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Abstract 

I denna c-uppsats har vi studerat vilka betydelser läxor kan ha i skolan utifrån en 

intervjustudie av fem pedagogers uppfattningar. Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie och 

en litteraturstudie som står i relation till den kvalitativa intervjustudien. Pedagogerna 

funderade kring våra tre frågeområden; läxor och undervisningen, läxor kopplad till kunskap 

och läxornas funktion. Vår bakgrund och vårt resultat visar på att det finns många olika 

åsikter kring läxan och att det bland annat är svårt att ge en definition av läxan. Detta är 

problematiskt både för pedagogerna och för forskarna i vår undersökning. Även 

hemförhållandena diskuteras i relation till läxan och hur hemförhållandena påverkar elevens 

möjligheter att lyckas med läxan. Slutsatsen för vår uppsats är att vi ställer oss frågande till 

läxans vara eller icke vara och att det finns en stor orsak för oss som blivande pedagoger att 

förhålla oss till läxan i relation till undervisningen.
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1. Inledning
Organisationen och styrningen av skolan har under det senaste decenniet genomgått stora 

förändringar som har påverkat pedagogernas arbete inom yrket. Förändringarna har lett till att 

pedagoger, elever, föräldrar och myndigheter som styr över skolan har fått nya roller inom 

skolsystemet. En förändring som skett är decentralisering, det vill säga att kommunen har fått 

ansvaret för skolorna (Carlgren 1998/2004). Utformningen av den nu gällande läroplanen Lpo 

94, har påverkat pedagogernas uppdrag och arbete. De tidigare läroplanerna har varit 

regelstyrda, medan Lpo 94 är målstyrd, med målstyrd menas att nu står det vilka mål eleverna 

skall ha uppnått till en viss årskurs. Det som inte står är hur målen skall uppnås (Maltén 

1997).

Förändringarna har lett till att pedagogerna själva utformar sin undervisning och dess innehåll 

utifrån läroplanens mål och riktlinjer och utifrån de lokala arbetsplanerna som varje enskild 

skola upprättar. De val som pedagogerna väljer skall bidra till att eleverna uppnår de mål som 

finns angivna i läroplanen (Carlgren 1998/2004). Då pedagogerna själva planerar sin 

undervisning är det viktigt att de är medvetna om de olika perspektiv på lärande som finns 

och att de ser till den enskilde elevens behov, men även till vad hela klassen behöver. Allt 

detta måste tas med i planeringen av undervisningen för att skapa en så god läroprocess som 

möjligt (Carlgren 1998/2004). Huvudansvaret för inlärning ligger hos skolan och de 

pedagoger som arbetar där, men John M Steinberg menar att läxan kan vara ett bra hjälpmedel 

beroende på pedagogens syfte. Han menar att syftet med läxan skall vara att ge eleverna goda 

studievanor och att läxorna stärker och befäster de kunskaper som eleverna tillägnar sig under 

undervisningstiden i skolan. Detta skall enligt Steinberg skapa goda läroprocesser som eleven 

har nytta av längre fram i sin skolgång (Steinberg 1986/1988).

Enligt Ingrid Carlgren (1998/2004) har det skett samhällsförändringar under de senaste 150 

åren som har påverkat skolan, men trots detta finns det mycket inom skolväsendet som är det 

samma, bland annat skolbyggnaderna, schema, lektioner, raster, hemläxan och prov med 

mera. Dessa har alltid funnits i olika former och visst har utförandet förändrats. Att skolan och 

undervisningen ej har utvecklats mer i jämförelse med samhället kan enligt författaren ses 

som att pedagogerna är konservativa och att skolorna inte får tillräckligt med pengar för att 

kunna följa med i utvecklingen som sker.
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Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att olika åsikter mellan 

pedagoger angående läxor framkommit. Under vår egen skoltid har vi själva haft läxor och 

präglats av dem på så sätt att läxan och skolan var kopplade till varandra och att det inte fanns 

utrymme för diskussioner kring läxan. 

Skolan förändras hela tiden och nya riktlinjer sätts upp. Slutsatsen vi drar av resonemanget 

ovan är trots att dessa förändringar har genomförts så består läxorna. Utformningen varierar 

men användningen av läxor finns kvar. Vi ställer oss då frågan om läxor är en nödvändighet 

eller är det en tradition som förknippas med skolan?

2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka läxans betydelse i undervisningen. Vi vill även få 

en insikt i vilken betydelse läxor kan ha i skolan genom att analysera fem pedagogers 

uppfattningar till läxor. 

3. Frågeställningar

Vilken funktion kan läxor ha?

Vilken uppfattning har pedagoger om läxans funktion i undervisningen?

4. Metod

I denna del redogör vi för vårt metodval, det vill säga intervju, förberedelser inför 

intervjusituationen, hur vi genomför intervjuerna samt hur intervjuerna redovisas kommer 

diskuteras. Våra egna reflektioner och tankar kommer att vara synliga under hela metoddelen.

4.1 Metodval

Nedan redovisar vi fakta kring kvalitativa intervjuer utifrån vad några forskare anser kring 

denna metod.

4.1.1 Kvalitativ metod

I en kvalitativ forskningsintervju försöker forskaren alltid möta situationen som om den vore 

helt ny. Forskaren vill skapa en helhetsförståelse och en så fullständig bild av situationen som 

möjligt. Den kvalitativa metoden utgår från helheten och inte från delarna. En kvalitativ 

metod är tidskrävande och används inte för att samla in material som beskriver till exempel 

storlek och kvantitet (Olsson & Sörensen 2007). 
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När en forskare genomför en kvalitativ intervju är det enligt Jan Trost (1993/2005) en del 

viktiga aspekter att tänka på. Det är viktigt att forskaren har en intervjuguide att följa. I en 

intervjuguide har forskaren inga förutbestämda frågor som följs, det är den intervjuade som i 

största möjliga mån skall styra samtalet. Forskaren gör dock upp frågeområden, enligt Trost 

skall dessa områden vara få och övergripande. En annan aspekt att ta i beaktande är vilken 

plats forskaren skall välja för intervjun. Att låta intervjupersonen välja plats anser Trost är en 

självklarhet. Alla platser som kan väljas har sina för- och nackdelar. De tips som Trost ger är 

att dessa för- och nackdelar måste vägas mot varandra men även mot det syfte som 

undersökningen har. Några åhörare bör ej finnas på platsen, miljön måste vara så ostörd som 

möjligt och ingen av dem som ingår i intervjun bör känna sig i underläge. Oavsett var 

intervjun genomförs är det viktigt att forskaren har i åtanke vilken inverkan platsen kan ha 

haft på trovärdigheten hos svaren. Att vara en eller två som intervjuar är även det enligt Trost 

en fråga som forskaren bör överväga. Om det är en ovan forskaren som skall intervjua är det 

en poäng i att vara två intervjuare, den andra intervjuaren bör vara van vid intervjusituationen 

och kan då stötta den ovana. Om båda forskarna är ovana kan det ändå vara en poäng med att 

vara två då forskarna kan stötta varandra och på så sätt få ut mer av intervjun. Nackdelen med 

att vara två intervjuare är att den som skall intervjuas kan känna sig i underläge (Trost 

1993/2005). 

Vi har i vår undersökning valt att använda en intervjuguide där vi tar upp tre frågeområden (se 

bilaga nummer 1) som berör läxor ur olika synvinklar. Vi anser i likhet med Trost 

(1993/2005) att det är viktigt att vara påläst inom området som undersökningen handlar om 

innan intervjuguiden utformas. Syftet för undersökningen bör vara klart och tydligt formulerat 

så att områdena i intervjuguiden motsvarar syftet i undersökningen. Att välja den plats där 

intervjun skall genomföras anser vi att den intervjuade har rätt att göra. Vi hade valt ut några 

alternativ att ge den intervjuade om han/hon inte hade något förslag. 

Eftersom ingen av oss är van vid intervjusituationer valde vi att deltaga båda två, detta för att 

känna stöd i varandras närvaro och på så sätt kunna få ut mer av intervjun. Att vara två 

intervjuare kan skapa en obalans som gör att den intervjuade känner sig i underläge och detta 

är vi medvetna om, men eftersom vi är ovana vid intervjusituationer så är det artigt mot den 

intervjuade att vara två intervjuare. Detta på grund av att intervjun kan genomföras på ett sätt 

som ger mer information och känns betydande för båda parter (Trost 1993/2005).
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Vi vill genomföra en undersökning som ger en insikt i vilken betydelse läxor kan ha i skolan 

genom att analysera pedagogers uppfattningar kring läxor. Detta anser vi inte kan göras 

genom en kvantitativ undersökning där enkät hade varit vår metod. Genom en enkät hade vi 

fått ytliga och opersonliga svar som inte passar in i syftet för undersökningen.

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? I 

ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör 

dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om den 

egna arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar (Kvale 2007 s.9).

Vi anser i likhet med Kvale (1997/2007) att om man vill ta del av andra människors åsikter 

och synpunkter kring en fråga så är intervjusamtalet ett bra redskap därför att det ger ett 

personligt samtal som lyfter fram den enskilda individens åsikter. 

Innan vi genomförde intervjuerna för denna undersökning gjordes en pilotintervju. Denna 

intervju var givande på så sätt att vi bland annat fick pröva metoden och intervjuguiden. 

Pilotintervjun gav oss information om vad vi skulle ändra på och vilka delar som kunde 

kvarstå.

 

Pedagogen i pilotintervjun ville ha intervjuguiden några dagar innan intervjun skulle äga rum. 

Enligt pedagogen gav det tid till egna reflektioner och väl genomtänkta svar. Att delge 

pedagogen frågorna innan intervjun anser vi i likhet med Kvale (1997/2007) kan ha både för 

och nackdelar. En fördel med att lämna ut intervjuguiden innan intervjun kan vara att 

pedagogen är mer förberedd och har därmed tid att fundera och reflektera över punkterna. Vi 

menar även att det minskar samtalet som inte berör området. En tänkbar nackdel kan vara att 

pedagogen blir för medveten om vad och hur han/hon skall svara och att intervjupersonerna 

utformar svaren så som de tror att vi vill ha dem.

Enligt Kvale (1997/2007) är bandspelaren ett vanligt sätt att registrera intervjun. Detta ger 

intervjuaren en möjlighet att koncentrera sig på ämnet och den intervjuade. Nackdelen med 

bandspelare är att kroppsspråk och gester inte framhävs. Ett alternativ är att använda en 

videokamera som även visar kroppsspråk. En nackdel med videokameran är dock att den ger 

så mycket information som gör att analysen blir tidskrävande. 

7



Vi har valt att använda bandspelare eftersom vi inriktar oss mot samtalet som förs mellan 

intervjuarna och pedagogen. Att använda sig av videokamera ser vi ingen mening med 

beroende på att syftet och frågeställningarna i undersökningen inte berör kroppsspråket hos 

den intervjuade. Vi anser att vi skulle få överflödig information som skulle göra analysen mer 

tidskrävande och information som inte ryms under syftet. Vi har gjort bedömningen att det 

räcker med bandspelaren och informationen som framkommer där. 

4.2 Validitet och reliabilitet

Att tala om validitet och reliabilitet i relation till kvalitativa studier och intervjuer kan enligt 

Trost (1993/2005) bli en aning malplacerat eller löjligt. Men det är trots detta viktigt att 

intervjuerna och övrig insamling av data blir trovärdig och relevant för undersökningen. 

Trovärdigheten är ett problem vid kvalitativa intervjuer, då forskaren måste kunna bevisa att 

forskningsresultatet och analysen är trovärdig. Forskaren måste vidare bevisa att insamlingen 

av data har skett på ett för forskningen relevant och seriöst sätt. Därför anser Trost att dessa 

två begrepp, validitet och reliabilitet måste diskuteras av forskaren för att undersökningen 

skall tolkas som trovärdig. 

Validitet handlar om undersökningens trovärdighet och giltighet. Det är av vikt att forskaren 

alltid ställer frågor kring undersökningens hållbarhet och trovärdighet för att kunna återge en 

så sann bild av undersökningen som möjligt (Kvale 1997/2007). En undersöknings giltighet är 

beroende av hur väl forskaren knyter an till teorin han/hon valt att grunda sin undersökning 

på. Materialets trovärdighet som uppkommer vid intervjun avgörs av hur trovärdig 

intervjupersonens rapport är och därför är det av vikt för forskaren att ställa följdfrågor som 

gör att intervjupersonen måste utveckla sitt svar. Ur ett etiskt perspektiv blir materialet 

trovärdigt om intervjuerna inte skadar de personer som ingår i intervjuerna. Vid 

intervjuutskriften bör forskaren fundera kring vad som är viktigt att belysa i intervjuerna. Om 

intervjun till exempel skall återges ordagrant eller om bara det som forskaren anser är av vikt 

för undersökningen skall tas upp. Detta är viktigt att reflektera över för att återge en så sann 

bild som möjligt av vilka åsikter intervjupersonen hade och på grund av detta är det av 

relevant för forskaren att ha tänkt igenom sin språkform för intervjuutskriften. (Kvale 

1997/2007). Olsson & Sörensen (2007) diskuterar kring validitet som ett mätinstruments 

förmåga att mäta det som skall mätas.
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Undersökningens tillförlitlighet och hur pålitligt och förtroligt resultatet kan ses som är enligt 

Kvale (1997/2007) reliabilitet. Olsson & Sörensen (2007) anser att tillförlitlighen kan stärkas 

genom att graden av överensstämmelser mellan mätningar med samma metod ger ett så lika 

resultat som möjligt, då är reliabiliteten stor. Reliabilitet är ett bevis för att en mätning vid en 

viss tidpunkt skall ge samma resultat som en mätning vid en senare tidpunkt. Detta förutsätter 

ett statiskt förhållande, att ingenting har förändrats (Olsson & Sörensen 2007). Detta är enligt 

Trost svårt att skapa vid intervjuer beroende på att en intervjuperson kan tycka en sak första 

gången men sedan ha ändrat uppfattning i en senare intervju. Det sker hela tiden förändringar 

i människors tankar vilket leder till att det kan vara svårt att ta med alla aspekter som kretsar 

kring begreppet reliabilitet. Tidsaspekten är svår att ha med i bedömningen av tillförlitligheten 

på grund av att människor ändrar uppfattningar kring saker och ting. För att skapa en hög 

tillförlitlighet är det viktigt att forskaren använder sig av samma intervjuguide i alla 

intervjuer. Att sedan följdfrågorna inte blir de samma utan varierar utifrån vilka vägar 

samtalet tar är självklart. Forskaren bör registrera intervjusvaren på samma sätt i intervjuerna. 

Det är av vikt för tillförlitligheten att forskaren är så objektiv som möjligt, med detta menas 

att forskaren återger en så sann bild av intervjupersonens svar som möjligt i resultatet för 

undersökningen. Detta skall underlätta för läsaren att själv ta ställning till svaren och se om 

han/hon uppfattar ett svar eller ett resonemang annorlunda eller i likhet med forskaren (Trost 

1993/2005).

En intervju kan aldrig göras om på exakt samma sätt och därför är det svårt att visa på att den 

är trovärdig, detta på grund av att en människa inte är statisk utan förändras hela tiden. 

Forskaren kan skapa trovärdighet genom att intervjun grundar sig på samma frågeområden, 

sker på liknande platser med liknande miljö och att materialet från intervjun registreras på 

samma sätt (Trost 1993/2005). Vi har i alla fem intervjuer använt oss av samma intervjuguide, 

men eftersom områdena i guiden är stora och övergripande har samtalen tagit olika vägar. 

Platserna har liknat varandra på så sätt att alla intervjuer skett på den intervjuades arbetsplats, 

(i ett grupprum på skolan) och att insamlingen av materialet skett med bandspelare. Detta 

skapar enligt oss en bra grund för undersökningens trovärdighet och hållbarhet. Vi vill även 

notera att materialet från intervjuerna inte är giltiga för hela lärarkåren utan att det är fem 

pedagogers uppfattningar kring läxors betydelse som redovisas.
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4.3 Urval

Valet av intervjupersoner har skett genom att vi tog personlig kontakt med två grundskolor 

och frågade efter frivilliga pedagoger som ville ställa upp på intervjuer om läxor och deras 

undervisning. Med grundskolor menar vi skolår ett till sex. Vi lämnade ett informationsbrev 

(se bilaga nummer 2) till rektorerna på de grundskolor där intervjuerna skulle äga rum. I 

brevet presenterade vi oss och klargjorde syftet med vår c uppsats, informerade om att 

intervjuerna enbart skulle användas i vår uppsats och att de intervjuade skulle vara anonyma i 

hela undersökningen. Vi poängterade även att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst. De pedagoger som valde att deltaga i vår undersökning fick även de 

informationsbrevet.

Vi har valt att intervjua fem pedagoger i grundskolans tidigare år, med tidigare år menar vi 

årskurs ett till sex. Urvalet består av tre kvinnor och två män som är erfarna inom 

grundskolans tidigare år. Eftersom vi själva utbildar oss till pedagoger inom grundskolans 

tidigare år anser vi att urvalet av pedagoger skulle ske i grundskolans tidigare år.

Vi är väl medvetna om att det inte bara är pedagoger som kretsar kring fenomenet läxor, även 

föräldrar och elever är involverade kring fenomenet. Ett medvetet val gjorde vi när vi 

bestämde att endast intervjua pedagoger till undersökningen. Detta val grundar sig på att vårt 

fokus som blivande pedagoger ligger i hur pedagogen ser på vilken betydelse läxor kan ha i 

skolan.

4.4 Genomförande

Alla fem intervjuer grundar sig på samma intervjuguide som lämnades ut några dagar i 

förväg. Även två artiklar bifogades rörande läxor, Läxor är ett brott (Kudinoff 2005) och 

Läxförbud förödande för elever som behöver stöd (Björklund 2006) dessa kommer vi ej att 

beröra i vår resultatdel, då de enbart skulle fungera som inspirationskälla för pedagogerna. 

Beroende på om pedagogen använder sig av läxor eller ej så har diskussionen tagit olika vägar 

och detta gör att materialet från intervjuerna ser olika ut.

Varje intervju varade i ungefär 40 minuter och dokumenterades med bandspelare. 

Intervjuerna har ägt rum på platser och tider som pedagogerna själva valt. Under intervjuerna 

medverkade vi båda två. Efteråt lyssnade vi igenom bandet och antecknade det vi ansåg vara 
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det centrala för vårt syfte och därefter genomfördes en intervjuutskrift som ligger till grund 

för vår resultatredovisning. De skolor vi har besökt kommer ej att nämnas i denna uppsats 

beroende på att vi anser att detta är ett av de etiska kraven som gäller vid vetenskapliga 

undersökningar. Det skall ej gå att identifiera intervjupersonen och då anser vi att det finns en 

risk med att lämna ut skolans namn. Dessa etiska aspekter kommer vi att beröra längre fram i 

uppsatsen under punkten forskningsetik.

4.5 Bearbetning och analys

Vi har diskuterat hur vi skall redovisa materialet som uppkom vid intervjuerna och anser i 

likhet med Kvale (1997/2007) att det finns många olika aspekter att ta ställning till. Skall 

intervjun återges ordagrant eller skall bara det väsentliga återges, skall det vara talspråk eller 

skriftspråk? Vi har valt att redogöra för det som är väsentligt för vårt syfte i denna 

undersökning och materialet kommer att vara omskrivet till skriftspråk med citat från 

intervjupersonerna som vi anser är av vikt för undersökningen. Alla citat i uppsatsen är 

skrivna med radavstånd 1,5 och vi är väl medvetna att vi har frångått Referenshantering vid 

Pedagogiska institutionen (Hagström 2005), men vi har gjort detta på grund av att vi finner att 

texten på så sätt blir mer lättillgänglig.

Enligt Kvale (1997/2007) är analysen ett verktyg för att bearbeta och tolka materialet som 

skapas vid intervjuerna. Författaren nämner som analysmetod den hermeneutiska metoden där 

syftet är att ge en förståelse av innehållet i tillexempel texter och intervjuer. I denna metod 

delas helheten in i delar som bearbetas. Även Nils Gilje & Harald Grimen (1992/2007) 

diskuterar i likhet med Kvale den hermeneutiska cirkeln. Alla tre författare menar att det är 

viktigt att hela tiden växla mellan helheten och delarna som i sig är två helt skilda delar av en 

text, men att dessa två samverkar med varandra.

I likhet med Kvale (1997/2007) och Gilje & Grimen (1992/2007) diskuterar Else Maj Falk 

(1999) kring hermeneutiken. Författaren delar in texter i helheten och delarna. Forskaren kan 

se varje del och dess betydelse, men det går inte att se ett sammanhang mellan delarna innan 

de sätts ihop till en helhet. Helheten bestämmer om tolkningen av en del var möjlig för just 

den specifika forskningen (Falk 1999). I all hermeneutisk forskning finns det begrepp som 

forskaren måste ta i beaktning och dessa är förförståelse, förklaring, förståelse och tolkning. 

Förförståelsen är en utgångspunkt för tolkningsarbetet och nödvändigt för att forskaren skall 

kunna genomföra undersökningen på ett för syftet tänkbart sätt. Förklaring, förståelse och 
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tolkning är hermeneutikens huvudsakliga redskap. I tolkningsprocessen följer förklaring och 

förståelse varandra och det är viktigt att de finns med under hela undersökningen. I vissa delar 

väger förklaringen tyngre som till exempel när material till undersökningen samlas in. I andra 

delar väger förståelsen tyngre bland annat när materialet skall tolkas. I en del ingår de i 

samma utsträckning så som till exempel när materialet struktureras upp (Falk 1999). 

Utifrån att ha läst litteratur rörande analysmetoder för intervjuer känner vi att den 

hermeneutiska metoden har inspirerat oss till att redovisa resultatet på ett liknande sätt i 

undersökningen. Nu följer en kort redogörelse för hur vi kommer att bearbeta materialet så att 

läsaren får en förståelse för inspirationen från analysmetoden. Utifrån våra intervjuutskrifter 

arbetar vi fram ett resultat som sedan presenteras i resultatdelen senare i uppsatsen. Vi utgick 

ifrån utskrifterna och tittade efter teman som fanns med i flera intervjuer, här tittade vi på 

helheten. Efter att ha valt ut de övergripande teman som vi skulle använda oss av gjordes en 

sammanställning av vad de olika intervjupersonerna ansåg kring ett tema, detta ser vi som en 

del. Efter att ha tittat på delen försöker vi se till helheten kring temat igen och se vad 

pedagogerna tycker lika respektive olika om. Detta görs med varje tema. Materialet 

presenteras sedan i löpande text. 

4.6 Forskningsetik

Det finns en enighet om att olika verksamheter i samhället bör utövas på ett etiskt hållbart 

sätt. Gilje & Grimen (1992/2007) anser att det finns ett stort behov av etiska reflektioner inom 

de olika områdena i samhället till exempel näringsliv och forskning. Dessa reflektioner 

handlar om en etik som medvetet används som anvisningar och bedömningar inom ett 

specifikt område. Detta har skapat en speciell disciplin, nämligen forskningsetiken. 

Vetenskapsrådet (2006) har en text som behandlar forskningsetiska principer. Dessa 

principers syfte är att ge forskare etiska riktlinjer och vägledning inför varje undersökning. 

För att skydda individen i en intervju beskrivs fyra olika krav, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

• Informationskravet innebär att forskaren skall informera de inblandade i den 

aktuella forskningen om undersökningens syfte och ge en beskrivning av 

undersökningen i stora drag. Det ska även klargöras vad intervjuns innehåll 
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kommer att användas till och att materialet enbart kommer att användas till det 

som undersökningen syftar till. Hur resultatet redovisas skall även framgå.

• I samtyckeskravet skall forskaren samla in deltagarnas samtycke till deltagande i 

undersökningen. Forskaren skall informera om att de som deltar i undersökningen 

gör det frivilligt och att de själva har rätt att bestämma över sitt deltagande. Det är 

även viktigt att forskaren informerar deltagarna att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill och att detta inte ger negativa konsekvenser för personen i 

fråga.

• Konfidentialitetskravet har starka samband mellan offentlighet och sekretess. Det 

skall inte kunna gå att identifiera en deltagare för läsaren och därför är det viktigt 

att personuppgifter eller dylikt förvaras så att inte obehöriga kan komma åt 

materialet. 

• Nyttjandekravet innebär att innehållet i undersökningen inte får lämnas ut för 

annan forskning. Innehållet får endast användas för forskningsändamålet.

Ett dilemma som intervjuaren bör ta ställning till är etiska funderingar så som identifiering 

och sekretess (Kvale 1997/2007). Forskaren bör under hela processen tänka på de etiska 

aspekter som kan uppkomma då detta påverkar samspelet under intervjun. Kvale diskuterar 

etiska riktlinjer som forskaren skall ha i åtanke vid planering och genomförandet av intervjun. 

Dessa är samtycke från intervjupersonen att deltaga i undersökningen, data som samlats in 

under intervjun skall inte kunna samankopplas med personen i fråga (konfidentialitet). Med 

konsekvens menar Kvale att intervjupersonen inte skall ta skada av undersökningen.

Dessa etiska krav har vi försökt att tillgodose i största möjliga utsträckning. Ett brev har delats 

ut till rektorerna vid de två grundskolorna och där klargör vi för undersökningens syfte och 

innehåll i stort, vi redogör även för hur materialet kommer att behandlas och att de intervjuade 

kommer att vara anonyma i undersökningen. I brevet skrev vi även att materialet endast 

kommer att användas till vår undersökning och efter analysen kommer det att förstöras. Detta 

brev delades även ut till de personer som tackat ja till att bli intervjuade. Vi informerade de 
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intervjuade om att intervjun var frivillig och att den när som helst kunde avbrytas. Att se till 

de olika etiska aspekter som finns och att använda dessa i undersökningen anser vi är av stor 

vikt för att skydda den intervjuade.

5. Bakgrund

Vi har under bakgrunden valt att dela in texten i fyra delar. Den första delen heter läxans 

definition och där redogörs för hur läxan definieras av två forskare och en ordbok. Under 

delen offentliga texter tittar vi i läroplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 för att få en 

inblick i hur läxor omnämns i de texter som skolan och pedagoger skall förhålla sig till. Under 

den tredje delen som heter vetenskapliga texter kommer positiva respektive negativa aspekter 

som finns angående läxor åskådliggöras. Vi belyser hur olika hemförhållanden påverkar 

elevens möjligheter att lyckas med läxan och vi kommer även att beröra Lev Vygotskij och 

Jean Piaget inlärningsteorier som de har utvecklat och se på vilken betydelse de haft för 

dagens skola. Vi har sett att det under många år i media har pågått en diskussion kring läxor, 

därför känns det viktigt att belysa medias syn på läxan. I den fjärde och sista delen kommer vi 

alltså att titta på hur olika artiklar speglar diskussionen kring läxor i media.

Ordet läxa är synonymt med flera andra ord som hemuppgift, hemarbete, hemläxa och 

skoluppgift. Under resterande del av uppsatsen kommer en del av dessa ord att användas.

5.1 Läxans definition

Ingrid Westlund (2004) försöker i sin rapport Läxberättelser – läxor som tid och uppgift att 

formulera en definition av ordet läxa, hon menar att det inte finns en generell definition av 

läxor. Hon anser att läxor finns någonstans mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och 

hem, individ och kollektiv. 

Även Jan Olof Hellsten (1997) anser att det är svårt att ge en definition av ordet läxa, alla vet 

vad läxor är tills en definition skall göras. Han grundar sin definition på 

Nationalencyklopedin (1996) där det står att läxor är en avgränsad skoluppgift avsedd för 

hemarbete där ett textstycke skall läsas in.

Nordstedts svenska ordbok (2003/2006) definierar läxan som en avgränsad skoluppgift för 

hemarbete. Ordet hemläxa definieras som en negativ erfarenhet som stannar i minnet. 
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Efter dessa definitioner känner vi att det är svårt att få ett grepp om vad en läxa är och vi 

finner att vi ännu inte kan ge en definition av vad läxor är för oss och därför har vi valt att titta 

i olika läroplaner för grundskolan för att se om dessa kan ge en djupare förklaring av vad 

läxor är.

5.2 Offentliga texter

Nedan kommer vi att titta på läroplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 och hur läxans 

betydelse framträder i dessa läroplaner.

5.2.1 Läxor i läroplanerna

I Läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr 62) beskrivs hemarbete som något som måste 

förekomma i viss utsträckning (Lgr 62 s.20). Hemarbetets syfte är att ge övning och säkerhet 

åt eleverna att befästa kunskap. Detta skall även ge eleverna tillfälle att ta ansvar och planera 

sin tid. Hemuppgifter bör emellertid inte ges i årskurs ett, men om detta förekommer bör det 

bara vara som en symbol för att vara stor nog att gå i skolan (s.57).

Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) menar att hemuppgiften i största möjliga mån 

skall vara frivillig. Detta grundar sig på att eleverna tillbringar många timmar i skolan varje 

vecka och att de därför bör disponera den övriga tiden själva (s.70).

Under Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) beskrivs hemuppgifter som något som 

utgör en del av skolans arbetssätt. Eleverna skall lära sig att ta ansvar för en uppgift, anpassad 

efter varje elevs individuella förmåga. Om eleven av olika skäl inte klarar av att genomföra 

uppgiften i hemmet bör det ingå som en given del i skolans planering att genom olika former 

hjälpa dem att fullgöra uppgiften i skolan. Hemuppgiften bör vara utformad på liknande sätt 

som den övriga skolundervisningen. Att skapa uppgifter som övar och repeterar kunskaper 

och färdigheter bör utnyttjas vid hemarbete (s.50).

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 

94) berörs inte begreppet läxa. Varför läxan inte berörs kommer vi att diskutera i efterföljande 

sammanfattning.
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5.2.2 Sammanfattning

Vi finner att läxan hade en stark framtoning i Lgr 62, där måste läxor ingå i undervisningen i 

viss utsträckning. Här var pedagogen tvingad till att använda sig av läxor i sin undervisning. 

Vi finner att detta beror på att läxan hade ett syfte som bland annat var att befästa och repetera 

kunskap. Läxan var med andra ord en viktig del i elevernas lärande. I Lgr 69 försvagas 

uttrycken kring läxan och det står att läxan i största möjliga mån skall vara frivillig. Detta ser 

vi som att pedagogen i så liten utsträckning som möjligt skall använda sig av läxor i sin 

undervisning. I likhet med Lgr 69 finner vi att eleverna redan tillbringar mycket tid i skolan 

att den övriga tiden inte behöver läggas på läxor. Underförstått finner vi att det är i skolan 

som eleverna lär sig. I Lgr 80 finner vi att läxan har en stark framtoning där det står att läxan 

utgör en del av skolans arbetssätt. Ej heller i denna läroplan har pedagogen valmöjligheter att 

variera sin undervisning utifrån synvinkeln på läxan. Att läxan inte nämns i Lpo 94 finner vi 

beror på att läroplanen inte är utformad på ett sådant sätt att det finns möjlighet att nämna 

läxan där. Lpo 94 ger pedagogen stort utrymme att välja metoder och hur undervisningen 

skall lägga upp. Det finns inget som säger att pedagogen skall ge elever läxor, men det finns 

ej heller något som säger att läxan skall avskaffas från undervisningen. Att läxan har nämnts i 

läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och i Lgr 80 men inte i Lpo 94 är en utveckling som vi anser är 

intressant därför att läroplanen styr pedagogens arbete och vilka val som pedagogen får 

möjligheter till. 

Vi finner att det fortfarande är svårt att definiera vad läxa är och att det i läroplanerna varierar 

hur mycket som finns skrivet om begreppet läxa.

Utifrån denna genomgång av olika definitioner och läroplaner anser vi att det är viktigt att ta 

del av vad forskningen säger om läxor och vilka för- respektive nackdelar som finns med 

läxan. En definition som görs av läxor är att de skall utföras i hemmet och därför har vi även 

valt att under följande del beröra olika hemförhållanden och vilka möjligheter dessa ger för 

eleven att lyckas med läxan. Vi kommer även att beröra två olika inlärningsteorier och hur 

dessa kan kopplas till läxan.

5.3 Vetenskapliga texter

Vi var valt att förhålla oss till vetenskapliga texter och forskning som har gjorts i Sverige. Vi 

är väl medvetna om att det finns oerhört mycket forskning kring läxor i andra länder men 
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utifrån att vi skall arbeta och vara verksamma i Sverige så är det den forskningen och de 

vetenskapliga texter som ligger närmast att förhålla sig till.

5.3.1 Meningen med läxor

Trots att läxan används i stor utsträckning i undervisningen anser Hellsten (1997) att det står 

väldigt lite om läxor och det som skrivs är nästan aldrig av problematiserande karaktär. I 

Hellstens rapport Läxor är inget att orda om (1997) diskuterar han sju stadier om läxors 

betydelse. De betydelser som författaren kommer fram till att läxan kan ha är Förberedelse, 

Tidstruktur, Kontroll och Styrning, Kärlek och Omsorg, Identitet och Status, Gemenskap och 

Kontakt och Arbetsprestation.

Hellstens (1997) första betydelse är Förberedelse, där ska eleverna förberedas till prov, till 

högre studier men även förberedda på livet som kommer efter skolan. Med det menas att 

elever ska lära sig att ta ansvar för sitt handlande. Läxor behövs för att eleverna ska klara av 

de olika stadier som finns inom skolan. När Hellsten tar upp Tidstruktur och Kärlek och 

Omsorg diskuteras läxan som ett sätt att organisera elevens tid både i hemmiljö och i 

skolmiljö. Genom detta ska en intimare familjerelation uppstå, när föräldrar och elever 

gemensamt arbetar kring elevens läxa. Kontroll och Styrning berör pedagogens makt när det 

gäller elevernas lärande, utveckling och välmående. Identitet och Status handlar om att läxor 

blir en elevidentitet till exempel att eleven har gått ifrån förskolestadiet och förväntas ta mer 

ansvar. Författaren berör läxor som ett ombud för att skapa Kontakt och Gemenskap mellan 

hem och skola och ge föräldrarna en inblick i vad eleverna arbetar med. Under 

Arbetsprestation ses läxor som ett grundläggande inslag i vardagslivet. Hellstens tolkning 

rörande dessa sju punkter blir, att skolan och elevernas jobb inte betraktas som ett arbete. Han 

finner även att läxor framstår mer som en symbol eller ritual i skolan snarare än som 

arbetsmetod. 

Westlund (2004) anser i likhet med Hellsten (1997) att det finns få svenska studier rörande 

läxor. Båda författarna är kritiska till den forskning de tagit del av bland annat på grund av att 

forskningen inte problematiserar läxan. Westlund berör två negativa aspekter med läxor. Den 

ena är Social rättvisa där hemförhållandena påverkar elevens möjlighet att klara av läxan och 

kan ge en ökad skillnad mellan låg- och högpresterande elever. Den andra punkten är 

Individuella kostnader, där minskad motivation hos eleven, stress och mindre tid till övriga 

aktiviteter tas upp. 
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Enligt Westlund (2004) finns det ett behov av att problematisera och ifrågasätta läxans 

betydelse i undervisningen, vilket även Hellsten (1997) påpekar. Författarna menar att detta 

beror på att vuxna inklusive forskare tar för givet att läxor är bra för barn och ungdomar och 

att statusen på läxan inte behöver omprövas. 

5.3.2 Hemförhållanden

Jan Olof Hellsten diskuterar i sin doktorsavhandling Skolan som barnarbete och 

utvecklingsprojekt (2000) om olika hemförhållanden. Pedagogerna är enligt författaren väl 

medvetna om att elevernas hemmiljöer ser olika ut, en del elever har en fridfull och social 

hemmiljö medan andra elever lever i oroliga och kaotiska förhållanden. Trots detta hävdar 

pedagoger att hemmiljön har ett stort värde för läxläsning enligt Hellsten.

Westlund (2004) och Hellsten (1997) är inte ensamma om att föra läxan och dess nackdelar 

till ljuset. Ulf Leo (2004) har i sin magisteruppsats Läxor är och förblir skolarbete. En studie 

om inställningar till läxor i ett F – 9 spår i grundskolan intervjuat både pedagoger, föräldrar 

och elever och där framkommer att läxor tar upp en stor del av undervisningen. Anledningen 

till att läxor ges är enligt Leo att tiden i skolan inte räcker till. Författaren ser inte tidsaspekten 

som ett tillräckligt bra skäl för att läxläsningen inte kan ske under skoltid och ingå i 

undervisningen. Detta grundar han på att det inte ligger i skolans uppdrag och pedagogens 

arbete utifrån styrdokumenten att ge läxor, ändå finns de i skolan som ett återkommande 

inslag. Leo anser i likhet med Westlund att hemförhållandena varierar och att detta påverkar 

elevens resultat på läxan och att de olika hemförhållandena i sin tur kan skapa orättvisa 

förhållanden för eleverna att klara läxan. Läxan som skall tas hem är enligt Leo något som 

eleverna skall klara av utan någon vuxens medverkan. Eleven skall alltså själv ta ansvar för 

läxan och den roll som föräldrarna skall ha är att vara uppmuntrande och hjälpa till med 

elevens motivation. Om läxor som eleven skall göra inte passar in i den sociala tillvaron som 

hemmet kan erbjuda kan det leda till konflikter och ingen lär sig i en konfliktsituation anser 

Leo. Det kan finnas ”roligare” saker att göra hemma enligt eleven och detta leder till att 

eleven får svårt att koncentrera sig på läxan. John M Steinberg skriver i Läxläsning, en 

handbok för föräldrar lärare och elever (1986 /1988) att föräldrarnas roll är att stödja sitt barn 

i läxläsningen och inte göra läxan åt dem. Han anser i likhet med Leo att eleven själv skall ta 

ansvar för läxan och att föräldern skall finnas för att öka motivationen och uppmuntra barnet. 

Det är även viktigt enligt Steinberg att föräldrarna visar att läxan är viktig genom att till 
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exempel se till att det finns tid för läxan. Författaren menar även att det finns samband mellan 

lyckade studier och uppmuntrande föräldrar, barn som känner att de har föräldrar som visar 

stöd och uppmuntran känner att de ofta lyckas med sina studier. 

Leo (2004) anser att om användningen av läxor skall fortsätta att finnas i undervisningen bör 

de regleras i nationella styrdokument. Han menar att läxan bör definieras i något av följande 

dokument, skollag, läroplan eller kursplaner beroende på att pedagogen skall rätta sig efter 

nämnda dokument. Eftersom att läxan inte regleras i styrdokumenten vill Leo att varje enskild 

skola upprättar en egen policy för läxor. Dessa skall ta upp hur mycket tid som skall läggas 

ner på läxan i olika åldrar och vilket syfte som finns med läxorna men de skall ej beröra 

innehållet i läxorna. Steinberg (1986/1988) menar i likhet med Leo att det bör finnas en ram 

för hur mycket tid som eleverna bör lägga ner på läxorna varje dag. 

5.3.3 Relationen mellan hem och skola

Att diskutera läxans betydelse med föräldrarna kan ha både för och nackdelar menar Steinberg 

(1986/1988). Ett bra tillfälle att diskutera läxan kan vara på föräldramötet. Frågor som bör 

diskuteras kan vara Skall eleverna ha läxor varje dag? Hur mycket tid skall läggas ner vid 

varje läxtillfälle? Vad skall föräldrarna göra om de inte förstår läxan? och så vidare. En 

diskussion kring läxor mellan föräldrar och pedagoger kan ta sig olika vägar vilket påverkar 

relationen i olika riktningar (Steinberg 1986/1988). Om pedagogen och föräldrarna är överens 

kring läxan kan diskussionen bidra till att skapa relationer och kontakter som gynnar eleven 

på grund av att båda parter drar åt samma håll. Om pedagogen och föräldrarna har olika 

åsikter kring hur läxorna skall utformas kan det ske att föräldrarna inte förstår syftet med 

läxan. Detta kan leda till att föräldrarna inte kan hjälpa sina barn med läxan och på grund av 

detta ”tappa ansiktet” (Leo 2004 s. 11) inför barnen. Leo menar att relationen mellan 

pedagogen och föräldrarna tar skada av detta på grund av att föräldrarna känner sig 

utelämnade och nedvärderade (Leo 2004).

5.3.4 Teorier om inlärning

Eftersom läxor i stor utsträckning används i undervisningen som ett pedagogiskt hjälpmedel 

är det motiverat att titta närmare på vetenskapliga teorier om lärande och hur barn tillägnar sig 

kunskap. Jean Piaget och Lev Vygotskij har haft ett stort inflytande på dagens skola med 

deras syn på inlärning och hur den går till (Leo 2004).
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5.3.4.1 Vygotskijs teori

Vygotskij har en teori om att ett samspel mellan sociala och kulturella omgivningar är helt 

avgörande för människans utveckling. Den sociala omgivningen har stor betydelse för barnets 

utveckling (Malten 1997). Människans utveckling är inte bestämd av vår egen aktivitet i 

förhållande till omvärlden. Det finns en betoning av att denna omvärld tolkas i relationen med 

andra. Människan föds in i och utvecklas inom en given ram i samspel med andra människor. 

Redan från födseln gör vi våra iakttagelser tillsammans med andra. Människan lär sig att 

uppfatta, tänka, beskriva och agera på ett sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar (Säljö 

2000/2003). Dessa tankar kan enligt Leo (2004) kopplas till idén om läxan. Med läxor som är 

rätt utformade kan eleverna utveckla nya kunskaper i olika sociala miljöer som tillexempel 

skolan, hemmet och närmiljön. Om skolan vill att eleverna utvecklar nya kunskaper med hjälp 

av läxorna och inte bara repetera kunskaper så måste föräldrarna ta ett stort ansvar. Leo 

diskuterar en iakttagelse som Vygotskij genomför på skolbarn i de yngre åldrarna, där 

jämfördes elevers utveckling, socialt som vetenskapligt. Resultatet blev enligt Leo att 

eleverna måste genomföra en egen bearbetning av materialet för att kunna ta till sig av 

kunskapen som finns i materialet. Eleverna blir medskapande och detta är en nyckel till 

kunskap. 

5.3.4.2 Piagets teori

Piaget har utvecklat en teori som handlar om att människan i grunden är nyfiken och aktiv och 

där i ligger grundförutsättningen för barnets förståndsutveckling. Det biologiska arvet har en 

avgörande roll för människors utveckling (Maltén 1997). Utmärkande för Piagets teori är att 

utvecklingen ses som en utvecklingsgång som i största omfattning kommer inifrån. Det som 

finns hos människan är en medfödd och förutbestämd förmåga till tänkande som skall 

utvecklas. Omgivningen och världen finns där som ett landskap som barnet skall upptäcka 

och förstå. När barnet är i fysisk kontakt med omvärlden, känner på saker och förenar dem 

med varandra så upptäcker de hur världen fungerar (Säljö 2000/2003). Leo (2004) diskuterar 

kring Piagets teori och kommer fram till att barn har en medfödd möjlighet att lära sig språk 

och detta sker genom imitation. Leos tolkning av Piagets teori är att barns utveckling sker i 

stadier, detta leder till att de läxor som eleverna skall klara av måste vara anpassade till just 

det stadium som eleven befinner sig i. Att ge elever en talserie i läxa som de sedan skall 

rabbla betyder inte att eleven har talbegreppet klart för sig. Eleven har inte kommit till det 

stadium som berör just den kunskapsutvecklingen (Leo 2004).
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5.3.5 Sammanfattning

Hellsten (1997) och Westlund (2004) finner att det finns få svenska studier rörande läxor och 

den forskning som finns problematiserar inte läxan. Författarna försöker problematisera läxan 

och tar upp positiva och negativa aspekter. Steinberg (1986/1988) belyser föräldrarnas roll 

och det viktigaste som föräldern kan bidra med i läxläsningen är att stödja och uppmuntra sitt 

barn och visa att det finns tid för läxan i hemmet. Relationen mellan pedagoger och föräldrar 

diskuteras, Leo (2004) anser att det är av vikt att båda parter diskuterar läxan med varandra 

och utbyter tankar och idéer för att skapa så goda relationer som möjligt. Två teorier om 

inlärning berörs och visar på olika sätt att se på inlärning. Dessa belyses sedan i relation till 

läxan. 

Läxan belyses ur olika synvinklar och detta anser vi är bra beroende på att det problematiserar 

ställningstagandet i frågan. Att få ta del av argument för respektive mot läxor gör att det krävs 

ett väl genomtänkt syfte med att ge respektive inte ge läxor. Relationen mellan pedagoger och 

föräldrar rörande läxor berörs inte så mycket i den forskning som vi läst. Vi tror att detta beror 

på att läxan har setts som en tradition inom skolan. På grund av att läxan alltid har nämnts i 

läroplanerna som vi berör tidigare i uppsatsen fram till och med Lgr 80 har läxan aldrig varit 

ett ämne för diskussion, detta på grund av att det har funnits dokument som talat om hur 

pedagogens undervisning rörande läxor skall utformas. I Lpo 94 finns det inget som vägleder 

pedagogen till metoder och hur undervisningen skall utformas. Detta öppnar för en diskussion 

mellan föräldrar och pedagoger där läxan kan belysas.

Att läsa forskares texter rörande läxor är mycket intressant och givande och det ger oss 

mycket information som vi kan använda oss av i undersökningen. Att ta del av forskning är ett 

sätt att tillägna sig information rörande ett område, i detta fall läxor. Vi kände att vi även ville 

ha en annan synvinkel på området och valde därför att titta på vilken diskussion som har förts 

i media angående läxor. 

5.4  Läxor i media

Nedan kommer vi att redogöra för fyra olika artiklar och dess syn på läxor. Vi vill påpeka att 

dessa artiklar är ett urval av alla dem som finns angående diskussionen kring läxor i media. Vi 

ville att artiklarna skulle spegla läxan ur flera olika synvinklar och därför valde vi artiklar som 

speglar olika människors syn på läxor utifrån hur de kommer i kontakt med dem. Den första 

artikeln Läxor stjäl tid från familjen (Södergren 2004) baseras på en förälders åsikter kring 
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läxan, den andra artikeln Här är hemläxor bannlysta (Södergren 2004) är grundad på vad en 

lärare anser kring läxor. Vi har valt att använda oss av ordet lärare när vi berör denna artikel 

på grund av att artikeln är författad med detta ord. I resterande delar av denna uppsats där 

artikeln berörs kommer vi använda ordet lärare. I den tredje, Läxor är ett brott! (Kudinoff 

2005), lyfts en läkares åsikter fram och den sista artikeln Läxförbud förödande för elever som 

behöver stöd (Björklund 2006) speglar vad en politiker anser kring läxor. Artiklarna är 

hämtade från Ica kuriren och Aftonbladet. 

I artikeln Läxor stjäl tid från familjen (Södergren 2004) får vi följa Rose Marie Kamperins 

erfarenheter kring sina egna barns läxor. Kamperins menar att många pedagoger ger läxor av 

gammal vana oavsett om de anser att det finns någon mening med läxan eller ej. Läxor 

kolliderar ofta med barnens fritidsaktiviteter och detta gör att barnen sällan får känna sig 

lediga, men Kamperins anser att fritidsaktiviteterna är viktiga för barnen eftersom de där får 

en chans att utvecklar sina intressen. Läxor kan öka stressen som barn känner och Kamperins 

ser en risk med att läxorna kan bli sorterande. Hon menar att de är sorterande på grund av att 

alla elever inte har samma möjligheter till hjälp i hemmet. På grund av detta anser Kamperins 

att skolan skall ta ansvar och hjälpa eleverna med läxläsningen under skoltid eftersom elever 

då skulle ha tillgång till samma handledning. Hon menar även att om läxor ges för att elever 

skall lära sig studieteknik så borde det vara ett eget ämne i skolan. Skolforskaren Hellsten 

beskriver i samma artikel att om stressen bland unga skall avta så måste läxorna ingå i 

undervisningen. Han menar att skolan kan förlänga skoldagarna och på så sätt ge plats åt läxor 

under skoltid. Genom att flytta läxan till skolan skulle det hjälpa elever att minska stressen 

och det skulle även enligt Hellsten hjälpa eleverna att skilja mellan skoltid och fritid. Alla 

elever skulle då få tillgång till professionell hjälp och argumentet att läxor kan hjälpa de 

elever som ligger efter i skolan tror inte Hellsten på. Att läxor skulle vara förberedande för 

högre studier ställer sig Hellsten undrande till eftersom läxorna som de ser ut idag inte lär 

eleverna att arbeta och tänka självständigt. 

I artikeln Här är hemläxor bannlysta (Södergren 2004) skildras Skarpnäcks fria skola i södra 

Stockholm som helt har uteslutit läxor. Ett av de stora skälen till detta är att de värdesätter att 

eleverna leker på sin fritid. Ett annat skäl till att läxor i största allmänhet valts bort är enligt 

Martin Söderström som är lärare på skolan att svagt presterande elever sällan har så mycket 

stöd i hemmet de behöver för att klara läxan vilket leder till att eleverna känner sig ännu mer 

stressade och misslyckade. Det händer att eleverna ibland vill ha läxa, men då är de frivilliga 
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och läraren har då haft en avstämning med föräldrarna. Det handlar då om att träna 

multiplikationstabellen eller engelska verb. Söderström menar att det är viktigt att skolan 

försöker lösa alla skoluppgifter under skoltid och om någon elev har svårigheter kopplas 

resurser in. Han menar även att det är lärarens ansvar att se till att lektionerna blir 

meningsfulla för eleverna och detta kan leda till att eleverna hinner med skolarbetet under 

lektionstid. Han menar att eleverna blir mer motiverade till skolarbete om de ej behöver sitta 

hemma och läsa läxor. Söderström anser att han har belägg för det han säger genom att han 

har erfarenheter av att ha jobbat på en annan skola där läxor var en stor del av elevernas 

vardag.

Artikeln Läxor är ett brott! (Kudinoff 2005) bygger på den norske läkaren Ståle Fredriksen. 

Fredriksen menar att läxor bryter mot de mänskliga rättigheterna och att läxorna hindrar 

eleverna från sin fritid och vila. Därför anser han att alla skolor bör bli läxfria. Fredriksen 

hänvisar till artikel nummer 24 i FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna 

där

… envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och 

regelbunden semester med bibehållen lön (Kudinoff 2005).

Enligt Fredriksen har eleverna längre arbetsdagar än många vuxna på grund av att de måste 

ta med sig skolarbete i form av läxor hem. Ingen vuxen skulle troligtvis acceptera att ta med 

sig sitt arbete hem. Ibrahim Baylan (s) tycker att Fredriksens uttalande är absurt. Baylan 

säger ”att jobba över huvud taget strider mot de mänskliga rättigheterna” (Kudinoff 2005). 

Baylan anser att skolan skall ge eleverna grundläggande kunskaper och att eleverna skall 

utvecklas socialt och genom detta lära sig att arbeta självständigt. Att jämföra vuxnas arbete 

med elevers skolgång ger en skev bild enligt Baylan. Skolan är till för att ge eleverna en bra 

start i livet och läxor kan ge eleverna möjligheter till att utveckla sitt självständiga arbete.

Läxförbud förödande för elever som behöver stöd (Björklund 2006) är en debattartikel i 

Aftonbladet som tar upp att arbetarklassens barn är de stora förlorarna på vänsterns kravlösa 

skolpolitik. Sverige är ett av de länder i västvärlden som har minst läxor och prov inom 

skolan. Trots detta ökar klyftorna mellan eleverna. Vänsterpartiet vill förbjuda läxor för att 

öka jämlikheten, detta anser Björklund är orimligt eftersom allt fler elever blir underkända i 

de grundläggande ämnena. Vänsterpartiet vill avskaffa läxor på grund av att många elever 
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inte får det stöd hemifrån som skulle behövas och detta kan bero på föräldrarnas egna 

misslyckanden i skolan och på grund av detta inte har förmågan att stötta sina barn. Skulle 

dessa elever vinna på om läxorna försvann? Det tror inte Björklund, han menar att skolan 

måste utmana de elever som inte får utmaningar hemifrån och ha förväntningar på dem som 

inte tror på sig själva. I stället för att ta bort läxor så är det skolans uppgift att hjälpa elever 

som inte får stöd hemifrån, detta skall ske genom fritidshemmen anser Björklund. Han menar 

att det är en tillbakagång inom skolan om läxan avskaffas och detta skulle vara förödande för 

arbetarklassens barn på grund av föräldrarnas bakgrund. 

5.4.1 Sammanfattning

Föräldern i den första artikeln anser att pedagoger ger läxor av gammal vana. Att ge läxor av 

gammal vana tror vi än en gång beror på hur läroplanerna som vi nämner förutom Lpo 94 har 

varit utformade på ett sätt som har gett pedagogen några eller inga valmöjligheter. Hon 

menar även att läxorna kan vara stressande för barnen vilket leder till att läxorna kan ses som 

sorterande, att alla barn inte har samma möjligheter till att få hjälp hemma. Skolan skulle ha 

läxan som ett skolämne där alla skulle ha samma möjligheter till hjälp. Hellsten anser i 

samma artikel att detta skulle minska stressen för eleverna och hjälpa dem att skilja på 

skoltid och fritid. I den andra artikeln diskuterar en pedagog kring läxan och på skolan där 

denna pedagog jobbar har man valt bort läxor på grund av att de anser att elever skall leka på 

sin fritid. Om läxor används är det på begäran från eleven själv och i samråd med föräldern. 

Pedagogen anser att det är upp till pedagogerna att planera undervisningen så att den blir 

meningsfull och detta skall leda till att eleverna jobbar mer effektivt i skolan. Den tredje 

artikeln är baserad på en läkares åsikter kring läxan och han anser att alla skolor bör vara 

läxfria och detta grundar han på FN:s allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna. 

Bayland (s) tycker att detta är absurt. Han anser att läxan kan ge eleverna en bra möjlighet till 

att utveckla sitt självständiga arbete. I den sista artikeln diskuterar Jan Björklund kring 

vänsterns uttalanden om att läxan borde avskaffas. Han anser att läxan skall hjälpa elever att 

uppnå de mål som finns. De elever som inte får hjälp med läxan hemma på grund av olika 

förhållanden skall få hjälp från fritidshemmen. Politikern anser att det vore en tillbakagång 

inom skolan att avskaffa läxan. I två artiklar diskuteras det kring att skolan skall ge tid åt 

eleverna att läsa läxorna i skolan. Föräldern menar att läxor borde vara ett skolämne och 

pedagogen finner att alla skoluppgifter skall lösas under skoltid. Vi ställer oss frågande till 

hur detta skall fungera, vi anser i likhet med Kudinoff (2005) att många elever redan har en 

lång skoldag, en del åker skolbuss och andra har fritidsaktiviteter som skall hinnas med. Vi 
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anser att det är en bra tanke med läxläsningshjälp, men vi vet inte om det är genomförbart på 

alla skolor.

Det kan med andra ord konstateras att det finns många och varierande åsikter kring läxor i 

media. Att åsikterna kring läxan varierar finner vi beror på att de flesta har haft läxor under 

sin egen skoltid eller kommit i kontakt med dem genom sina barn vilket leder till att de flesta 

kan ha åsikter kring dem.

5.5 Sammanfattning av bakgrunden

I rapporten Läxberättelser – läxor som tid och uppgift försöker Westlund (2004) formulera en 

definition av ordet läxa, hon anser att definitionen av läxor finns någonstans mellan uppgift 

och tid, arbete och fritid, skola och hem och individ och kollektiv. Nordstedts svenska ordbok 

(2003/2006) ger en mer specifik definition av läxan och den ses som en avgränsad skoluppgift 

för hemarbete. 

I Lgr 62 var pedagogen tvingad till att använda sig av läxor i sin undervisning. Medan i Lgr 

69 försvagas uttrycken kring läxan och det står att läxan i största möjliga mån skall vara 

frivillig. I Lgr 80 skall läxor ingå i undervisningen vilket inte ger pedagogen någon 

valmöjlighet gällande undervisningen i relation till läxan. Att läxan inte nämns i Lpo 94 tror 

vi beror på att den inte är utformad på ett sådant sätt att det finns möjlighet att nämna läxan 

där. Lpo94 ger inget utrymme för metoder och hur pedagogen skall lägga upp undervisningen. 

Det finns inget som säger att pedagogen skall ge elever läxor, men det finns ej heller något 

som säger att läxan skall avskaffas från undervisningen eller vilken betydelse läxan skall ha. I 

Hellstens (1997) rapport Läxor är inget att orda om diskuterar han sju stadier om läxors 

betydelse. Författaren berör läxor som ett ombud för att skapa kontakt och gemenskap mellan 

hem och skola och ge föräldrarna en inblick i vad eleverna arbetar med. Hellsten anser att 

läxor framstår mer som en symbol eller ritual i skolan snarare än som arbetsmetod. 

Westlund (2004) anser i likhet med Hellsten (1997) att det finns få svenska studier rörande 

läxor. Båda författarna är kritiska till den forskning de tagit del av bland annat på grund av att 

forskningen inte problematiserar läxan. Westlund berör negativa aspekter med läxor, bland 

annat Social rättvisa där hemförhållandena påverkar elevens möjlighet att klara av läxan 

vilket kan leda till ökad skillnad mellan låg- och högpresterande elever. Ulf Leo (2004) har i 

sin magisteruppsats Läxor är och förblir skolarbete. En studie om inställningar till läxor i ett  
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F – 9 spår i grundskolan intervjuat både pedagoger, föräldrar och elever och där framkommer 

att läxor tar upp en stor del av undervisningen. Leo anser i likhet med Westlund att 

hemförhållandena varierar och att detta påverkar elevens resultat på läxan och att de olika 

hemförhållandena i sin tur kan skapa orättvisa förhållanden för eleverna att klara läxan. Läxan 

som skall tas hem är enligt Leo något som eleverna skall klara av utan någon vuxens 

medverkan. Eftersom att läxan inte regleras i styrdokumenten vill Leo att varje enskild skola 

upprättar en egen policy för läxor. Dessa skall ta upp hur mycket tid som skall läggas ner på 

läxan i olika åldrar och vilket syfte som finns med läxorna men de skall ej beröra innehållet i 

läxorna.

Att diskutera kring läxan med föräldrarna kan ha både för och nackdelar menar Steinberg 

(1986/1988). Ett bra tillfälle att diskutera läxan kan vara på föräldramötet. Frågor som bör 

diskuteras kan vara Skall eleverna ha läxor varje dag? Hur mycket tid skall läggas ner vid 

varje läxtillfälle? Vad skall föräldrarna göra om de inte förstår läxan? och så vidare enligt 

Steinberg. Om pedagogen och föräldrarna har olika åsikter kring hur läxorna skall utformas 

kan det ske att föräldrarna inte förstår syftet med läxan. Detta kan leda till att föräldrarna inte 

kan hjälpa sina barn med läxan och på grund av detta ”tappa ansiktet” (Leo 2004 s. 11) inför 

barnen (Leo 2004). 

I artikeln Läxor stjäl tid från familjen får vi följa Rose Marie Kamperins erfarenheter kring 

sina egna barn och deras läxor. Kamperins menar att många pedagoger ger läxor av gammal 

vana oavsett om de anser att det finns någon mening med läxan eller ej. Läxor kan öka 

stressen som barn känner och Kamperins ser en risk med att läxorna kan bli sorterande. 

Genom att flytta läxan till skolan skulle hjälpa eleverna att minska stressen och det skulle 

även enligt Hellsten hjälpa eleverna att skilja mellan skoltid och fritid. Alla elever skulle då få 

tillgång till samma professionella hjälp och argumentet att läxor kan hjälpa de elever som 

ligger efter i skolan tror inte Hellsten på. Artikeln Läxor är ett brott! (Kudinoff 2005) bygger 

på den norske läkaren Ståle Fredriksen. Fredriksen menar att läxor bryter mot de mänskliga 

rättigheterna och att läxorna hindrar eleverna från sin fritid och vila. Bayland (s) anser dock 

att skolan är till för att ge eleverna en bra start i livet och läxor kan ge eleverna möjligheter till 

att utveckla sitt självständiga arbete.

Efter att ha tagit del av definitioner av läxan, offentliga texter, vetenskapliga texter och läxor i 

media så finner vi att det fortfarande är svårt att ge en definition av hur vi ser på läxor och vad 
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de innebär. Vi finner att läxan är en uppgift som elever skall utföra utanför skoltid, som 

hemuppgift, och att läxan många gånger används av pedagoger som en tradition.

6. Resultat av intervjuundersökningen

Nedan kommer vi att sammanfatta pedagogernas uppfattningar kring vilken betydelse läxor 

kan ha i skolan. Vi kommer ej att lyfta alla pedagogers åsikter i citat och i löpande text under 

alla teman, detta på grund av att vi enbart vill lyfta fram de åsikter som för uppsatsen framåt. 

Under denna resultatdel kommer vi att ge en sammanfattning av diskussionerna som fördes 

vid intervjuerna. Utifrån dessa diskussioner har vi sett olika teman som intervjupersonerna 

diskuterat och på grund av dessa har vi valt att frångå våra tre frågeområden som finns i vår 

intervjuguide. I resultatet har vi valt att redogöra för pedagogernas diskussioner kring dessa 

teman. Dessa teman är Relationen mellan hem och skola, Tidsaspekter, Styrdokument, 

Användandet och utformningen av läxor och Repetera och befästa. Vi har valt denna 

bearbetning av intervjuerna, därför att det ger en tydligare blid av pedagogernas skillnader 

och likheter kring uppfattningar rörande läxornas betydelse i skolan. Pedagogerna kommer i 

följande delar benämnas som endast pedagog/pedagoger. För att uttrycka en pedagogs 

specifika uppfattning kommer vi att använda oss av citat. Vi vill framhålla att nedanstående 

resultat är vår tolkning av intervjupersonernas svar.

Alla pedagoger kom under våra intervjuer fram till att det var viktigt att göra klart för oss vad 

de menade med läxa. Läxan definierades av alla pedagoger i vår undersökning som en 

hemuppgift som sker utanför skoltid. En pedagog sa att 

Det är ett arbete som eleverna skall göra hemma.

En annan pedagog ser läxan som en fördjupning eller komplement av det arbete som eleverna 

har genomfört i skolan.

Läxan ska vara en fördjupning och ett komplement till studierna i skolan.

6.1 Relationen mellan hem och skola

En stor del av diskussionen som fördes under intervjuerna handlade bland annat om 

relationen mellan hemmen och skolan. Alla pedagoger hade åsikter kring denna relation och 

ansåg att den var viktig, men på olika sätt. En pedagog ansåg att 

27



Det är inte föräldrarnas uppgift att undervisa sina barn, det är lärarens och skolans ansvar. 

[…] Det är upp till läraren själv att avgöra om läxor ska användas, det kan inte en förälder 

avgöra. […] Jag ser det som nedvärderande mot mig som lärare om föräldrarna kräver läxa, 

jag känner mig inte betrodd från föräldrarna, att de inte tror på min undervisning.

Denna uppfattning delas av ytterligare en pedagog i vår undersökning.

Jag tycker att det är upp till varje lärare att avgöra om läxan ska finnas med i undervisningen. 

[…] Ibland ger jag läxor för att föräldrarna vill det.

De båda pedagogerna vill egentligen inte använda sig av läxor i undervisningen, men gör 

detta på grund av påtryckningar från föräldrar. De anser att det ligger i skolans uppdrag att ge 

eleverna de kunskaper som står i Lpo 94 och detta skall ske under skoltid. Om undervisning 

skall ske utanför schemalagd skoltid, det vill säga i form av läxor, skall, enligt pedagogerna, 

läxorna vara individanpassade, med avseende till elevernas olika kapacitet och 

hemförhållanden. De andra pedagogerna i vår undersökning finner att läxans funktion kan 

vara att stärka elevens, föräldrarnas och pedagogens relationer till varandra genom att läxan 

fungerar som ett tillfälle där eleverna får visa sina föräldrar vad de arbetar med och 

föräldrarna känner sig enligt pedagogen uppskattade och betydelsefulla när de får deltaga i 

deras barns kunskapsutveckling. 

Jag ser läxan som en chans att ge föräldrarna en inblick i deras barns arbete som de gör i 

skolan men också som ett tillfälle för eleverna att visa föräldrarna vilket bra arbete de gör i 

skolan.

Även föräldrarnas avsaknad av kunskaper togs upp av en pedagog.

I skolan finns det kompetens att möta alla elever på deras individuella nivå, då tänker jag på 

specialpedagogerna. Den kunskapen har inte många föräldrar.

Pedagogerna anser alla att skolan är den plats där det finns kunskap att möta eleverna på 

deras individuella nivå, inte just att specialpedagogen besitter denna kunskap utan att det är 

generellt för alla som arbetar inom skolan. Däremot delas inte följande resonemang av alla 

pedagoger i vår undersökning.
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 Om läxor ska utveckla eleven […] kunskapsmässigt […] måste föräldrarna veta vad jag har 

för syfte med läxan.

De övriga pedagogerna finner att skolan lämnar över ett för stort ansvar på föräldrarna i 

relation till läxan om den utformas på ett sätt där eleverna är i behov av föräldrarnas hjälp 

och kunskaper. Föräldrarna bör finnas som ett stöd i läxläsningen men inte genomföra dem. 

Läxan kan ses som en möjlighet för föräldrarna att få en inblick i vad deras barn arbetar med 

i skolan anser pedagogerna.

Alla pedagoger som ingår i vår undersökning poängterar hur viktig relationen mellan hem 

och skola är oavsett om den är tillfredsställande eller ej. En pedagog uttryckte sig på följande 

sätt.

En god relation vet alla vad det är och vad den ger. […] När relationen inte fungerar kan det 

verka hopplöst, men om jag tänker efter så får jag ändå en ganska bra inblick i hur det är 

hemma […] och hur läxläsningen fungerar.

Hur relationen än ser ut så är det viktigt att visa för eleven att hans/hennes föräldrar är viktiga 

och betydelsefulla. Detta är alla pedagoger överens om.

6.2 Tidsaspekter

Två pedagoger menar att läxor är en nödvändighet i undervisningen eftersom tiden som 

skolan förfogar över inte räcker till. Varför tiden inte räcker till har de dock delade åsikter 

om. Den ena anser att det läggs för mycket tid på aktiviteter utanför undervisningen som till 

exempel utflykter och tävlingsarrangemang. 

Jag har lagt upp min planering så att jag planerar en hel veckas lektioner åt gången […] sedan 

kommer det in aktiviteter som inte var planerade och då måste jag använda mig av läxor för 

att eleverna skall få en helhet och ett flyt i undervisningen.

Aktiviteter som dessa tar tid från undervisningen vilket leder till att läxor måste användas för 

att hinna med den planerade undervisningen.  Läxan används enligt pedagogen för att 

eleverna skall komma ifatt den planerade undervisningen. Den andra menar att det finns 

många elever som behöver stöd och hjälp i undervisningen.

29



 Detta leder till att jag som ensam pedagog, inte har möjlighet att tillgodose alla elevers 

behov. 

Den enda utvägen enligt pedagogen är, med dessa ekonomiska förhållanden som råder idag, 

att ge läxor. Med mer pedagoger i skolan skulle undervisningen bli effektivare och mer 

anpassad efter individens behov. De ser läxan som ett komplement till den planerade 

undervisningen och det som det inte finns tid till att genomföra i skolan blir läxa. Denna 

uppfattning rörande tiden delas inte av de övriga. Tidsbristen är inte ett skäl till att ge läxor. 

Läxor skall ges för att eleverna behöver repetera och befästa kunskaper. 

En annan syn på tidsaspekten som en pedagog lyfte var att läxor tar mycket tid att konstruera 

eftersom de i så stor utsträckning som möjligt skall vara individanpassade. Läxor skall delas 

ut, eleverna måste få information kring genomförandet och läxorna måste samlas in. Nästa 

steg blir att läxan skall rättas och enligt pedagogen måste läxan rättas utifrån varje enskild 

elevs förutsättning. Responsen som eleverna bör få är en viktig aspekt att tänka på anser 

pedagogen. För att läxan skall vara meningsfull måste responsen vara konkret och inspirera 

eleven till fortsatt arbete. Pedagogen skyndar sig att tillägga att så som läxorna beskrivs ovan 

fungerar det sällan. 

Det finns inte många pedagoger som har den tiden det tar att skapa och ge alla elever olika 

läxor och sedan ge respons på dem efter elevens behov.

Alla pedagoger i undersökningen menar att läxor borde vara individanpassade men anser att 

det är för stora klasser och för få pedagoger för att ett sådant arbetssätt skulle fungera.

6.3 Styrdokument

I Lpo 94 står det angivet vilka mål och riktlinjer som pedagoger skall förhålla sig till utifrån 

olika årskurser. Detta är alla pedagoger överens om. Hur pedagogerna sedan förhåller sig till 

dessa i samband med läxan varierar. En pedagog bedömer att läxor inte är nödvändiga för att 

eleverna skall uppnå de mål som står skrivna i Lpo 94 och de lokala arbetsplanerna. 

Pedagogen menar att en del elever måste arbeta hårdare och mer för att uppnå målen men 

läxorna skall inte vara det som avgör detta.

Det finns inga skäl för att ge läxor i vare sig skollag, kursplan eller i lärarutbildningen. Det är 

upp till läraren själv att avgöra om läxor ska ingå i undervisningen.
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En pedagog säger följande angående läxor i läroplanen.

Jag tycker att läxor borde nämnas i läroplanen för då skulle det vara lättare för hela lärarkåren 

att ta ställning. […] Det skulle då vara lättare att motivera användandet eller inte användandet 

av läxor både till kollegor och föräldrar.

Pedagogen menar att läxan bör omnämnas i läroplanen på ett eller annat sätt, det kan stå att 

läxor bör användas, att det är upp till varje enskild pedagog att avgöra användandet av läxor 

eller att läxor ej bör ingå i undervisningen. I och med att om läxan nämns på ett eller annat 

sätt i styrdokumenten finns det en ståndpunkt att luta sitt ställningstagande mot som pedagog. 

Pedagogen menar även att det i nuläget är viktigt att kunna argumentera och motivera varför 

man ger eller inte ger läxor eftersom det inte står skrivet i Lpo 94 hur pedagogen bör göra. 

Valet av undervisningsmetod är enligt pedagogen inte det avgörande utan det är hur 

argumenten ser ut för metoden som pedagogen valt.

Det är viktigt att ha klart för sig själv varför jag gör som jag gör. Jag måste motivera och 

argumentera för mitt sätt att undervisa, det gäller även min tanke med läxorna. […] Jag kan 

inte vela fram och tillbaka. […] Om jag inte kan argumentera för mina val kan jag inte heller 

ses som auktoritär i min yrkesroll.

Två andra pedagoger delar uppfattningen som pedagogen ovan lyfter fram, om att det är 

viktigt att motivera sitt val av undervisningsmetod kring läxors vara eller inte vara och 

argumentera kring detta. De ser en stor frihet i att själva få välja hur deras undervisning skall 

utformas och om läxor skall ingå eller ej, detta tack vare den nuvarande läroplanen. De finner 

denna frihet som en utmaning som sätter pedagogens kompetens i fokus och det gäller att 

arbeta utifrån en väl planerad undervisning men även att vara kreativ och flexibel i 

yrkesrollen.

En pedagog anser att det är viktigt att vara konsekvent i sin undervisning. Att använda sig av 

läxor eller ej är upp till pedagogen själv att avgöra. Pedagogen säger att:

[…] det står inte i Lpo 94 eller i vår lokala arbetsplan att det är förbjudet att ge elever läxa. … 

För mig är det så självklart med hemarbeten. […] Ingen kan påverka mig i min uppfattning att 

ge läxor.
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Denna pedagog har jobbat inom skolan i många år och började jobba under läroplanen Lgr 

69. Pedagogen finner att Lgr 80 har påverkat inställningen till läxan, då läxan under den tiden 

skulle vara en del av undervisningen. Att sedan tänka i nya banor och utveckla sin 

undervisning är något som pedagogen jobbar med regelbundet, men att ta bort läxan ser 

pedagogen ingen funktion med, på grund av att denna pedagog använder sig av läxor i 

undervisningen och har enligt pedagogen själv ett väl genomtänkt syfte.

Efter att ha tagit del av pedagogernas uppfattningar kring relationen mellan hem och skola, 

tidsaspekter och läxan i samband med styrdokumenten finner vi det intressant att se till om 

de använder sig av läxor och hur de i så fall är utformade.

6.4 Användandet och utformningen av läxor

Alla pedagoger i vår undersökning använder sig av läxor i sin undervisning. Pedagogerna 

finner dock att ”undervisningen och läxan går hand i hand” men att läxan inte ligger till 

grund för undervisningens utformning. Läxor som pedagogerna använder sig av varierar 

dock. En del använder sig av läxor som liknar varandra varje vecka och andra förändrar dem. 

Två pedagoger finner ej läxan som en kunskapskälla, men ger dem efter påtryckningar från 

föräldrarna. Dessa två pedagoger finner att användningen av läxor är ett komplement till 

undervisningen. De andra tre anser att om pedagoger skall använda sig av läxor i 

undervisningen så skall syftet med dem vara att befästa och repetera kunskap. Det finns 

ytterligare funktioner med läxan som pedagogerna diskuterar och de är att läxan kan fungera 

som förberedande för prov, ge information och förförståelse inför kommande genomgångar 

under lektionstid, öva studieteknik, kontroll och bedömning för att se om eleverna förstått. 

Läxan kan även ha som funktion att upptäcka elevers svårigheter och svagheter men även 

som en möjlighet för eleverna att få visa för föräldrarna vad de arbetar med. En pedagog 

menar att den kunskap som läxor skulle kunna föra med sig förutom repetition och befästning 

skulle vara att lära eleverna att ta ansvar. 

[…] att stoppa ner läxan i väskan, ta med väskan hem, packa upp läxan och genomföra den, 

packa ner den och sedan ta med den till skolan igen och visa för mig som pedagog stärker 

eleven som person och eleven känner att den är vuxen och kan ta ansvar.

 Pedagogen refererar (visar oss i Lärarens handbok 2004) till Lpo 94 där det under skolans 

uppdrag står att:
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I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar (Lärarförbundet 2004 s. 11).

Ansvar är enligt pedagogen en viktig kunskap som eleverna bör ha med sig för högre studier 

och kommande arbetsliv och detta tränas på ett bra sätt genom situationen kring läxan. För en 

del elever krävs det mer arbete kring befästande av kunskaper och ansvarstaganden för att 

uppnå de mål som ämnas för årskursen och då kan läxor vara befogade. En annan pedagog 

anser i likhet med pedagogen ovan att ansvar är en viktig kunskap att förmedla och detta kan 

ske genom förhållandet kring läxan. Varför ansvar är viktigt menar pedagogen handlar om att 

ge eleverna förtroende och självkänsla och på så sätt stärks deras självförtroende vilket leder 

till att eleverna ser skolan som betydelsefull. Ytterligare en pedagog finner att 

självförtroendet stärks genom läxan, men även att elevernas kreativitet stimuleras, därför 

skall läxan ses som en nödvändighet kopplad till elevers kunskapsinhämtning. Som pedagog 

måste man ge eleverna möjligheter och chanser till att befästa sina kunskaper. Detta kan ske 

genom läxor i samverkan med undervisningen, men det är oerhört viktigt att läxan är 

individanpassad och utformad efter varje elevs behov. Så fungerar det dock inte i skolan 

enligt pedagogen, läxan som oftast används idag är generell vilket kan leda till att läxan kan 

bli för lätt för en del elever och för svår för andra. Detta i sin tur kan sluta med att läxan inte 

genomförs på grund av att läxan inte stimulerar elevens behov. 

Att använda sig av läxor i olika ämnen varierar, men i engelskans glosor och matematikens 

multiplikationstabell anser alla pedagoger att läxor är befogade och att utformningen är den 

samma. I de andra ämnena har de skilda åsikter. En pedagog har alltid en läsläxa som 

eleverna och pedagogen tillsammans har författat. Texten skall läsas hemma och sedan visas 

upp i skolan genom att en bild ritats som handlar om texten. Pedagogen visar sedan upp 

bilden för klassen och hittar på en saga utifrån den, detta med syfte att inspirera till kreativt 

tänkande hos eleverna. En annan pedagog har varje vecka en text som skall behandlas och 

matematik som skall räknas. Två av pedagogerna varierar läxorna utifrån undervisningen och 

vad eleverna arbetar med. De anser att detta stimulerar eleverna till att genomföra läxan på 

ett så bra sätt som möjligt.
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6.5 Repetera och befästa

Pedagogerna hade många olika uppfattningar om läxor, men tre är överens om, att om läxan 

skall användas så skall den repetera och befästa kunskaperna hos eleverna. Läxan får ej 

beröra ett område som eleverna inte har arbetat med i skolan. Alla elever tar till sig 

kunskaper och befäster dem på olika sätt. Därför anser en pedagog att

Det är viktigt att kunskaper fås i skolan där det finns utbildade lärare som vet hur 

undervisningen kan varieras så att den passar så många elever som möjligt.

En annan åsikt som lyfts fram av en pedagog är

Läxan kan ses som en viktig del i undervisningen på grund av att det ger föräldrar en inblick i 

skolarbetet. […] För att lättare kunna befästa kunskaper som eleverna har arbetat med är det 

bra att byta miljö. […] Läxan är ett bra tillfälle där eleven repeterar och befäster kunskaper 

tillsammans med föräldrarna.

Att eleverna befäster och repeterar kunskaper på olika sätt är tre pedagoger överens om. De 

är även överens om att en del elever behöver arbeta hårdare och mer för att befästa 

kunskaper. Läxor kan därför enligt dessa tre pedagoger ses som ett hjälpmedel för repetition 

och befästning av kunskaper som bäst sker i hemmet. De två övriga pedagogerna anser att det 

är upp till skolan att hjälpa eleverna att ta till sig och befästa kunskaper, det skall inte ligga 

på hemmet att hjälpa eleverna med denna färdighetsträning. De menar att läxan skall fungera 

som ett komplement till undervisningen och det som eleverna inte hinner med i skolan kan 

göras hemma som läxa.

7. Diskussion

Att välja läxor som ett ämne för denna uppsats anser vi intressant utifrån att vi som blivande 

pedagoger troligtvis kommer att behöva ta ställning till läxans vara eller icke vara. Detta 

grundar vi på att under vår verksamhetsförlagda utbildning tagit del av hur pedagoger arbetar 

med läxor. Vi har insett att pedagogers uppfattningar varierar i stor utsträckning, en del ger 

läxor regelbundet och andra beroende på arbetet som sker i skolan. Det finns även pedagoger 

som ger läxor för att tillfredsställa föräldrars önskemål. Vi har förstått att det är viktigt att ha 

ett väl genomtänkt syfte med att vi som pedagoger ger eller inte ger läxor.
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Under denna diskussion kommer vi att ta upp områden som vi finner är värda att diskutera 

kring utifrån vår bakgrund och vårt resultat. Vi har kommit fram till fyra områden och de är 

Läxans funktion, Läxan som tradition, Suddar läxan ut gränsen mellan hem och skola? och 

Pedagogens frihet i klassrummet.

7.1 Läxans funktion och utformning

Vi har under vår studie upptäckt att det finns många olika uppfattningar om vilken funktion 

läxan kan ha för pedagogerna i skolan och i deras undervisning. En funktion som en del 

pedagoger i vår undersökning tar upp är till exempel att öva eleverna i att ta ansvar. Detta 

kan enligt en av pedagogerna stärka elevens självförtroende och läxan kan ses som ett bra 

tillfälle att träna kring ansvarstagandet. En annan pedagog refererar till Lpo 94 där det under 

skolans uppdrag står att ”skolan skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar” (Lärarförbundet 2004 s.11). Denna pedagog finner 

även att eleverna behöver lära sig vad ansvar är för att klara av högre studier och kommande 

arbetsliv. Hellsten (1997) anser i likhet med pedagogen ovan att läxan skall fungera som 

förberedelse till högre studier och det kommande livet. Författaren ställer sig dock frågande 

till om dagens läxor kan ge den förberedelsen eftersom han anser att läxorna som de ser ut 

idag inte lär eleverna att arbeta och tänka självständigt. Vi anser i likhet med pedagogerna att 

läxan är ett bra tillfälle för eleverna att träna på att ta ansvar, men som läxorna är utformade 

idag finner vi i likhet med Hellsten att en del ej kan vara förberedande för högre studier. En 

del läxor är inte förberedande på grund av deras utformning, där de inte tränar elevernas 

färdigheter att arbeta och tänka självständigt. Dessa läxor är tillexempel kartor över de 

svenska landskapen där eleverna sätter ut sjöar och städer. Detta kan vara allmänbildande, 

men det lär inte eleverna att tänka självständigt vilket är nödvändigt för att klara studier på 

högre nivåer. Ett exempel på hur en självständig läxa kan utformas är att gå till affären och 

titta vad ett kilo äpplen kostar eller att beskriva hur sitt rum ser ut i text och bild efter 

förmåga och sedan redovisa detta för sina klasskamrater. Självständigheten i dessa kan vara 

att utforska sin närmiljö men även sin självkänsla.

En annan funktion som pedagogerna diskuterar kring är tiden som skolan förfogar över. Två 

pedagoger anser att tiden i skolan inte räcker till på grund av olika anledningar som i sin tur 

leder till att de måste ge läxor. Läxorna ses då som ett komplement till undervisningen och 

eleverna får i läxa att göra det som de inte hann med. Att ge läxor på grund av att tiden i 

skolan inte räcker till finner vi i likhet med Leo (2004) och de övriga pedagogerna inte är ett 
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tillräckligt bra skäl för läxor. Vi anser att funktionen bör vara att eleverna befäster och 

repeterar den kunskap som de inhämtar via undervisningen men även att de tränar på att 

arbeta och tänka självständigt. Detta grundar vi i de tre övriga pedagogernas åsikter kring 

läxans funktion. Ytterligare ett argument som pedagogerna är oense om, är att ge läxor efter 

föräldrarnas påtryckningar. De två pedagoger som ser tiden som ett skäl för att ge läxor ser 

inte läxan som en kunskapskälla, utan mer för att tillgodose föräldrars önskemål. Denna 

argumentation känner vi inte är hållbar. Vi finner då att det inte finns någon pedagogisk 

funktion med läxan som vi anser att den bör ha. Det är därför viktigt att kunna föra ett gott 

resonemang kring valet av funktion på läxan, att använda sig av läxor eller ej i sin 

undervisning är upp till pedagogen själv att avgöra. Vi anser i likhet med de tre övriga 

pedagogerna att en god argumentation är avgörande för den funktion som vi som pedagoger 

väljer att tillskriva läxan. 

7.2 Läxans tradition

Hellsten (1997) anser att läxan mer framstår som en symbol eller ritual i skolan snarare än 

som arbetsmetod. Leo (2004) ser läxan som ett återkommande inslag men ser inget argument 

för detta vare sig i skolans eller i pedagogens arbete utifrån de styrdokument som finns. I 

artikeln Läxor stjäl tid från familjen (Södergren 2004) diskuterar en förälder kring läxan som 

tradition och finner att pedagoger ger läxor av gammal vana oavsett om det finns någon 

mening med läxan eller ej. Vi ställer oss då frågande till om läxan ges som tradition eller om 

pedagogerna i vår undersökning har något annat syfte med läxan. En pedagog menar att det 

hela tiden är viktigt att utveckla sin undervisning och tänka i nya banor, men att ändra på allt 

ser pedagogen ingen funktion med. Läxor är till exempel ett inslag i undervisningen som 

pedagogen inte vill ändra på. Denna pedagog har jobbat inom skolan i många år och anser att 

Lgr 80 har påverkat inställningen till läxan, under denna läroplan skulle läxan ingå som en 

del i undervisningen. Vi menar att visst kan läxor användas av pedagoger som tradition som i 

exemplet ovan, men genom att pedagogen utvecklar sitt syfte och sina tankar, får läxan olika 

funktioner och betydelser som påverkar elevens utveckling. Vi finner att engelska glosor och 

matematikens multiplikationstabell är läxor som är traditionella och dessa fyller sin funktion 

men i övrigt menar vi att det finns många olika och varierande former att skapa läxor på som 

inspirerar eleverna till att genomföra dem på ett så bra sätt som möjligt. Som exempel kan 

nämnas att ge praktiska läxor, som att läsa ett recept och utifrån det baka en kaka. 
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7.3 Suddar läxan ut gränsen mellan hem och skola?

Leo (2004) och Westlund (2004) anser att hemförhållandena varierar och att det påverkar 

elevens resultat på läxan och ger orättvisa förhållanden mellan eleverna. Därför finner Leo att 

läxan skall vara utformad på ett sätt som gör att eleverna skall klara av dem själva utan 

vuxnas medverkan. Vi ser detta som att läxan kan vara en del i elevens identitetsskapande, 

där de bygger upp ett självförtroende att klara av saker på egen hand. Även Steinberg 

(1986/1988) diskuterar kring läxan i relation till hemmet och han menar att föräldrarnas roll 

är att stödja sitt barn i läxläsningen. Författaren menar även att det är viktigt att föra en 

diskussion med föräldrar rörande läxan. Frågor som kan diskuteras är Skall eleverna ha läxor 

varje dag? och Hur mycket tid skall läggas ner vid varje läxtillfälle? Om pedagogen och 

föräldrarna har olika åsikter om hur läxan skall utformas så kan relationen mellan dem ta 

skada och föräldrarna kan känna sig utelämnade och nedvärderade. Om parterna däremot är 

överens kring läxan så kan diskussionen bidra med nya tips och idéer. Vi finner att Lpo 94 

har öppnat upp för en diskussion mellan föräldrar och pedagoger om hur undervisningen och 

läxan skall utformas och i vilken utsträckning läxan skall användas. Detta menar vi skapar en 

god grund för en relation där alla parter känner sig viktiga. I artikeln Här är hemläxor 

bannlysta (Södergren 2004) menar en lärare att det är viktigt att skolan skall försöka att lösa 

skoluppgifterna under skoltid och låta eleverna leka när de inte är i skolan. Två pedagoger i 

vår undersökning menar i likhet med läraren i artikeln att skolarbete bör ske under skoltid. 

Vi ser att det finns delade åsikter mellan pedagogerna i vår undersökning gällande skolarbete 

utanför skoltid. En pedagog anser att om läxor skall utveckla eleverna utanför skolan måste 

föräldrarna veta syftet med läxan. De övriga pedagogerna menar att läxan bör vara utformad 

på ett sätt som gör att eleverna klarar av dem på egen hand. De menar att skolan lämnar över 

ett för stort ansvar på föräldrarna om läxan utformas på ett sätt där eleverna är i behov av 

föräldrarnas hjälp. Leo (2004) menar att om läxan skall utveckla nya kunskaper hos eleven i 

stället för att befästa så måste föräldrarna ta ett stort ansvar. Om pedagogen lämnar över ett 

för stort ansvar på föräldern tror vi att det kan skada pedagogens auktoritet genom att 

föräldern känner att han/hon tar ett stort ansvar för elevens kunskapsutveckling. Kan detta 

leda till att föräldrarna tappar förtroendet för pedagogen och dennes undervisning? Vi tror att 

det kan ligga en risk i det. Vi menar att eleverna i så stor utsträckning som möjligt skall klara 

av att genomföra läxan själv och att läxan skall vara utformad så att den befäster och 

repeterar kunskaper hos eleven men även tränar på att arbeta och tänka självständigt. 
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Nu har vi diskuterat läxan som en självklarhet i skolan, men om vi ser det från synvinkeln att 

skolan bör vara läxfri så finner Hellsten i artikeln Läxor stjäl tid från familjen (Södergren 

2004) att genom att flytta läxan till tiden i skolan så kan det hjälpa eleverna att skilja mellan 

skoltid och fritid. Han menar även att skolan kunde förlänga skoldagen så att läxan fick plats 

under elevens tid i skolan. Vi finner i likhet med Hellsten att det vore bra om eleverna fick 

klara av sitt arbete under skoltid, men vi ställer oss frågande till hur det skall fungera i 

praktiken. Det finns många elever som åker buss till och från skolan och spenderar många 

timmar i bussen varje vecka och många elever som är på fritidshemmet innan skoldagen 

börjar och tillbringar många timmar där efter skoldagens slut. Dessa elever skulle få 

skoldagar som blir långa och deras fritid skulle minskas och med det anser vi i likhet med 

Björklund (2006) att läxläsning skall erbjudas på fritidshemmen och på så sätt hjälpa 

eleverna att skilja mellan fritid och skoltid. En sådan lösning aktualiserar samarbetet mellan 

skolan och fritidshemmet. I många skolor finns det ett samarbete genom att fritidshemmet 

finns i skolans lokaler och att fritidspedagogerna många gånger ingår i den dagliga 

undervisningen, vilket enligt oss borde kunna skapa ett fritidshem som erbjuder läxläsning.

7.4 Pedagogens frihet i klassrummet

I läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 finns läxan eller hemuppgiften nämnd. Vilket inte 

ger pedagogerna så mycket utrymme för att utforma läxan som de vill. Detta gör att 

pedagogen kan hänvisa till läroplanerna när föräldrarna kommer och ifrågasätter och undrar. 

Lpo 94 har den utformningen att läxan inte kan nämnas, här står det i stället vilka mål som 

eleverna skall ha uppnått till en viss årskurs. Detta ger pedagogen mer frihet att utveckla 

undervisningen som han/hon själv vill med syftet att alla elever skall nå målen. Gör detta att 

pedagogerna har fria händer i klassrummet och arbeta precis som de själva vill? Enligt oss 

har Lpo 94 gett pedagogerna mer utrymme att utforma undervisningen som de själva vill, 

men fria händer har de ej. Leo (2004) menar att läxan bör definieras i styrdokument som till 

exempel skollag och läroplan beroende på att pedagogerna skall rätta sig efter dem och att 

det ger pedagogen ett underlag att arbeta med. Detta finner en pedagog i vår undersökning 

vore av vikt. Pedagogen menar att läxan bör omnämnas på ett eller annat sätt, det kan stå att 

pedagogen bör använda sig av läxor, att det är upp till pedagogen själv att avgöra 

användandet eller att pedagogen ej bör använda sig av läxor. Vi anser i likhet med pedagogen 

att det skulle underlätta i argumentationen gentemot föräldrar och kollegor mitt val av metod 

men att det trots detta skulle vara viktigt att kunna argumentera för metoden och inte luta sig 
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allt för mycket mot läroplanen. Det viktigaste enligt oss är att ha ett syfte med metoden. Två 

pedagoger ser en stor frihet i att själva få utforma undervisningen, men finner att denna frihet 

ställer stora krav på pedagogens kompetens, kreativitet och flexibilitet i sin yrkesroll. 

Alla pedagoger använder sig av läxor i vår undersökning och detta finner vi intressant utifrån 

deras argument som lyfts i resultatet och i hur läroplanen är utformad. Det finns pedagoger 

som vill använda sig av läxor och det finns pedagoger som inte vill använda sig av läxor, 

men gör det efter påtryckningar från föräldrar. Vi finner att de gör det för att bland annat 

tillfredsställa föräldrarnas önskemål. Detta anser vi inte som ett gott skäl nog för att ge läxor, 

men vi vet heller inte pedagogens hela syfte med läxan och dess användning.

7.5 Slutsats

Förutom att vi genom vår undersökning har tagit del av hur en kvalitativ forskningsintervju 

kan genomföras har vi även utvecklat och fått nya tankar kring läxans vara eller icke vara. Vi 

har genom våra intervjuer fått en inblick i några pedagogers tankar kring läxan och hur olika 

de kan vara. Vi finner att denna undersökning kan vara till hjälp för oss i vår kommande 

yrkesroll som pedagoger.

Det är viktigt att komma ihåg att denna uppsats inte är giltig för hela lärarkåren, men utifrån 

de pedagoger som vi intervjuat anser vi att det finns en hel del pedagoger som använder sig 

av läxor i dagens skola. Vi anser att användandet av läxor eller ej inte går att grunda i Lpo 94 

och som nyutexaminerade pedagoger kan det vara svårt att formulera argument som styrker 

läxor som metod. I de äldre läroplanerna som vi nämner i denna uppsats finns det mer tydliga 

restriktioner kring hur undervisning skall bedrivas och hur läxorna skall användas. Detta 

anser vi inte ställer samma krav på pedagogen som den nuvarande läroplanen gör. Vi finner 

att Lpo 94 ger pedagogen en större frihet att utforma undervisningen och läxorna efter 

elevernas enskilda behov, men denna frihet ställer större krav på pedagogen. 

Pedagogerna i vår undersökning använder sig av läxor, och finner att ”undervisningen och 

läxan går hand i hand” men dock skall läxan inte ligga till grund för undervisningens 

utformning. Vi finner att pedagogerna i vår undersökning skapar läxor utifrån undervisningen, 

men att de har olika tankar och syften med läxan. 
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Enligt vår undersökning visar pedagogerna ett väl genomtänkt syfte med varför de ger eller 

inte ger läxor. Härmed har vår uppfattning om läxan som tradition har ändrats. Vår definition 

om läxan som hemuppgift kvarstår, men vi vill tillägga att definitionen hemuppgift bör 

utvecklas till att läxan bör fungera som en hemuppgift som eleven på egen hand skall klara av 

utan föräldrarnas medverkan. Vi anser även att läxan är ett bra tillfälle för eleverna att träna 

på att ta ansvar.

Under resans gång har vi tagit del av pedagogers uppfattningar och fått en inblick i olika 

betydelser som läxan kan ha. Utifrån detta ställer vi oss frågande till läxans vara eller icke 

vara. Denna uppsats har givit oss stor orsak att fundera vidare på hur vi som blivande 

pedagoger skall förhålla oss till läxan i relation till undervisningen.
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En undersökning kring läxor

Vi heter Madelene Ekbom och Ulrika Johansson och är två studenter från lärarutbildningen 

vid Örebro Universitet. I vår utbildning ingår det att skriva ett examensarbete på c-nivå. Detta 
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användas till vår undersökning och kommer därefter att förstöras. De som ingår i intervjuerna 

kommer att vara anonyma. De personer som vi intervjuar blir informerade om att deras 
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