför lektionstid. Lärare D säger att läxan ska vara som ”ett positivt stöd för att nå de mål vi 

strävar mot i skolan”. Tid till repetition är något som lärare F nämner när hon ska förklara vad 

en läxa är. Lärare B säger att läxan ska ge kunskap om ämnet. Dessa tre lärare gav snarare 

motiv till varför de ger läxor istället för att ge en definition av ordet. En del av lärarna 

uttryckte även att de brukar använda andra ord istället för läxa, lärare D anser att ordet läxa 

har en negativ klang och att hon därför valt att istället använda ordet hemuppgift eller 

hemarbete.  

 

5.2 Att ge läxor 

Vi kommer nedan att redovisa de teman vi funnit under området som vi i vår intervjuguide 

kallade för att ge läxor. Först kommer vi att ge en kort beskrivning av en av SO-lärarna, lärare 

E, som är den enda av de vi intervjuat som inte regelbundet ger läxor.  

 

Anledning till att lärare E inte regelbundet använder sig av läxor är att hon anser att om tiden i 

skolan används väl så bör allt hinnas med. Hon uttrycker det som att ”jag arbetar inte utifrån 

att ha läxa för läxandets skull”. Hon anser att läxor kan ges då ”man på grund av 

omständigheter kanske gör någonting hemma eller man får i uppgift att diskutera någonting 

med sina föräldrar”. Då hon ger läxor handlar det ofta om olika begrepp som hon anser att det 

är nödvändigt för eleverna att kunna för att de ska förstå SO-undervisningen. Hon menar att 

de har mycket tid till att lära sig dessa begrepp även i skolan men att vissa behöver lite extra 

tid på sig och att dessa elever kanske behöver arbeta lite extra hemma. Det handlar således 

inte om att ge läxa till alla, de som redan kan och känner till begreppen behöver inte öva mer 

på dem. Lärare E säger dock att ”de flesta […] vill ju jobba på [i skolan] så att de inte behöver 

ta hem”.  Fastän lärare E inte själv regelbundet använder sig av läxor så har hon många tankar 

kring läxor som är intressanta för vår uppsats.   
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5.2.1 Vad är en bra läxa 

De lärare som använder sig av läxor uttrycker också att de, precis som lärare E, motsätter sig 

läxor för läxornas skull. De intervjuade lärarna uttrycker alla att rena faktaläxor, eller läxor 

som inte har något sammanhang för eleverna, är dåliga läxor. Just ordet sammanhang är något 

som återkommer i många av intervjuerna, lärarna uttrycker att det är nödvändigt att ge läxor 

som eleverna kan sätta in i ett sammanhang. Lärare E, som undervisar i SO, säger att det 

måste finnas ett syfte med läxan och att den ska vara betydelsefull för eleverna. Ett annat 

återkommande svar hos lärarna när de pratar om bra läxor är att läxorna ska aktivera eleverna. 

Läxorna ska bygga på att eleverna aktivt ska söka kunskap, gärna om något som intresserar 

dem, och sedan dra egna slutsatser. Matematik och NO-läraren, lärare C, uttrycker att en bra 

läxa är när han får mycket frågor från eleverna. Han säger  

 

när man har en lektion efter man har haft en läxa och eleverna ställer mycket frågor, vettiga 
frågor kring läxan så känner jag att jag lyckats väl med läxan […] Jag vill att de ska fundera 
över vad de hållit på med.  

 

Lärare C diskuterar vidare att det finns vissa områden som eleverna kan behöva resonera 

kring själva för att kunna sätta in det i ett sammanhang. Enligt honom kan det vara svårt att 

uppnå detta under lektionstid då alla elever sitter i klassrummet. Läxor kan möjliggöra för 

eleverna att de får tid hemma till att själva reflektera över vad man gjort på lektionen.  

 

Även om rena faktaläxor är något som lärarna säger sig vilja undvika så uttrycker lärarna att 

viss faktakunskap är nödvändig för att man ska kunna gå vidare med ett ämne. Exempelvis 

uttrycker två av SO-lärarna vi intervjuat, lärare A och E, vikten av att exempelvis veta vart 

USA ligger, eller vad de olika världsdelarna heter för att man ska kunna diskutera och 

fördjupa sig i ämnet.  

 

Lärare D uttrycker att läxor kan hjälpa till att höja ett ämnes status, hon tar en uppgift i 

konsumentekonomi som exempel. När eleverna visar engagemang anser hon att ”det hjälper 

statusen av ämnet, […] det är något som [hemkunskapslärare] alltid drabbas av att ’- jaja de 

lagar lite mat’. Men den här sidan är också jätteviktigt”. Hon beskriver att uppgiften även var 

uppskattad av eleverna och att eleverna tar till sig läxan anser hon är en förutsättning för att 

läxorna ska kunna höja ett ämnes status.  
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5.2.2 Läxor i olika ämnen 

Det finns några ämnen som lärarna i intervjuerna uttrycker att de tror det kan vara nödvändigt 

med, vad lärare D kallar för, ”nötningsläxor” i. Moderna språk och matematik är två ämnen 

som ofta nämns i dessa sammanhang. Lärare A uttrycker det som att  

 

SO är ju inte ett kumulativtämne som man kan säga att språk och matte är, där man hela tiden 
måste bygga på tidigare [kunskap]. Elever kan vara bra på ett religionsavsnitt även om de inte 
förstod något av riksdag och regering. 

 

Den språkläraren vi intervjuat, lärare F, var även den som starkast uttryckte att läxan skulle ha 

en repetitiv funktion. Hon menar att det inte finns tid, i skolan, till den repetition som är 

nödvändig för att eleverna ska lära sig språket. Lärare E, som undervisar i SO, ser även en 

annan anledning till varför eleverna borde få framförallt glosläxor i språk, ”man ska prata 

mycket i skolan för det är ju där man kan få hjälp att prata och bygga meningar”. Läxor i 

språk skulle således ges för att frigöra tid i skolan till att öva de kommunikativa färdigheterna. 

Det andra ämnet som ansågs kräva mer ”nötningsläxor” är matematik. Lärare C, den läraren i 

matematik vi intervjuat, berättar att hans elever får läxa i matematik varje vecka. Läxan ingår 

som en del i planeringen och är något som eleverna vet om att de har varje vecka. 

 

5.2.3 Ändrat arbetssätt 

Tre av lärarna uttrycker att de ändrat sitt sätt att ge läxor, två av dem uttrycker att de tidigare 

gett mer läxor. Både lärare C och lärare D säger att de tidigare gav läxor av mer 

slentrianmässig vana men att de nu anser att läxorna måste fylla en funktion för eleverna, 

läxor måste inte ges varje vecka. Matematik och NO-läraren, lärare C, säger att ”läxorna är 

ingen sak i sig utan är ett medel att nå fram till den nivå man vill komma”. Tidigare såg han 

läxorna som ”en del av [elevernas] jobb”, nu anser han att läxan istället ska vara ett sätt för 

eleverna att komma vidare att få ny eller utökad kunskap. Lärare D, som undervisar i 

hemkunskap, berättar att hon ändrat sitt sätt att ge läxor eftersom hon ändrat sitt sätt att se på 

läxor. Hon säger ”jag tror nog inte på det här att ha läxor i varje ämne varje vecka. Den här 

nötningsmetoden tror jag inte funkar bäst i alla ämnen”. Läraren i SO och musik, lärare B, 

uttrycker att hon sänkt kraven på läxorna och att de lite mer roliga läxorna försvunnit. Hon 

beskriver hur eleverna tidigare kunde få i läxa att öva in en pjäs eller liknande men att det inte 

finns tid till detta längre. Hon tror att mycket av detta beror på att lärare idag har större klasser 

och att det därmed är svårare att dela in klassen i smågrupper och att man som lärare inte 
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räcker till åt alla. Även det faktum att lokalerna inte är anpassade efter de större klasserna 

anser hon gör det svårare att göra annorlunda uppgifter.  

  

Lärare F, berättar att hon en gång gjort ett försök att ändra sina läxrutiner utifrån elevernas 

önskemål, men att det inte föll så väl ut. Eleverna i en skolår åtta hade uttryckt att de tyckte att 

det var allt för jobbigt att arbeta hemma. Tillsammans beslutade lärare F och eleverna att de 

skulle prova att med kommande stycke i engelskan, arbeta endast i skolan, inga läxor skulle 

ges. För att kunna se om det nya sättet att arbeta fungerade, beslutade de tillsammans att de i 

slutet av stycket skulle ha ett skriftligt förhör. En femtedel valde att jobba med ord och text 

hemma som vanligt medan resten valde att göra allt jobb i skolan. 75 % av de elever som 

valde att bara arbeta i skolan, fick sämre resultat på det avslutande förhöret än de som hade 

arbetat hemma fick. Efter detta hade man i klassen sedan en diskussion om vikten av 

repetition och om hur man har olika förutsättningar för inlärning och att många kanske lär sig 

bättre när de får arbeta i hemmiljö. Lärare F anser att det skulle vara möjligt att arbeta med 

repetition i skolan men det skulle krävas stora omorganiseringar. Som skolan är organiserad 

idag så anser hon att läxor är nödvändigt.  

 

5.2.4 Stress 

Lärarna pratar om den stress som de upplever att eleverna får av allt för mycket läxor. 

Hemkunskapsläraren, lärare D, kopplar elevernas stress till det faktum att man idag ger läxor i 

så gott som alla ämnen. Även en av SO-lärarna, lärare A, pekar på att man idag har mer prov 

och läxor i ämnen som tidigare var rent praktiska exempelvis idrott och musik. Han tror att 

detta ytterligare spätt på elevernas stress. Matematik och NO-läraren, lärare C, kopplar 

elevernas stress till att de även har mycket omkring sig utanför skolan både med 

föreningsaktiviteter och att umgås med kompisar. Han anser ”detta är ju också nåt som man 

måste ha med i bakhuvudet att det är ju inte bara skolan som är elevernas liv, det finns annat 

också”. Lärare C uttrycker att han känner sig kluven inför att ge eleverna läxor utanför 

skoltid, men har kommit till den slutsatsen att det är nödvändigt för att eleverna ska komma 

framåt. Lärare B, som undervisar i SO och musik, ser främst betygen som ett stressmoment 

för eleverna men att läxor bygger på den stressen. Hon säger att allt som händer i elevernas liv 

påverkar skolan och självklart även läxläsningen. Både lärare D, som undervisar i 

hemkunskap, och lärare F, som undervisar i språk, ser ämnesövergripande arbete som ett sätt 
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att minska elevernas stress och mängden läxor. Genom att arbeta ämnesövergripande skulle 

det kanske räcka med en läxa som täckte in flera ämnen.   

 

5.2.5 Läxpolicy  

Ingen av de två skolorna, där de lärare vi intervjuat arbetar, har någon läxpolicy. Däremot har 

den ena skolan en provpolicy som begränsar antalet prov eleverna kan ha till två i veckan. En 

av SO-lärarna, lärare A, anser att det kanske vore bra att även införa en läxpolicy på skolan 

för att undvika att eleverna får allt för mycket läxor vid en och samma tidpunkt. Han 

efterlyser en principdiskussion på skolan om hur mycket läxor som det är rimligt att ge 

eleverna. Språkläraren, lärare F, som arbetar på samma skola men som arbetat längre tid där 

berättar att skolan tidigare haft en sådan läxpolicy men att denna övergivits. Tidigare hade 

rektorn beslutat vilka dagar de olika ämnena fick ge läxor. Lärare F tycker att det är bra att 

detta försvunnit då hon anser att läxor inte är något som rektorn ska ha med att göra. Hon 

anser att det är viktigare att eleverna får komma till tals och att man för en diskussion i de 

enskilda klasserna. De flesta av lärarna uttrycker att de för en sådan diskussion med sina 

klasser och att de i viss mån tar hänsyn till om eleverna har mycket att göra i andra ämnen. 

Lärare A uttrycker hur det blir ”någon slags förhandlingssituation med klasserna, de har sina 

önskemål om saker och ting som man måste ta hänsyn till”. Han säger också att det ibland kan 

vara bättre att vänta med att ge något i läxa om en klass har mycket att göra, eftersom läxan 

kan bli bättre genomförd om eleverna har mer tid att lägga ner på den. Det är även vanligt att 

lärarna ger läxorna tidigt i veckan och att de ska vara klara i slutet av veckan, för att eleverna 

ska kunna göra den när det bäst passar dem. Exempelvis uppger lärare A och C att de ger 

läxor på detta vis. 

 

5.3 Utformning 

Vi kommer nedan att presentera resultaten av de intervjuade lärarnas tankar kring läxornas 

utformning.  

 

5.3.1 Styrdokument 

När det gäller kopplingen mellan styrdokumenten och läxor så uppger de flesta lärare att de 

tittat mer i kursplaner än i läroplanen. Lärare A tror att man skulle kunna nå målen i 
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kursplanen i SO under lektionstid men att läxorna kan vara ett sätt att nå strävansmålen och de 

högre betygsmålen. Även lärare D säger att hon tittat i kursplanerna för hemkunskap och på 

betygskriterierna då hon utformat sina läx- och provuppgifter. Lärare B, som undervisar i SO 

och musik, har inte heller tittat specifikt på läxor i läroplanen men säger att kursplanernas mål 

gör att hon måste sätta press på eleverna och att läxorna är ett sätt att få igång dem. Hon 

poängterar att det inte bara är proven som räknas, kunskapen ska förankras genom läxor, inte 

”snabbläras för proven”. Alla lärare uttrycker dock att läroplanen alltid finns med någonstans 

i bakhuvudet men att de inte tittat specifikt på läxor i dem. Språkläraren, lärare F, har dock 

tankar kring de formuleringar som finns i läroplanen om elevers eget ansvar och om detta kan 

kopplas till läxor.  

 

5.3.2 Individualisering 

Ingen av de lärare vi intervjuat uppger att de anpassar läxorna utifrån den enskilde elevens 

förutsättningar. Två av lärarna berättar att de försöker ta hänsyn till vissa elevers behov men 

att det inte alltid finns möjlighet till det. Lärare C berättar att han i matematik och NO 

generellt sett ger samma läxa till alla elever, men att de som har ”speciella problem” anpassas 

läxan lite mer för. Han säger att  

 

exempelvis är det inte meningsfullt att ge dessa elever en lång läsuppgift som man vet att de 
aldrig kommer att ta sig igenom det, och då får man ju plocka ut delar som är viktiga, och de 
kan jobba med det.  

 

Lärare D tar hänsyn till vissa elevers hemförhållanden när hon ger praktiska läxor i 

hemkunskapen. De elever som hon vet har det struligt hemma och som kanske inte har 

tillgång till ingredienser och liknande väljer hon att inte ge praktiska läxor. Lärarna uttrycker 

att det inte är möjligt att anpassa läxorna efter varje elevs behov eftersom klasserna är så 

stora. De säger att de på sin höjd har möjlighet att göra två olika läxor så att en grupp kan få 

en lite lättare läxa. SO- och musikläraren, lärare B, anser att det är bra att vissa läromedel har 

anpassade svårighetsgrader, på både texter och uppgifter, eftersom de som behöver lite 

enklare material får tillgång till det. Finns ingen sådan indelning i boken menar hon att det är 

svårt att göra någon individanpassning eftersom hon har för många elever i varje grupp.  

 

Vissa av lärarna säger att de snarare tar hänsyn till elevernas olika förmågor när det gäller 

bedömningen av läxor. Lärare D utformar läxorna i G-, VG- och MVG-nivå, sedan får 

eleverna själva välja hur mycket av uppgifterna de vill göra. Språkläraren, lärare F, säger att 
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hon anpassar bedömningen av elever som hon vet har svårigheter. Hon kan vara snällare i 

bedömning av stavning och liknande för att ”inte knäcka eleven”. Hon uttrycker även att det 

är viktigt att eleven känner detta, att eleven läser samma saker som alla andra, men vet att vid 

bedömning eller redovisning, så ”ser [lärare F] mig och mina förutsättningar”.  

 

5.3.3 Engagerande läxor 

I diskussionen kring hur läxorna skulle utformas för att aktivera och engagera eleverna gav 

flera av lärarna exempel på uppgifter. Lärare D visade oss en uppgift i hemkunskap som hon 

gett sina elever, hon beskrev hur hon hade utformat den så att det innehöll olika 

svårighetsgrader för att alla elever skulle ha möjlighet att göra den. Uppgiften innehöll dels en 

ren faktadel men även delar där eleven själv behövde vara mer aktiv och göra egna beslut och 

dra slutsatser. Även lärare C gav exempel på uppgifter i NO som eleverna brukar få i läxa, för 

hans del handlade det inte om att eleverna skulle förbereda sig inför kommande lektion 

genom att läsa ett kapitel i boken som sedan förhördes. Istället gav han dem en fråga eller ett 

problem att fundera på till nästa lektion, som var kopplat till det som då skulle gås igenom. 

Han ville på detta sätt väcka elevernas nyfikenhet och göra det möjligt att diskutera ämnet på 

den kommande lektionen. De andra lärarna beskrev också att de läxor som engagerar eleverna 

är de som är mer konkreta, en lärare utryckte det som hands-on. Det kunde exempelvis röra 

sig om uppgifter som eleverna fått i läxa när de var ute på PRAO, eller om läxor som var 

avsedda att ge eleverna en aha-upplevelse. De läxor lärarna beskrev var ofta på något sätt nära 

förknippade med elevernas vardagsliv och krävde att eleverna skulle göra egna reflektioner. 

 

5.3.4 Uppföljning  

Hur lärarna väljer att följa upp läxorna varierar stort mellan de olika lärarna och de använder 

sig även av olika typer av uppföljning beroende på vilken typ av läxa som givits. Det är 

endast två lärare som säger att de alltid följer upp alla läxor, lärare B, som undervisar i SO 

och musik, anser att det vore helt fel av henne att ge eleverna en uppgift som hon sedan inte 

ger dem någon typ av feedback på. Lärare D uppger också att hon i hemkunskap har någon 

typ av uppföljning på alla teoretiska läxor hon ger, på de praktiska läxorna varierar det. 

Språkläraren, lärare F, beskriver att hon är kluven när det gäller uppföljning av läxan, hon 

känner att hon ofta blir en kontrollant och det är inte den rollen hon vill ha inför eleverna. 

Läxorna finns inte för att hon ska kunna kontrollera dem utan de ska fungera som repetition 
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för eleverna och hon önskar att även eleverna kunde se läxorna på det sättet, att de ska lära för 

sin egen skull. Lärare C berättar att han i matematik ger en läxa i veckan men att han väljer att 

inte samla in läxböckerna och kontrollera varje vecka. En del av lärarna uppger att de ibland 

väljer att inte alls följa upp om eleverna gjort läxan, och i andra fall har de någon typ av 

förhör. Även hur de väljer att utforma förhören varierar, det kan vara både skriftligt, muntligt, 

att eleverna förhör varandra med mera.  

 

Alla av de intervjuade lärarna, förutom lärare E, uppgav att de väljer att även skriftligt notera 

om eleverna gjort läxan eller inte. Antingen genom att de ger eleverna ett betyg på exempelvis 

det skriftliga läxförhöret, eller att läraren bara själv prickar av läxan som gjord eller inte. 

Lärare E, som undervisar i SO och som väldigt sällan använder sig av läxor, säger att hon inte 

för någon typ av statistik på gjorda läxor. Hon menar att hon ändå relativt snabbt märker om 

eleverna har kunskapsluckor som beror på att de kanske inte arbetat hemma. En del av lärarna 

säger att de i och med utvecklingssamtalen ger föräldrarna information om elevens läxarbete 

och att det därför kan vara nödvändigt att notera om läxan gjorts. 

 

5.4 Effekt 

Läxornas effekt kommer nedan att diskuteras utifrån vilka funktioner lärarna anser att läxan 

bör ha och vad lärarna själva uppgav skulle hända om ett läxförbud infördes. 

 

5.4.1 Vilken funktion har läxan? 

Lärarna nämnde en mängd olika funktioner som de anser att läxorna ska ha, samma lärare 

kunde ange mer än bara en funktion. De funktioner som uppgavs har vi delat in i följande 

kategorier.  

 

Läxa för fördjupning 

Lärare C, som undervisar i matte och NO, talar om att läxan ger eleverna en möjlighet att 

utforma sina egna tankar om ämnet, och ger dem möjlighet till fördjupning. Han ser även 

läxorna som en förutsättning för att eleverna ska komma framåt. Eleverna behöver den extra 

tiden som läxorna ger dem för att fundera över ämnet. 
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Läxa för repetition 

Språkläraren vi intervjuat, lärare F, ser repetition som läxans viktigaste funktion, läxorna ger 

eleverna möjlighet att repetera det som gjorts på lektionen. Hon menar att läxorna gör att 

eleverna kommer framåt och att tiden på lektionerna kan ägnas åt kommunikation.  

 

Läxa för måluppfyllelse 

Hemkunskapsläraren, lärare D, säger att läxorna ”ska vara ett stöd och en hjälp för eleven i 

[…] sitt hemkunskapsarbete att nå målen”. Vidare menar hon ”att [eleverna] ska känna att de 

kan lära sig mer, att de utvecklas och att [läxorna] är ett stöd för dem”. En av lärarna i SO, 

lärare A, ser också läxorna som ett sätt för eleverna att nå målen men säger att läxan 

förhoppningsvis även ska åstadkomma de fyra f:en, fakta, färdighet, förståelse och 

förtrogenhet.2  

 

Läxa som förberedelse 

Många av lärarna tog upp frågan om huruvida läxorna syftar till att förbereda eleverna till 

studier på högre nivå. Lärare E, som undervisar i SO, funderar kring läxor och rutiner, hur 

man ofta motiverar läxorna med att eleverna behöver få rutin inför kommande studier.  

 

När [eleven] går i tidigare år ska [den] ha läxor för att när [den] kommer till högstadiet då 
kommer massor med läxor […] likaså resonerar många på högstadiet att när [eleven] kommer 
till gymnasiet då kommer [den] få massor med läxor. 
 
 

Hon motsätter sig denna syn på läxor och anser att på detta vis skapas bara rutiner utan 

eftertanke. Istället för att ge läxor borde eleverna låtas få insikt om sin egen inlärningsstil och 

möjlighet att själva reflektera över sina studier. Läraren i matematik och NO, lärare C, pratar 

också om rutiner och säger att ”vi skulle ju överleva i grundskolan utan läxor, det är ju ingen 

tvekan om det”. Han anser emellertid att om eleverna ska förberedas för fortsatta studier krävs 

det att de gör mer än bara sitta med på lektionerna, eleven måste själv vara aktiv. Det handlar 

inte, enligt lärare C, om att eleven ska arbeta till klockan 20.00 varje kväll, utan att de bör 

skapa sig en rutin. Att hitta en lugn plats hemma där eleven känner att den får någonting gjort 

och där eleven kan sitta och göra någon typ av skolarbete exempelvis 30 minuter per dag. 

Samtidigt resonerar lärare C kring att läxor faktiskt är en sorts övertid och att man därför bör 

försöka ge så lite av dem som möjligt.  

                                                
2 De fyra f:en nämns i Läroplanskommitén slutbetänkande inför Lpo 94. Slutbetänkandet redovisas i SOU 
1992:094, ”Skola för bildning”.  
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Läxor för studieteknik 

Läraren i SO och musik, lärare B, kopplar samman läxor med studieteknik, läxorna ska ge 

eleverna kunskap om viss studieteknik, som exempelvis hur man plockar ut vad som är viktigt 

i en text.   

 
Läxa för självständighet 

Lärare C, ser läxan både som en fördjupning men även som en möjlighet för eleverna att 

arbeta självständigt. En av SO-lärarna, lärare E, kopplar sina tankar om studieteknik till 

elevers självständiga arbete. Enligt lärare E bör man fostra eleverna till ansvarstagande och 

självreflekterande och det anser hon inte att man gör genom att ge dem läxor. 

 

Läxa för social utveckling 

Lärare D har sett andra fördelar med sina läxor än de rent kunskapsmässiga. Hon beskriver 

hur föräldrar skrivit brev till henne och tackat för de praktiska läxor hon gett i hemkunskap. 

Föräldrarna berättar hur deras barn som tidigare kanske aldrig tagit något ansvar för hushållet 

bjudit dem på middag eller bakat muffins en eftermiddag. Lärare D menar att läxorna på detta 

sätt kan hjälpa till att utveckla eleven, hon beskriver exempelvis att blyga och tillbakadragna 

elever har vågat ta för sig mer.  

 

5.4.2 Läxförbud 

Samtliga lärare fick en fråga om de trodde att deras sätt att undervisa skulle förändras om det 

kom ett beslut som förbjöd läxor. Hur lärarna skulle välja att lägga upp sin undervisning kan 

avslöja om läxorna har andra effekter som lärarna inte angett tidigare. 

 

Förändrad undervisning 

De flesta lärare svarade att de inte trodde att de skulle bli tvungna att göra några radikala 

förändringar i sitt sätt att undervisa. Det var endast lärare D som trodde att hon skulle bli 

tvungen att helt göra om hur hon planerar de teoretiska delarna av hemkunskapsämnet. Lärare 

A, som undervisar i SO, säger att vissa uppgifter skulle inte kunna göras som exempelvis 

uppgifter som är anslutna till prao. Bortsett från det skulle inte mycket förändras i hans 

undervisning, förutom att lite mindre skulle hinnas med. Lärare E, även hon SO-lärare, ger 

inte läxor, således skulle hon inte göra några förändringar i sin undervisning. Hon påpekar 

dock att elever som tar sig tid till läsning hemma, säkert gynnas av det. Hon menar även att 
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det beror på vad man lägger i begreppet läxa. Om läxa är att förbereda inför ett prov och läxor 

skulle förbjudas kan det innebära en del olika saker för eleverna. Hon säger att ”om man ska 

prestera något, behöver man alltid förberedelsetid och visst kan man göra det i skolan”. Men 

hon menar också att det kan vara en trygghet för eleverna att ha tid till att titta igenom dagen 

innan vad man ska göra på morgonen efter. 

 

Tidsbrist  

Tidsaspekten var något som dök upp under denna fråga, lärarnas åsikter ifall de skulle känna 

tidspress om de inte fick ge läxor gick isär. Språkläraren, lärare F, menade att en viss del av 

hennes lektionstid skulle gå åt till att repetera och att tiden därmed inte skulle räcka till de mer 

kommunikativa övningarna. De övriga lärarna såg dock inget tidsmässigt problem i att inte 

kunna ge läxor. En av SO-lärarna, lärare A, tror att lärare i andra ämnen, såsom matematik 

och språk, skulle kunna känna tidspress. Han säger ”stoffet man har att behandla [i SO är] 

oändligt”, han som SO lärare måste ändå göra ett urval av stoffet. Han menar vidare att mer 

tid inte nödvändigtvis skulle leda till att läraren tog mer tid till varje område. Det skulle lika 

gärna kunna leda till att läraren försökte hinna med ännu mer och att tidspressen därmed inte 

skulle minska. Lärare C, som undervisar i matematik och NO, säger att han inte skulle känna 

någon tidspress eftersom ”det viktigaste är inte att hinna med, det viktigaste är att man skapar 

förutsättningar för att gå vidare, att de har lite verktyg, att de vet hur de ska komma vidare”. 

Läraren i SO och musik, lärare B, tror att tidsbristen kanske snarare skulle drabba eleverna, 

som fortfarande ska bedömas även om de inte får läxor. Hon ser en risk i att eleverna skjuter 

upp läsandet och att proven sedan kommer som en chock.  

 

Kontrollen av eleverna 

En annan fråga som togs upp då lärarna talade om en läxfri undervisning var vilken koll de 

skulle ha på elevernas kunskaper, även här gick åsikterna isär mellan lärarna. Lärare D tror att 

hon kanske skulle ha svårare att ha koll på hur eleverna låg till när det gäller de teoretiska 

bitarna i hemkunskap, dock inte de praktiska. Lärare C beskriver hur läxorna kanske är 

viktigare för eleverna än för honom när det gäller att ha koll på hur de ligger till. För egen del 

tror han att han skulle veta vilken nivå eleven låg på och vilket betyg eleven skulle få även om 

han inte gav dem läxor. Han tror dock att läxorna kan ge eleverna ett kvitto på hur de ligger 

till, ”klarar man matteläxan utan problem då vet man ju att man hänger med”. SO-lärarnas syn 

på hur deras kontroll av eleverna skulle påverkas gick isär. Lärare A tror att det kanske skulle 

bli nödvändigt med mer oförberedda prov och diagnostiska prov för att kunna veta hur 
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eleverna ligger till om lärare inte hade möjlighet att ge läxor. Lärare E däremot säger att 

kollen på elevernas kunskaper inte skulle försvåras om man inte gav läxor eftersom ”det är 

kunskapen vi mäter inte antalet läxor”. Även språkläraren, lärare F, säger att hon skulle ha 

koll på elevernas kunskaper även utan läxor, framförallt eftersom de ämnen hon undervisar i 

är kommunikativa ämnen.  

 

Det var endast lärare D som inte visste om eleverna skulle kunna uppnå målen, i hemkunskap, 

utan läxor. Målen i de praktiska delarna trodde hon att eleverna skulle kunna nå utan läxor 

men hon kunde inte svara på om de kunde göra det i de teoretiska delarna. De övriga lärarna 

svarade däremot att eleverna skulle kunna nå kursmålen även om de inte fick läxor.  

 

5.5 Förutsättningar för lärande 

I intervjuerna uttrycker lärarna många tankar kring vilka förutsättningar som krävs för att 

eleverna ska ha möjlighet att lära sig något i skolan och om läxor är nödvändigt för detta. 

Tankarna kretsar inte så mycket om hur läraren rent praktiskt arbetar med läxor utan fokuserar 

mer på eleverna och deras förutsättningar, vi har därför valt att redovisa dessa i ett eget 

avsnitt.  

 

Lärare E, som undervisar i SO, pratar mycket om att man bör ha ett inifrån- istället för ett 

utifrånperspektiv på elevernas lärande. Hon säger att när läxor ges så har man ett 

utifrånperspektiv, läxorna är något som ”tryck[s] på en […] något som man kanske inte 

förstår”. Vid ett inifrånperspektiv så tror lärare E att kunskaperna förankras lättare och att 

eleven gör kunskapen till sin egen. Detta inifrånperspektiv kan uppnås genom att ge eleverna 

möjlighet att upptäcka sin egen inlärningsstil och genom att fostra dem i att reflektera över sitt 

eget lärande och sina egna behov.  

 

Matematik och NO-läraren, lärare C, kopplar tankarna kring läxor och inlärning mycket till 

elevernas hemmiljö. Han säger att det tog lång tid för honom att som lärare inse att eleverna 

har så ofantligt olika förutsättningar. Vissa elever har inte möjlighet att göra sina läxor 

hemma, för dessa elever berättar han att skolan erbjuder läxhjälp. Ett par dagar i veckan finns 

möjlighet att göra läxan efter skoltid, eleverna får möjlighet till en lugn miljö där det finns 

personal som kan hjälpa dem. Att anpassa läxorna utifrån elevernas behov är också något som 

lärare C pratar om i intervjun. Han uttrycker hur läxor bör anpassas efter elevens 
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kunskapsutveckling eftersom läxorna ges för elevernas skull inte för läraren. Han säger att 

denna anpassning tar mycket tid för honom och att han ibland struntar i att ge läxor av den 

anledningen. Han anser att det är bättre att inte ge någon läxa alls istället för att ge en dålig 

läxa, eftersom det då bara skulle vara läxa för läxans skull.  

 

Språkläraren vi intervjuat, lärare F, har många tankar kring skolans organisation kopplat till 

repetition. Hon säger att ”repetitionen sker inom dig själv, men du behöver också få en chans 

att själv betrakta orden enskilt”. Denna enskilda bearbetning finns det inte möjlighet till i 

skolan idag, för att möjliggöra detta anser hon att man ute på skolorna måste tänka om. Hon 

menar att det måste göras omorganisationer såsom förändringar i hur skoldagen organiseras. 

Schemat är idag alldeles för uppdelat i många och korta lektioner, ibland till och med utan rast 

mellan. Lärare F efterlyser längre lektioner och mer integrering mellan de olika ämnena, detta 

anser hon skulle möjliggöra för eleverna att få mer tid till bland annat repetition redan i 

skolan.  
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6 Diskussion  

Diskussionen kommer att behandla de tankar som vuxit fram ur de tre övergripande områden 

som vår intervjuguide innehöll och som även resultatet utgick från.  

 

6.1 Att ge läxor 

De svar vi fick när lärarna pratade om varför de ger läxor och om vad de anser kännetecknar 

en bra läxa kan relateras till de kategorier som vi i bakgrunden kallade för övning, personlig 

utveckling och identitetsskapande, fördjupning/kreativitet, studiedisciplin, tid och gemenskap 

och kontakt.  

 

Övning. Flest svar som kan relateras till kategorin övning fick vi av språkläraren vi 

intervjuade, lärare F. Hon menade att läxan främst är till för att eleverna ska få möjlighet att 

repetera det som gjorts på lektionerna. Enligt Hellsten (2000) behövs det tid för eleven att 

befästa kunskaper, utifrån svaren i intervjuerna kan vi se att eleverna idag inte får denna tid i 

skolan. Läxorna gör att de istället får ta av tiden efter skolan till detta. Många av lärarna 

uttryckte att eleverna i och med läxorna får möjlighet att öva och repetera i en annan miljö än 

skolans. Vissa elever kanske vill lyssna på musik medan de läser, andra vill ha helt tyst. Även 

de praktiska läxor som lärare D ger sina elever i hemkunskap passar in under denna kategori, 

eleverna fick i och med läxan möjlighet att öva på olika moment i hemkunskapen.  

 

Kohn (2006) tar upp det faktum att vad som skolan förväntas lära ut ökar hela tiden, utifrån 

vårt material har vi gjort en koppling mellan detta och tidsargument. Både lärare A, som 

undervisar i SO och lärare C, som undervisar i matematik och NO, beskriver hur det i skolan 

idag ska hinnas med så mycket mer än vad man skulle tidigare. Trots detta har tiden i skolan 

inte utökats, tidsargumenten kan således även relateras till övningsargumentet. Då tiden i 

skolan inte räcker till får eleverna ta hem och arbeta för att samma saker ska hinnas med som 

tidigare. 

  

Personlig utveckling och identitetsskapande. Lärare D ansåg att läxorna, framförallt de 

praktiska, inte bara gav ren kunskapsmässig effekt utan att de även kunde utveckla eleven på 

ett personligt plan, något som Epstein och Van Voorhis (2001) också diskuterar. När det 

gällde det ämne lärare D undervisar i, hemkunskap, ansåg hon även att läxorna hjälpte till att 
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höja statusen på ämnet, något som kan kopplas till Hellstens (1997) tankar kring hur läxor kan 

höja statusen och skapa en identitet för ett ämne. För lärare D är det inte läxorna i sig som 

höjer ämnets status, det krävs även att eleverna uppskattar uppgifterna och att eleverna känner 

att läxorna är relevanta. Denna syn såg vi inte hos Hellsten (1997) utan vi tolkar hans tankar 

som att det är läxorna i sig som ger ämnet status. 

 

Fördjupning/kreativitet. Lärare C uttrycker att han vill att hans läxor i matematik ska fungera 

som en fördjupning för eleverna. Alla lärare vi intervjuade talade också om vikten att få 

eleverna aktiva, något som vi anser passar in under fördjupning/kreativitetsargumentet. När 

eleverna är aktiva och engageras i läxan menar lärarna att eleverna får en fördjupad förståelse 

för ämnet.  

 

Studiedisciplin. Studiedisciplin och förberedelse inför kommande studier används ofta som 

argument för läxor (jfr Cooper 2007, Hellsten 1997). De flesta av de lärare vi intervjuat hade 

en kluven inställning till dessa argument. Det var bara en lärare som klart tog avstånd från 

tanken att läxor ska ges för att förbereda eleverna inför kommande studier, nämligen lärare E 

som undervisar i SO. De andra lärarna uttryckte till en början en liknande tanke men kom till 

slut fram till att läxorna trots allt behövs för att förbereda eleverna inför kommande studier.  

 

Gemenskap och kontakt. I forskningen ses läxorna ofta som ett sätt att involvera hemmen i 

skolarbetet. Enligt Hellsten (1997) samt Epstein och Van Voorhis (2001) kan läxorna vara ett 

sätt att skapa kontakt mellan hem och skola och att ge föräldrarna information om vad 

eleverna arbetar med i skolan. Alla lärare, utom lärare E, sa i intervjuerna att de förde någon 

form av statistik på läxorna. Ett argument för detta var att de skulle kunna informera 

föräldrarna vid kommande utvecklingssamtal. Det handlade inte om att få föräldrarna 

engagerade i barnens skolarbete utan snarare om att kunna visa för föräldrarna i vilken grad 

deras barn gjort läxorna. Föräldrarna användes inte som en tillgång i läxarbetet utan de gavs 

bara information om sitt barns läxarbete. Det fanns ett undantag, lärare E berättar att hon 

ibland ger sina elever att som en läxa i SO samtala med sina föräldrar om aktuella 

samhällsfrågor, som exempelvis klimathotet. Vid dessa tillfällen får föräldrarna en aktiv roll i 

elevens läxarbete och får genom samtalet med sitt barn en inblick i vad de arbetar med i 

skolan.  
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6.1.1 Stress 

Alla lärare tog upp frågan om den stress som eleverna kan känna av läxorna, samtidigt såg 

många av lärarna läxan som en möjlighet till fördjupning. Vi ser en konflikt mellan lärarnas 

syn på läxan som en möjlighet till fördjupning och det faktum att lärarna är medvetna om den 

stress eleverna kan känna över antalet läxor. En del lärare påpekade att idag ges läxor i ämnen 

som tidigare var rent praktiska och att det ges läxor i så gott som varje ämne. Det var trots 

detta ingen av lärarna som sa sig vara villig att ge upp läxorna i just sitt ämne för att minska 

det totala antalet läxor för eleverna. De var således medvetna om att för mycket läxor stressar 

eleverna men gjorde inget för att förbättra elevernas situation. De flesta lärare sa att de gav 

läxor tidigt i veckan som skulle lämnas in mot slutet av veckan för att ge eleverna så mycket 

tid som möjligt att göra dem. I och med detta ville lärarna även undvika att eleverna fick för 

många läxor till en och samma dag. Lärarnas intentioner är goda men resultatet blir att de 

flesta läxor trots allt ska lämnas in samtidigt mot slutet av veckan. 

 

Kopplat till stressen eleverna känner, kan man även se till den miljö i vilken eleverna ska 

arbeta med sina läxor. Lärarna definierade läxan som en uppgift som ska göras hemma, eller i 

alla fall utanför skoltid och i forskningen talas det mycket om att eleverna i och med läxorna 

får möjlighet att arbeta i hemmiljö. Trots detta var det bara en av de intervjuade lärarna som 

ingående problematiserar kring de elever för vilka hemmet inte utgör en lugn miljö. De elever 

som har det besvärligt hemma brottas således med två problem, dels stressen över alla läxor 

men även det faktum att de kanske inte har någon möjlighet att göra läxorna i hemmet. En del 

lärare motiverar även läxorna med att de kan fungera som en länk mellan hem och skola, för 

att föräldrarna ska få en inblick i elevens skolarbete. Vi anser dock att om läxor ges ska det 

vara för elevernas skull, inte för föräldrarnas.  

 

6.1.2 Läxor i olika ämnen 

Enligt den undersökning som Brock m fl (2007) genomförde är matematik det ämne som flest 

lärare ger läxor i, följt av läsning och stavning. Den matematiklärare vi intervjuade, lärare C, 

uppgav att han i matematik hade en läxa varje vecka, även språkläraren, lärare F, var en av 

dem som oftast gav läxor. De lärare vi intervjuat tycker att just dessa två ämnen kräver mer 

läxor, eftersom de, som lärare A uttrycker det är ”kumulativa”. I språk måste du ha ett 

basordförråd för att kunna prata, läsa och förstå, i matematik behöver du kunna behärska de 

olika räknesätten för att kunna gå vidare till mer komplexa problem. Sett utifrån detta togs 
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läxan nästan för given i moderna språk och matematik, även en av SO-lärarna, lärare E, anser 

att det kan vara nödvändigt med läxor i moderna språk. De flesta av lärarna reflekterade inte 

om eleverna genom andra arbetssätt kunde förvärva dessa nödvändiga baskunskaper. Detta 

tyder på att uppfattningen att det i vissa ämnen krävs läxor tycks vara väl förankrad bland de 

lärare vi intervjuat.  

 

Några av lärarna vi intervjuade uttryckte att de själva ändrat sitt sätt att ge läxor. Lärare C och 

hemkunskapsläraren, lärare D, säger att de inte längre ger läxor av gammal vana. Läxorna ska 

istället betyda något för eleverna, detta tyder på att inrotade vanor trots allt kan förändras. 

Lärare F däremot som försökte ändra sitt arbete i engelska, och inte ge läxor, fick återgå till 

sitt gamla arbetssätt. Vår tolkning är att det är skolans organisering som är anledningen till att 

lärarna ser läxorna som nödvändiga i moderna språk och matematik idag. Som schemat, för 

många elever, ser ut idag finns lite tid för reflektion och repetition i skolan. Genom att planera 

skoldagen annorlunda skulle det kanske finnas möjlighet till den repetition och reflektion som 

de lärare vi intervjuat ser som syftet med läxorna i matematik och språk. 

  

6.2 Utformning 

Om Heitzmanns (2007) kriterier för ”targeted-homework” jämförs med hur de lärare vi 

intervjuat uppger att de arbetar med läxor, finner vi stora skillnader. Ingen av lärarna gjorde 

någon individualisering av uppgifterna utifrån den enskilde elevens behov. En lärare uppgav 

att elever med ”särskilda behov” kunde få läxor anpassade utifrån deras förutsättningar, vi 

undrar dock vad dessa särskilda behov består i. Är det bara elever som har någon typ av 

diagnos som får anpassade läxor? Vi har kopplat ihop lärarnas tankar på att eleverna ska 

kunna sätta in läxorna i ett sammanhang med det faktum att de inte individualiserar 

uppgifterna. Det är även troligare att en läxa som är anpassad utifrån elevens förutsättningar 

upplevs som meningsfull av denne. Många av lärarna följde inte heller alltid upp läxan som 

givits. Lärarna uttryckte att de inte ville ge läxor för läxornas skull men vi anser att det är det 

som händer då ingen uppföljning görs av uppgiften. Med detta inte sagt att eleverna inte kan 

lära sig något av läxan även om uppföljningen uteblir. Dock får eleverna ingen feed-back på 

det arbete den gjort och lärarna får heller ingen uppfattning om eleverna förstått läxan och 

därmed kunnat genomföra den. Uppföljningen av läxan anser vi således vara viktig både för 

lärare och för elever (jfr Heitzmann 2007). 
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6.2.1 Engagerande läxor 

De lärare vi intervjuat poängterade att läxorna ska engagera eleverna, något som kan ses 

utifrån Epstein och Van Voorhis (2001) slutsatser att läxans utformning är starkt förknippad 

med dess effekt. Vi anser att de exempel, som lärarna menade var bra läxor, var utformade för 

att skapa engagemang. Engagemanget hos eleverna ser lärarna som en förutsättning för att 

läxan ska ge effekt. Utifrån intervjuerna fick vi uppfattningen att dessa typer av läxor utgjorde 

undantagsfall, och att läxorna oftast inte var utformade på detta vis. Något som även lärare B 

uttryckte när hon sa att det inte längre finns utrymme för de lite roligare läxorna.  

 

Utifrån intervjuerna har vi funnit att lärarna tycks ha en idealbild av läxan som inte alltid 

stämmer överens med de läxor lärarna ger. Detta kan förstås utifrån Hellstens (2000) två 

synsätt på läxa, läxa som tragedi och läxa som romans. De mer faktainriktade läxorna samt 

”nötningsläxorna” kan ses som läxa som tragedi. Den språklärare vi intervjuat, lärare F, talar 

om att det inte finns tid i skolan till att repetera utan eleverna måste ta hem och jobba. Det 

handlar således om läxor där det finns ett givet svar och där läraren fungerar som en 

kontrollant. De läxor som lärarna har utformat för att de ska engagera eleverna blir således 

läxa som romans. Precis som de engagerande läxorna så syftar läxorna som romans till att 

eleverna själva ska reflektera och vara självständig. Vi finner tankar kring läxan som tragedi 

och romans mycket intressanta när man ser dem i ljuset av de ibland motsägelsefulla tankar 

lärarna gav uttryck för. Lärarna vill gärna tänka på läxor som den gestaltar sig i romansen 

men det kan vara svårt att leva upp till det i skolmiljön.    

 

6.2.2 Styrdokument 

De lärare vi intervjuade hade tittat mer på kursplanerna än på läroplanerna när de utformat sin 

undervisning, vilket inte är konstigt eftersom det är i kursplanerna som målen för ämnena står 

att finna. Det hade kanske för undersökningens skull varit bättre att titta på kursplanerna 

istället för läroplanen men då lärarna vi intervjuade undervisade i många olika ämnen hade vi, 

av tidsmässiga skäl ingen möjlighet till detta. Lärarna uppgav dock att läroplanen alltid finns 

med i bakhuvudet och att de ansåg sig ha stöd för läxor i dem. Ingen av lärarna kunde däremot 

ge något exempel på hur de fann stöd för läxorna i läroplanen.  
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6.3 Effekt 

Läxan ska enligt lärarna hjälpa eleverna att nå målen. De ser läxan som ett stöd för eleverna 

och något som ger dem möjlighet till fördjupning och repetition. Fördjupning och repetition 

säger lärarna ska hjälpa eleverna komma framåt i ämnet. Vi tolkar detta som att lärarnas 

avsikt, även med dessa aktiviteter, är att eleverna ska nå målen. När lärarna i intervjun fick 

frågan om deras undervisning skulle förändras om ett läxförbud infördes var det ingen av dem 

som uppgav att de skulle tvingas göra några större förändringar. Vad är då läxornas effekt om 

lärarna inte skulle göra något annorlunda om de tvingades att arbeta utan dem. Vi anser att 

lärarna säger emot sig själva när frågan om eleverna skulle nå målen trots ett läxförbud 

diskuteras. Lärarna säger att läxorna är ett medel för att nå målen samtidigt som de menar att 

målen kan nås även utan läxor. Lärarna uppgav en mängd argument till att ge läxor utöver 

dess funktion, så som fördjupning, kreativitet, övning och så vidare. Eftersom ingen ändring 

skulle ske i lärarnas undervisning vid ett läxförbud, skulle inte heller dessa aspekter 

tillgodoses. Detta kan återigen ses utifrån Hellsten (1997) och hans resonemang att läxorna 

sällan problematiserats. Istället tas läxorna för givna och behöver inte förklaras närmare. 

Läxorna ges således av vana snarare än utifrån att de behövs för att nå målen i skolan. 

 

Den effekt som Cooper (2007) starkt förknippar med läxor, nämligen bättre provresultat och 

betyg var inget som lärarna i våra intervjuer nämnde. Vi kommer att återkomma till detta i 

slutet av diskussionen.  

 

6.4 Läxpolicy 

Läxpolicy togs i intervjuguiden och resultatredovisningen upp under området att ge läxor, vi 

har valt att i diskussionen lyfta ut detta stycke och presentera det separat. Många av de ämnen 

som diskuterats i uppsatsen kan kopplas ihop med skolornas avsaknad av en läxpolicy.  

 

Det faktum att ingen av skolorna där lärarna vi intervjuat arbetar har någon form av läxpolicy 

har vi kopplat till Hellstens (1997) slutsats att läxan är så gott som osynlig i den pedagogiska 

diskursen. Vi har fått bilden av att lärare inte tycks diskutera läxor med varandra så ofta 

eftersom de lärare, vi intervjuat, som arbetar på samma skola inte har någon samsyn kring 

läxor. Det faktum att vissa lärare inte gav en klar definition av vad läxa är och att lärarnas 

utsagor ibland är motsägelsefulla tyder på att ämnet diskuterats för lite.  
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Lärarna ute på de olika skolorna har många tankar och åsikter om läxor. En del frågor belyses 

idag bara av en eller några få lärare, men skulle få större spridning om läxor diskuterades mer. 

Exempelvis har vi har sett hur enskilda lärare har tankar kring exempelvis läxor kopplat till 

elevernas hemmiljö, hur förändrad organisation av skoldagen och ämnesintegrering kan leda 

till att tiden i skolan effektiviseras, hur man kan ha ett inifrån istället för ett utifrån perspektiv 

på lärande etcetera. Den samlade kunskapen som lärarna har skulle genom arbeten med en 

läxpolicy komma alla lärare till del. Arbetet med en läxpolicy skulle inte bara påverka 

lärarnas arbete, utan även eleverna skulle komma att påverkas. Genom en läxpolicy skulle 

antagligen elevernas stress minska eftersom lärarna skulle få en gemensam syn bland annat på 

hur mycket läxor som är rimligt. En diskussion mellan lärarna skulle även leda till att de får 

insikt om hur vissa saker de gör för att förbättra för eleverna kanske snarare leder till 

motsatsen. Ett exempel är att lärarna ger läxor som ska in i slutet av veckan för att eleverna 

inte ska få alla läxor till samma dag. Vid en diskussion skulle den enskilde läraren inse att de 

andra lärarna gjort likadant och att det för eleverna kanske inneburit mer stress snarare än 

mindre.  

 

En läxpolicy bör inte bara behandla hur många minuter eleverna i de olika åren bör lägga ner 

på läxor varje kväll, så som Coopers (2007) läxpolicy gör. Det handlar om att få till stånd en 

principdiskussion om läxa som fenomen, för att sedan arbeta fram en läxpolicy utifrån 

förutsättningarna på den enskilda skolan. De som berörs av läxpolicyn ska vara med och 

utforma den. Det ska inte vara något som beslutats om ovanifrån, av exempelvis rektor och 

skolledning. Arbetet med en läxpolicy bör således engagera både lärare och elever. På det 

sättet blir läxpolicyn inte bara ett papper utan något levande som kan förändras över tid då 

nya tankar och idéer lyfts fram.  

 

6.5 Amerikansk forskning och svenska villkor 

Som tidigare nämnts anser Hellsten (1997) att den amerikanska forskning som gjorts inte kan 

appliceras på svenska förhållanden. Utifrån den undersökning vi nu gjort kan vi dock inte 

hålla med Hellsten fullt ut. Vi kan se vissa skillnader mellan resultaten av den amerikanska 

forskningen och våra resultat, framförallt när det gäller synen på läxornas effekt. Den 

forskning som gjorts i USA är väldigt inriktad på att undersöka läxornas effekt i förhållande 

till elevernas resultat i form av betyg eller poäng på standardiserade prov. Vi anser att detta 
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inte har en lika framträdande roll i de intervjuer vi har gjort. Utifrån den litteratur och 

forskning vi tagit del av har vi fått uppfattningen att det är en större fokusering på just betygen 

i USA. I våra intervjuer tycker vi att fokus för lärarna mer har legat på elevernas 

måluppfyllelse. Vi anser att måluppfyllelsen består i mer än att bara få ett betyg. Det handlar 

även om kunskapsutvecklingen hos eleverna, exempelvis innehåller kursplaner även 

strävansmål som inte är direkt kopplade till betygen. De lärare vi har intervjuat har inte gjort 

en direkt koppling mellan läxor och betyg. De har snarare sett läxor som stöd för 

måluppfyllelse. Då målen utgör grunden för betygen i den svenska skolan kan det därmed 

sägas finnas en koppling mellan läxorna och betygen. Kopplingen är dock inte lika stark som 

den vi funnit i den amerikanska forskningen.   

 

Bortsett från en svagare fokusering på läxornas effekt kopplat till elevernas betyg så tycker vi 

att man kan se likheter mellan vad som kommit fram i amerikansk forskning och de svar vi 

fått i våra intervjuer. De motiv till att ge läxor som lyfts fram i amerikansk forskning stämmer 

till stor del överens med de svar vi fick i våra intervjuer. Även när det gäller utformningen av 

läxor anser vi att den forskning som gjorts i USA stämmer in på svenska förhållanden. Trots 

de överensstämmelser vi funnit anser vi dock att bristen på svensk forskning utgör ett 

problem, något vi utvecklar i slutordet. 

 

6.6 Slutord 

Vi har ofta återkommit till Hellsten (1997) och hans slutsatser att läxan sällan 

problematiserats och att den inte tas upp i den pedagogiska diskursen. Vi tror att detta är en av 

de främsta anledningarna till att lärarna i intervjuerna ibland uttrycker tankar som är 

motsägelsefulla. Det som uttrycks i skilda uttalanden stämmer inte överens med den 

helhetsbild vi får av intervjun. Vi har upplevt att lärarna har väldigt många tankar kring läxor 

men vi tror att de skulle gynnas av mer forskning på området. Forskning, som kommer lärarna 

till del, krävs för att en konstruktiv diskussion som bygger på fakta ska kunna komma till 

stånd. Med mer forskning på området skulle frågan om läxor även kunna lyftas fram i den 

pedagogiska diskursen. Vi tror att lärarna många gånger även själv är medvetna om att de har 

motsägelsefulla tankar kring läxor, men att de inte har något att stödja sig på. Resultat av 

forskning skulle kunna ge både nu verksamma och blivande lärare hjälp och stöd i sina 

ställningstaganden. Stora förändringar har skett inom skolan och i samhället, läxorna har dock 
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inte förändrats i samma utsträckning. Vi anser att forskningen ska utgå från de förhållanden 

som råder i den svenska skolan idag, för att på det viset vara det stöd som vi skrivit om ovan. 

Som Hellsten (1997) påpekar talas det i litteraturen ofta om läxan, som om det bara finns en 

typ av läxa och att det är något som inte behöver förklaras närmare. Vi anser dock att det finns 

många olika typer av läxor och att de ger olika typer av resultat. Forskningen bör ha ett 

svenskt perspektiv och fokusera på hur utformningen av läxor påverkar dess effekt. 
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Intervjuguide 

Inledande frågor 

Namn 

Ålder 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur många år på den här skolan? 

 

Öppningsfråga 

Hur definierar du läxa?  

 

Att ge läxor 

Andra termer istället för läxa? 

Ges alltid läxor? Hur ofta? 

Tas hänsyn till att eleverna kan ha läxor i andra ämnen? 

Finns det vissa områden inom ämnet som lämpar sig bättre för läxor? 

Tillfällen då läxor inte ges? 

Hur lång tid tar läxorna? 

Har sättet att använda sig av läxor förändrats? Varför?  

 

Utformning 

Vanligaste läxan som brukar ges? 

Hur följs läxorna upp?  

Bra och dåliga läxor. 

Har du exempel på en läxa som du tycker fungerat bra?  

Läxor i olika ämnen. 

Gemensam läxpolicy på skolan. 
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Effekt 

Vilken funktion ska läxan ha? 

Om du tänker på den läxan som är vanligast förekommande i din undervisning, vad vill du att 

den ska göra för dina elever? 

Ges olika läxor för olika resultat? 

Hur upplevs det att läxorna påverkar eleverna? 

Har eleverna gett feedback på läxorna? 

Negativa effekter av läxor. 

Hur tror du att din undervisning skulle förändras om du valde att inte ge läxor?  

 

 
 

 

 
 


