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Abstract 

Denna studie handlar om hur ett antal lärare förhåller sig till läxor. Avsikten är att ta reda på 

hur lärarna definierar en läxa, varför de använder läxor i sin undervisning och vad de anser att 

läxorna har för effekter på deras elever. Studien är av intresse då läxor enligt oss uppfattas 

som något självklart trots att det inte nämns i skolans styrdokument. Att ta reda på lärarnas 

uppfattning om läxor ger oss en djupare förståelse för varför läxor ges ut inför vårt framtida 

arbete som lärare. Undersökningen sker via en kvalitativ undersökningsmetod genom 

samtalsintervjuer. Intervjuerna har genomförts enskilt med sex utvalda lärare som arbetar i 

årskurs 1-3 på en specifik skola.  

 

Lärarna är eniga om att en läxa är något som utförs i hemmet eller på utsatt tid i skolan. Den 

huvudsakliga anledningen till att lärarna ger ut läxor är på grund av att tiden inte räcker till i 

skolan. Studien visar att läxan används som ett komplement till undervisningen. Lärarna är 

överens om att läxan ska bidra till något bra för eleverna både kunskapsmässigt och i hemmet. 

Dock finns en baksida som tyder på att läxor kan ha andra effekter på eleverna. Lärarna 

menar att orättvisor i hemförhållandena orsakar att eleverna får olika mycket hjälp och kan 

genom detta uppleva läxorna på olika sätt.  
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1. Inledning 

Läxor är något som vi alla på ett eller annat sätt stöter på i skolans värld och inget som vi 

upplever som något konstigt. Läxor har en lång historia i Sverige (Skolverket, 2014, s.7) och 

har varit ett inslag i de olika läroplanerna för svensk skola. Idag nämns inte läxan på något 

sätt i styrdokumenten men är fortfarande en del som kännetecknar hela skolgången. Vi 

upplever dock att debatten kring läxor i dag finns och att den grundar sig i hur läxor på olika 

sätt påverkar eleverna. Bidrar läxorna egentligen till framgång? 

 

Vad är det egentligen som ligger till grund för att lärare använder läxor? Har lärarna en 

bakomliggande tanke eller ett syfte för utgivningen eller ger de ut läxor utan att reflektera? 

Vidare ligger vårt intresse i att ta reda på om lärarna ser att användningen av läxor kan orsaka 

andra effekter än de som är lärarnas syfte. Upplever lärarna att läxor enbart är bra eller ser de 

att läxor kan medföra negativa konsekvenser, men ändå fortsätter med sin utgivning bara för 

att läxor är en del av skolgången? 

 

I ljuset av det som precis nämnts blir det av intresse att ta reda på hur verksamma lärare idag 

arbetar med läxan i sin undervisning. För oss, som blivande F-3 lärare är det självklart att 

undersökningen kommer att ske med inriktning på skolans yngre åldrar då det kan bidra till 

vårt eget ställningstagande inom området. Vi vill inte ge ut läxor utan att reflektera över 

varför vi gör det. En ytterligare anledning till vårt fokus på de yngre åldrarna är att det inte 

finns speciellt mycket tidigare forskning på området, särskilt inom Sverige. Förhoppningen är 

att vår studie kommer bidra till en större förståelse för varför lärare på lågstadiet ger ut läxor.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Genom denna studie vill vi ta reda på hur ett antal lärare i årskurs 1-3 definierar en läxa, 

varför de ger ut läxor, samt vilka effekter lärarna uppfattar att läxorna kan ha på eleverna. 

Syftet är att få en djupare förståelse för lärarnas utgivning av läxor för att ge oss som blivande 

lärare ett mer reflekterat tankesätt kring fenomenet läxa. För att få svar på detta har vi 

formulerat tre frågeställningar;  

- Hur definierar lärare i årskurs 1-3 på en specifik skola fenomenet läxa? 

- Varför använder lärarna läxor i sin undervisning?  

- Vilka effekter anser lärarna att användningen av läxorna kan ha på eleverna? 
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1.2. Disposition 

I denna studie börjar vi med att presentera de olika avgränsningar som gjorts. Efter det 

presenteras teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som är av relevans för 

studiens frågeställning. Sedan kommer vår metod där tillvägagångssätt och etiska 

överväganden presenteras, och efter den resultatredovisningen där resultatet från vår studie 

redovisas genom olika teman. I slutet av resultatredovisningen kommer slutsatser som 

sammanfattar vad resultatdelen kommit fram till. I diskussionen kommer vi analysera och 

diskutera resultatet i relation till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. 

Här kommer också förslag på vidare forskning framföras. Sedan kommer en 

metoddiskussion där studiens metodval diskuteras. Sist kommer referenslistan och bilagor 

som är av värde till studien.  

1.3. Avgränsning 

Vår studie fokuserar inte på i vilken form läxorna ges ut i praktiken. Alltså om den ges ut på 

papper, via digitala medel, bok eller liknande. Studien kommer inte undersöka elevernas 

uppfattningar av läxor. Vi kommer inte heller behandla läxfrihet, hur läxorna följs upp eller 

individanpassas i skolan. 

2. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras studiens inriktning, det vill säga de teoretiska utgångspunkter vi 

kommer behandla i relation till vår empiriska data. Här kommer definitionen av vad en läxa är 

att presenteras, gamla och nya läroplaner samt Skollagen kommer lyftas för att tydliggöra hur 

styrdokumenten ställer sig till fenomenet läxa. Skolverkets stödmaterial kring läxor, läxan 

som tradition och olika typer av läxor kommer presenteras. Till sist kommer läxan ur ett 

likvärdighetsperspektiv att behandlas.  

 

2.1. Läxans definition 

Ordet läxa innebär ”avgränsad skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke som ska 

läras in” (Nationalencyklopedin, 2019; Svenska Akademins ordbok, 2009). Söker vi sedan på 

ordet hemuppgift definieras det som ”(skol)uppgift som ska utföras i hemmet” 

(Nationalencyklopedin, 2019; Svenska Akademins ordbok, 2009). Definitionen är många 

forskare överens om. Ingrid Westlund (2007, s.82) definierar läxan som en angiven uppgift 

som man inte gör på skoltid. Detta konstaterar även Jan-Olof Hellsten (1997, s.206) och 
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lägger till att läxan kan vara kompletterande eller frivilligt valda uppgifter och inte bara 

specifikt angivna. Den amerikanska professorn Harris Cooper (2007, s.4) menar att läxan är 

uppgifter angivna av läraren som är avsedda att göras i hemmet men kan göras i skolan 

utanför den utsatta lektionstiden.  

 

2.2. Läxan genom tiderna  

Hellsten (1997, s.206) redogör för 1962 års läroplan som benämner att hemuppgifter är ett 

väsentligt inslag för elevernas arbetsfostran och för att befästa kunskap och färdigheter. 

Huvuddelen ska vara förlagd på skoltid, man antyder dock att inlärning i hemmet och 

inlärning i skolan inte skiljer sig väsentligt åt. Hellsten anser att detta är intressant för att man 

då värderar dessa lika högt, man likställer dem med varandra. Han citerar Lgr 62; ”inlärning i 

hemmet skiljer sig inte i något väsentligt från inlärning i skolan” (Hellsten, 1997, s.206). I 

1969 års läroplan nämns att hemuppgifter har en underordnad betydelse på grund av att man 

fastställt tillräckligt många timmar i veckan för undervisning i skolan, och därmed är 

hemuppgifter i stor mån frivilliga (Skolöverstyrelsen, 1969, s.70). Den förespråkar att 

”Huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet skall eleven utföra på skoltid.” 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s.69). Om uppgifter ges så ska de vara utformade som bokliga 

studier, iakttagelser eller andra övningar för insamling av studiematerial inför fortsatt 

skolarbete.  

 

Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980, s.52) benämner hemuppgifterna som en del av skolans 

arbetssätt. Den är till för att eleverna ska lära sig att ansvara för en uppgift som ska vara på 

individnivå. Lgr 80 menar att elever som inte kan utföra uppgiften i hemmet ska få möjlighet 

att göra den i skolan. Uppgifterna ska vara utformade efter skolans arbetssätt, vara 

nödvändiga repetitioner eller övningar kopplade till verkliga livet, t.ex. intervjuer.  

 

Genom att söka på orden hemuppgift och läxa i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och 

Lgr 11 (Skolverket, 2018) såg vi att det fanns 0 träffar på dessa begrepp. Det finns alltså inga 

bestämmelser kring begreppen hemuppgift och läxa i dessa läroplaner. Hellsten (1997, s.207) 

uttrycker att läxorna som arbetsmetod återfår sin status under 90-talet trots att de försvinner ur 

styrdokumenten, vilket sällan ifrågasätts. Det finns inte heller några bestämmelser kring läxor 

i dagens Skollag (SFS 2010:800).  
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Skolverket har författat ett stödmaterial om läxor (Läxor i praktiken, 2014). I materialet 

uttrycker Skolverket (2014, s.5) att läxor inte benämns i skolans styrdokument men att det är 

vanligt förekommande i skolan. Det finns inga specifika bestämmelser kring läxor och 

därmed är det svårt att avgöra om läxor ska ges samt i vilken utsträckning och i vilken 

omfattning (Skolverket, 2014, s.8). Materialet är därför framtaget för att stödja skolorna och 

deras utveckling i arbetet med läxor (Skolverket, 2014, s.5). 

 

Pernilla Alm (2014, s.10) beskriver hur hon ofta ger läxor bara för att föräldrar förväntar sig 

dem, och för att eleverna anser att hennes läxfria ämnen inte är lika viktiga som andra ämnen 

där de får hemläxor. Vidare på sidan 63 beskriver hon hur läxor har med skolans tradition att 

göra, att läxor tros tas för givet för att de alltid har funnits. Skolverket (2014, s.7) nämner 

också att läxan har en lång tradition och man förväntar sig att den ska leda till 

kunskapsutveckling, vilket kan vara en orsak till att lärare oreflekterat ger ut läxor.  

 

2.3. Olika typer av läxor 

I denna del kommer olika varianter av läxor att presenteras. Vi utgår i första hand från 

Skolverkets stödmaterial (2014, s.13-14) som beskriver en läxa som en repetitions- eller 

övningsläxa, en förberedelseläxa, en komma ikapp eller ta igen-läxa och en läxa som relaterar 

till innehåll utanför skolan, t.ex. intervjua någon utomstående.  

 

Repetitions- eller övningsläxa ses som mängdträning och repetition och kan vara exempelvis 

glosor (Skolverket, 2014, s.13). Tanken bakom denna typ av läxa är att läraren kan fokusera 

den lektionslagda tiden till uppgifter där eleverna behöver mer stöd, och därför kan göra mer 

självgående uppgifter på egen hand. Även Cooper (2007, s.6) använder begreppet 

repetitionsläxa där meningen är att förstärka lärandet i sådant eleven redan arbetat med och 

för att bemästra mer specifika färdigheter.  

 

Förberedelseläxan syftar till att eleverna via en hemuppgift ska komma förberedda till ett 

specifikt moment i undervisningen (Skolverket, 2014, s.13). Det kan exempelvis vara att 

observera något i hemmet eller läsa en viss text. Cooper (2007, s.6) utvecklar begreppet 

förberedelseläxa genom att lägga till att meningen med det är att eleverna ska komma med så 

mycket bakgrundsinformation och erfarenhet som möjligt för att ge lärtillfället bästa 

förutsättningar för lärande.  

 



 8 

Komma ikapp eller ta igen läxan är en läxa som ofta ges i slutet av en lektion till den eller de 

som inte klarat målet eller lärandet som var uppsatt för det arbetet (Skolverket, 2014, s.14).  

 

När målet med undervisningen är att komma i kontakt med omgivningen kan läxor ges ut i 

detta syfte. En elev kan bli tilldelad en uppgift att exempelvis intervjua en utomstående 

person och dra nytta av det i sitt lärande (Skolverket, 2014, s.14). Detta kan till viss del 

sammankopplas med Coopers läxvariant han kallar assisted homework (2007, s.8). Det är en 

typ av läxa som kräver en annan persons involvering. Även William Glasser (1996, s.101) 

förespråkar denna typ av läxa som är gjord för att endast kunna utföras i hemmet för att där 

med berika arbetet i skolan.  

2.4. Läxor i en likvärdig skola 

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla ” (Skolverket, 2018, s.6).                

  

Citatet ovan från Lgr 11 förtydligar hur den svenska skolan ska agera likvärdigt. Den ska inte 

utformas på samma sätt, utan den ska möta varje enskild elevs behov. Likvärdigheten 

fokuserar på att eleven ska vara i centrum. Alm (2014, s.78) förespråkar ett 

likvärdighetsperspektiv där hon påstår ”Hur säkerställer vi att alla individer får det de 

behöver när skolorna ser så olika ut?” (Alm, 2014, s.78). Alm menar också att det saknas en 

samsyn i den svenska skolan på vad en läxa är för något och hur den ska utformas. Hon 

belyser att vissa inte ger ut läxor, medan andra delar ut läxor för att det ska vara så. Hur 

säkerställs likvärdigheten när skolor i Sverige ser så olika ut? 

 

En del elever har dåliga förutsättningar i hemmet och kan av olika anledningar inte göra läxan 

där (Skolverket, 2014, s.30). Det kan exempelvis bero på att man inte har det lugnt hemma 

och därför inte får den ro som krävs för att kunna utföra läxan i hemmet. Skolverket (2014, 

s.30) belyser att många skolor i dagens samhälle därför erbjuder läxhjälp, vilket är ett tillfälle 

där eleverna kan få hjälp genom skolans lokaler och resurser utanför den obligatoriska 

lektionstiden.  
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3. Tidigare forskning  

Vad gäller svensk forskning kring läxor i år 1-3 finns inte mycket att utgå ifrån, vilket har 

gjort att vi har behövt ta till forskning om läxor generellt och inte i en specifik årskurs. Det 

utländska forskningsområdet är fortfarande litet, men bredare vad gäller dessa åldrar och 

läxor överlag, vilket gjort att vi valt att inkludera en del utländsk forskning i vår studie. Vi 

anser att den har en relevans i vårt arbete då forskningen inte påvisar några större skillnader 

gällande läxan som helhet i jämförelse med den svenska forskningen som finns att tillgå.  

 

Den utländska forskningen om läxor har vi sökt fram via databasen ERIC (ebsco). Där 

användes sökord som ”homework”, samt ”homework AND primary school”. En ytterligare 

filtrering gjordes genom att endast söka artiklar som är ”peer reviewed”, alltså vetenskapligt 

granskade. I den första sökningen med enbart ”homework” kommer det upp över 1000 träffar. 

Det kan därför låta motsägelsefullt att säga att det inte finns så mycket forskning på området, 

för det gör det, om läxor i generell bemärkelse. Vi är däremot ute efter lärarperspektivet, samt 

på lågstadienivå, vilket gör att sökresultaten minskar drastiskt. I den andra sökningen med 

”primary school” inräknad blev resultatet mindre än 100 artiklar. Genom läsning av rubriker 

och artiklarnas abstract finns bara ett fåtal som riktar in sig på lärarperspektivet och läxan i 

allmänhet. I de artiklar som vi valt att använda oss av upplever vi en mättnad, vilket innebär 

att vi inte får ut någon ny information, artiklarna påvisar samma saker. Då vi upplever 

mättnad har vi valt att inte söka mer artiklar inom området.  

 

3.1. Syftet med läxor 

Den generella synen på en läxa och dess syfte är att den på något sätt ska bidra till elevernas 

kunskapsutveckling (Buyukalan & Altinay, 2018, s.152; Epstein & Van Voorhis, 2001, s.182; 

Medwell & Wray, 2019, s.192; Pfeiffer, 2018, s.2; Skolverket, 2014, s.13). Ibland räcker inte 

tiden i skolan för att fullt utveckla vissa kunskaper och då blir ett syfte att använda sig av 

hemuppgifter (Skolverket, 2014, s.13). Genom att ta hem skolarbete får eleven utveckla en 

slags studievana (Hellsten, 1997, s.211; Medwell & Wray, 2019, s.192; Pfeiffer, 2018, s.2). 

Cooper (2007, s.31) och Joyce L. Epstein och Frances L. Van Voorhis (2001, s.182) stärker 

syftet med att utveckla en studievana, och menar att eleverna lär sig att planera sin tid. Sevil 

Filiz Buyukalan och Yasemin Boyaci Altinay (2018, s.153) och Cooper (2007, s.9) påstår att 

läxan kan medföra ökad självdisciplin, förmåga att lösa problem, agera mer självständigt samt 

fördela sin tid. Westlund (2007, s.82) håller med om att eleverna lär sig att fördela sin tid, 
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eller som hon benämner det, planera sin tid på ett bra sätt. Hellsten (1997, s.210-211) stärker 

det som tidigare nämnts, att ett syfte med läxan är att den blir ett sätt för eleverna att få ökad 

självkontroll och att eleverna tidigt lär sig att strukturera sin tid genom att avsätta tid för sina 

studier.  

  

Många forskare menar att läxan ska bidra till att utveckla ett ansvarstagande hos eleverna 

(Hellsten, 1997, s.211; Medwell & Wray, 2019, s.192; Pfeiffer, 2018, s.2) och Verbra Pfeiffer 

(2018, s.2) vidareutvecklar ansvarstagandet och uttrycker att syftet med läxan är att eleverna 

måste ta ansvar för att se till att den blir gjord. Hellsten (1997, s.211) utvecklar också syftet 

som innebär att eleverna ska lära sig ta ansvar för arbetsuppgifter och tänka själva för att 

förbereda för livet efter skolan. Han menar att läxan även ska förbereda för livet i skolan, 

alltså att man i lågstadiet förbereder eleverna inför mellanstadiet och så vidare. Buyukalan 

och Altinay (2018, s.153) nämner också ansvarstagande, samt att det hindrar lärandet från att 

glömmas, lärandet blir långvarigt. 

 

Läxan kan innebära en insyn för föräldrarna i barnens skolarbete (Hellsten, 1997, s.214; 

Medwell & Wray, 2019, s.192; Pfeiffer, 2018, s.2; Skolverket, 2014, s.33-34). Skolverket 

(2014, s.33-34) vidareutvecklar att genom läxan får föräldrarna veta vad barnen arbetar med i 

skolan och får se hur barnen ligger till utvecklingsmässigt. Läxan kan även fungera som ett 

redskap för att föra skolan och hemmet närmare varandra och då skapa en samverkan. Det kan 

framförallt vara bra i skolor med mycket mångkulturalitet då skolan och föräldrarna kan 

komma varandra närmare genom att barnen berättar i hemmet om läxan och vad de lärt sig. 

Även Pfeiffer (2018, s.1) konstaterar att läxor stärker länken mellan hem och skola och 

föräldrarnas stöd och motivering kan också hjälpa eleverna med läxan. När föräldrarna hjälper 

till och visar engagemang menar Hellsten (1997, s.212-213) att det kan leda till en närhet och 

intimare familjerelation mellan förälder och barn. Han hävdar dessutom att hemuppgiften kan 

göra att läraren får insyn i elevens hemförhållanden genom att se hur eleven mår. 

 

3.2. Läxornas effekter 

Cooper (2007, s.9) belyser forskning om att läxor bidrar till en stress där man hela tiden ska 

vara bra och lyckas, läxorna kan även vara något negativt om eleverna inte förstår dem. Han 

menar också att eleverna kan fuska på olika sätt på grund av olika anledningar och de får 

mindre tid till fritidsaktiviteter. Buyukalan och Altinay (2018, s.153) nämner att en enformigt 
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utformad läxa kan tråka ut eleverna så de tappar intresset. Något annat som nämns är att 

eleverna på grund av läxorna aldrig känner sig riktigt lediga, känslan av att man aldrig blir 

färdig för att läxorna aldrig tar slut (Alm, 2014, s.55; Westlund, 2007, s.88). Av den forskning 

som gjorts på läxor och dess effekter på yngre barn, så visar den egentligen ingenting om att 

läxor skulle vara till hjälp för inlärningen (Alm, 2014, s.51; Medwell & Wray, 2019 s.192; 

Skolverket, 2014, s.14).  

 

Westlund (2007, s.82) nämner föräldrarnas involvering som en snedfördelning i hemmiljön 

för att föräldrar har olika kapacitet att hjälpa eleverna hemma. Detta är något som Buyukalan 

och Altinay (2018, s.152-153) lyfter som problematiskt då en del föräldrar är mer angelägna 

att hjälpa till än andra. De benämner också problemet med tillgängligt material för läxarbete 

hemma. Cooper lyfter även han en föräldraaspekt:  

”Finally, educators point out that while monitoring and assisting with homework by parents 

should be beneficial to students, overly involved parents might give assistance beyond 

tutoring, perhaps by simply giving correct answers or completing assignments themselves.” 

(Cooper, 2007, s.59).  

Detta citat påvisar ett annat sätt som innebär att föräldrar antingen kan hjälpa och stjälpa 

elevernas inlärning. Buyukalan och Altinay (2018, s.153) håller med Cooper angående detta 

och beskriver att föräldrarna kan ta över och göra läxan åt barnen och utvecklar det hela 

genom att benämna att föräldrarnas hjälp kan innebära att de ger barnen fel svar.  

4. Metod 

Vår forskningsmetod utgår från det fenomenologiska förhållningssättet. Att använda 

fenomenologi i en kvalitativ metod gör att man förstår de deltagandes perspektiv på fenomen.  

”Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar 

att den är” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.44).  

Den fenomenologiska ansatsen passar vår forskningsfråga då syftet är ta reda på varför lärare 

ger ut läxor. Varför-frågan kräver ett djupare svar, då vi vill veta deras perspektiv på läxor.  

 

4.1. Kvalitativ intervjustudie 

Vi har valt att samla in data genom intervjuer. Intervjuerna följer den 

semistrukturerade/halvstrukturerade formen. Detta betyder att vi som intervjuar har specifika 
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teman vi vill ha svar på, men låter intervjupersonen ha stor frihet i att utforma sina egna svar 

om sin tolkning av fenomenet (Bryman, 2018, s.563; Kvale & Brinkmann, 2014, s.45). Detta 

gör som Alan Bryman (2018, s.563) belyser, att intervjun blir mer ingående och djup. Med en 

kvalitativ intervju ligger intresset i att få detaljerade och fylliga svar som synliggör den 

intervjuades åsikter (Bryman, 2018, s.561-561). Intervju som metod anser vi var den bästa 

metoden att välja för att besvara studiens syfte och frågeställningar, då det ger oss lärarnas 

egna perspektiv och tankar kring varför de ger ut läxor. Svaren blir utförliga, djupgående och 

vi får lärarens egna formuleringar om fenomenet läxa. Hade vi valt att använda oss av 

observationer hade vi gått miste om lärarnas bakomliggande tanke med läxorna, och via 

enkäter hade vi gått miste om deras djup i svaren då de hade varit mer kortfattade och inte lika 

talande i sina svar.  

 

För att komma så förberedda som möjligt har vi skapat en intervjuguide (se bilaga 1) där vi 

har med de teman vi vill beröra. Frågorna är gjorda för att låta de som intervjuas få berätta 

utifrån sina upplevelser (Bryman, 2018, s.565). Anledningen till att vi har valt den 

semistrukturerade intervjuformen är för att vi som oerfarna forskare vill ha stöd i ett material 

under intervjun, som i detta fall blir intervjuguiden. Den gör så att vi får svar på de teman vi 

vill ha svar på och minskar risken för att något område ska glömmas bort. På grund av att vi 

är oerfarna har vi också valt att genomföra intervjuerna tillsammans och inte enskilt. Genom 

att vi gör intervjuerna tillsammans minskar sannolikheten att de skiljer sig åt som de kanske 

skulle gjort om vi intervjuat separat.  

 

Intervjuerna skedde med en lärare åt gången för att de inte skulle påverkas av varandras 

åsikter. Hade gruppintervju genomförts kunde lärarna ha hållit med varandra eller valt att 

dölja egna åsikter. Trots detta kan vi ändå inte vara säkra på att lärarna sagt hela sanningen. 

På grund av anonymiteten hoppas vi dock att lärarna valt att vara sanningsenliga och haft tillit 

till oss som intervjuare då vi varit tydliga med att berätta att de kommer vara anonyma. 

Förutsatt att de har gett sanningsenliga svar och att inte feltolkningar har gjorts kan vi anta 

den interna validiteten hög då vi fått svar på det som varit syftet med vår uppsats. Vi är 

medvetna om att lärarna vi intervjuar kan tolka frågorna på ett annat sätt än det vi är ute efter. 

Vi som intervjuar kan också tolka svaren på ett annat sätt än det som lärarna menar, vilket är 

något som kan påverka studiens trovärdighet. För att visa vår medvetenhet om detta har vi 

formulerat frågor i vår intervjuguide som vi anser vara svåra att missförstå, dock kan 
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missuppfattningar ändå ske. För ytterligare förhindrande av missförstånd har vi planerade 

uppföljningsfrågor och förtydliganden. Detta har även skett oplanerat under intervjuerna för 

att minska risken för missförstånd eller feltolkning. Genom detta skapas en högre intern 

validitet.  

 

I och med att vi genomför en kvalitativ intervjustudie kommer vi spela in intervjuerna för att 

få en så detaljerad analys som möjligt (Bryman, 2018, s.566). Om vi hade valt att bara 

anteckna hade vi fått våra tolkningar av deras svar. Genom att istället spela in får vi deras svar 

med deras egna ord och vi missar inga uttryck eller speciella fraser. När vi spelar in behöver 

vi inte tänka på att anteckna hela tiden utan kan vara lyhörda på vad de intervjuade säger och 

följa upp deras svar.  

 

Vi kommer att transkribera intervjuerna tillsammans och kontinuerligt samtidigt som vi 

fortsätter med övriga intervjuer. Vi gör detta för att upptäcka om vi har missat något som 

behöver tas upp på resterande intervjuer. Vartefter de genomfördes förändrade vi sättet att 

följa upp lärarnas svar. Detta för att vi sen tidigare inte har haft kunskap om hur och när man 

följer upp svar på ett givande sätt. Vi känner att det var bra att vi gjorde intervjuerna 

tillsammans då detta medförde att vi kunde hjälpas åt att se när det passade att följa upp, och 

under transkriberingarna kunde vi diskutera vad man under intervjuerna kan tänka på. Det 

medförde att vi inkluderade nya frågor eller förändrade dem för att anpassa relevansen till 

frågeställningen. 

 

4.2. Urval 

Studien är baserad på ett målstyrt urval, vilket betyder att intervjupersonerna är utvalda på 

grund av deras relevans för vår forskningsfråga (Bryman, 2018, s.496). Vidare är vårt urval 

specificerat till ett kriteriestyrt urval (Bryman, 2018, s.497), då kriteriet är att lärarna behöver 

ge ut läxor för att vara relevanta i studien. På grund av studiens tidsram har vi valt att 

fokusera på en skola och lärarna på den skolan i årskurs 1-3 som ger ut läxor. Det är sex lärare 

som kommer intervjuas i studien och dessa lärare har själva valt att vara med då deltagandet 

är frivilligt. På skolan finns det fler lärare i årskurs 1-3 men då intresset att delta inte var lika 

stort hos alla lärare valde vi att ta med de som ville delta, vilket i slutändan blev sex stycken.  

Vi upplevde att en teoretisk mättnad uppnåddes när vi intervjuat de sex deltagande lärarna. 

Teoretisk mättnad innebär att det inte framkommer några nya eller relevanta data inom en 
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kategori (Bryman, 2018, s.501). Under den sista intervjun kom inte några helt för oss nya 

svar, utan hen upplevdes enig med de tidigare intervjuade lärarna. Trots att det framkommit 

att skolan i sig inte verkar ha en gemensam syn på läxor anser vi att många av lärarna tycker 

relativt lika. Detta kan bero på att lärare som arbetar i samma årskurs samarbetar, att de 

indirekt diskuterat området kring läxor eller att de helt enkelt besitter samma tankar utan att 

veta om det. Om vi genomfört studien på flera skolor hade en bredare syn och uppfattning av 

läxor kunnat nås. Att lärarna arbetar på samma skola kan som nämnts bidra till liknande svar 

på frågorna och liknande uppfattningar av läxor för att de arbetar i samma miljö, men det 

behöver inte vara så. Vår avsikt är inte att jämföra uppfattningar eller ta reda på vart olika 

skolor står i frågan, utan få en djupare insyn i varför lärare ger ut läxor. Vi valde därför att 

specificera vårt urval till en skola. 

 

4.3. Reliabilitet, Validitet & Generaliserbarhet 

Intern reliabilitet innebär att vi som forskare kommer överens om hur vi ska tolka det vi hör 

(Bryman, 2018, s.465). Reliabiliteten i denna studie blir därmed av högre grad då vi innan 

intervjutillfället är överens om vad vi söker efter i de olika frågorna i intervjuguiden. Vi har 

konstruerat frågorna utefter den tidigare forskningen samt de teoretiska utgångspunkterna så 

vi vet vad de syftar till. Som nämnt ovan gör vi intervjuerna tillsammans för att vi båda ska 

uppleva och höra samma sak för att våra tolkningar ska bli så identiska som möjligt. Vi 

transkriberar inspelningarna tillsammans för att kunna höra hela intervjun igen och diskutera 

saker som kan vara oklara för att gemensamt dela in den insamlade datan i olika teman.  

 

Intern validitet innebär att man ska få en överensstämmelse mellan den insamlade datan och 

de teoretiska idéer som utvecklats (Bryman, 2018, s.465). Den interna validiteten anser vi blir 

av hög grad då vi kan styra intervjuerna tills det att vi får svar på det som ska besvaras i 

studiens frågeställning. För att uppnå detta har vi baserat vår intervjuguide på det som arbetats 

fram i delarna tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

 

Bryman (2018, s.465) anser att den externa reliabiliteten kommer vara låg då det inte går att 

frysa en social miljö. Dock anser vi att med tanke på att vi har tydliga frågor så borde en 

annan forskare som ställer våra frågor få ungefär samma svar. Därav tycker vi att den externa 

reliabiliteten ändå är relativt hög.  

 

Studien blir inte generaliserbar till övriga 1-3 lärare i Sverige som använder sig av läxor i sin 
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undervisning, då den externa validiteten som Bryman (2014, s.466) belyser, blir ett problem 

inom den kvalitativa studien på grund av det begränsade urvalet. Studiens syfte är inte att 

generalisera lågstadielärares användning av läxor, utan vi är ute efter en djupare förståelse 

kring varför lärarna ger ut läxor. Genom en mer ingående studie på en skola får vi ta del av 

färre, men mer djupgående tankar kring användandet av läxor. 

 

4.4. Etiska Överväganden 

För samhällets och individens utveckling är forskning en viktig och nödvändig del. Därför 

ställs det krav på hur forskningen ska bedrivas, vilket kallas för forskningskravet. Detta 

innebär att metoder och redan befintliga kunskaper ska fördjupas och utvecklas utan att bryta 

mot det som kallas individskyddskravet. Det innebär att personen som deltar i forskningen 

inte ska utsättas för skada, varken fysiskt eller psykiskt, inte heller för kränkning eller 

förnedring. Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002, s.5-6). 

 

Informationskravet- innebär att de som berörs av vår forskning ska bli informerade om syftet 

med varför den bedrivs samt hur den genomförs, antingen muntligt eller skriftligt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Det ska framgå att det är frivilligt att delta samt att man får 

avbryta sitt deltagande. De insamlade uppgifterna ska inte användas till något annat än den 

specifika forskningen. I vår studie har vi tagit detta i beaktning genom att skriva ett 

informationsbrev om syftet med forskningen (se bilaga 2), detta har vi även presenterat 

muntligt för de deltagande. Muntligt nämndes också att det är frivilligt och tillåtet att avbryta 

sitt deltagande. Vid intervjun nämndes detta en gång till.  

 

Samtyckeskravet- När man utför en undersökning ska man ha deltagarnas samtycke, vilket 

kan ske muntligt eller skriftligt (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-10). Om forskningen rör barn 

under 15 år krävs både barnets såväl som vårdnadshavares samtycke. Deltagaren har rätt att 

bestämma själv över sitt deltagande och har rätt att avbryta när denne vill. I vår studie har vi 

tagit detta i beaktning genom att muntligt fått samtycke till att bedriva studien. I vårt fall är 

inga barn inblandade, därav behövs inga underskrifter från vårdnadshavare. I och med att 

lärarna vi ska intervjua är vuxna och att vi inte ska behandla ett ämne som anses vara av 

känslig karaktär anser vi det räcka med muntligt samtycke. 
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Konfidentialitetskravet- Vetenskapsrådet (2002, s.12-13) uppger att uppgifter som har samlats 

in från de deltagande inte ska delas med obehöriga. De personer som väljer att delta i 

undersökningen ska inte vara identifierbara av utomstående personer. I synnerhet gäller det 

uppgifter som uppfattas vara etiskt känsliga. I undersökningen ska de deltagande därför inte 

nämnas vid namn eller igenkännliga drag. I vår studie har vi tagit detta i beaktning genom att 

inte delge obehöriga personer information. Det är bara vi som har tillgång till inspelningar 

och transkriberingar. Vi valde att benämna lärarna vid färger och inte vid deras riktiga namn 

eller fiktiva namn då vi ansåg att risken fanns att man omedvetet sätter avslöjande namn. På 

transkriberingarna kommer vi använda färgerna och inte de riktiga namnen och skulle namnet 

nämnas under inspelningen skriver vi färgen i transkriberingen. När resultatsdelen började ta 

form insåg vi att färgerna blev för avslöjande för vilken lärare som var vilken färg. För att 

bryta konfidentialitetskravet valde vi då att i studien benämna alla lärare som lärare. Att 

färgen blev avslöjande kan bero på att studien utfördes på en specifik skola och att lärarna inte 

var så många till antalet. Anledningen till att vi tog bort färgerna var då för att lärarna inte ska 

kunna lista ut vem som är vem då risken finns att de vet vad deras kollegor skulle kunna svara 

på intervjufrågorna. Detta medför att anonymiteten ytterligare säkerställs, men på bekostnad 

av att man i resultatet inte vet hur fördelningen av lärarnas svar på intervjufrågorna är. Detta 

kan ses som en fördel eller nackdel beroende på vilken aspekt man tar i beaktning. Vi valde 

att ta konfidentialitetskravet i beaktning.  

 

I studien har valet gjorts att välja bort att nämna lärarnas ålder, års erfarenhet i skolan, vilken 

årskurs de arbetar i och kön för att minska risken för igenkänning. Vi anser att denna 

information egentligen är irrelevant för vår forskningsfråga då vi enbart är intresserade av 

lärarnas allmänna uppfattningar om läxor. Aspekterna ovan i relation till lärarnas 

ställningstagande till läxor är dock mycket intressant att ta i beaktning. Om studien 

genomförts på flera skolor hade det varit svårare att identifiera vilken lärare som är vilken och 

därför hade man kunnat delge mer personlig information i studien, men då studien nu 

genomförts på en skola hade denna information avslöjat för mycket om lärarna. Vi väljer 

därför bort dessa aspekter för att hålla konfidentialitetskravet.  

  

Nyttjandekravet- De uppgifter som samlas in under studien får enbart användas i den 

specifika forskningen och får inte heller utlånas till någon annan (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.14). I vår studie har detta tagits i beaktning genom att inte låta utomstående använda våra 



 17 

insamlade uppgifter likväl som att när vi transkriberat och analyserat har ingen utomstående 

varit närvarande. 

 

4.5. Teoretiska utgångspunkters och tidigare forsknings relevans för studien 

Studiens teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskningen är det som ligger till 

grund för vår intervjuguide och kommer även i diskussionskapitlet att jämföras med 

lärarnas uppfattning av läxor. Fokus kommer ligga på att jämföra utgångspunkter och 

tidigare forskningsresultat med de svar som framkommer hos lärarna. Det blir av 

intresse att se om lärarna definierar läxan på samma sätt som uppslagsverk och 

forskare. Då läxor inte heller är en del i den nuvarande läroplanen är det också 

intressant att ta reda på varför lärarna ger ut läxor och vad de grundar den i. De olika 

typerna av läxor som Skolverkets stödmaterial beskriver kommer i diskussionen att 

jämföras med vad lärarna anser att läxan ska innebära för eleverna. 

Likvärdighetsperspektivet kommer att analyseras genom att ta reda på hur lärarna 

förhåller sig till orättvisor i att få hjälp i hemmet, har de till exempel läxhjälp på 

skolan? 

 

Den tidigare forskningen som presenteras om läxor handlar till stor del och olika 

syften och läxans effekter på eleverna. Ett antagande av oss och något som 

framkommer i forskningen är att lärare ger ut läxor med positiva avsikter där 

meningen är att läxan ska hjälpa eleven verka främjande. Analysen av resultatet i 

relation till den tidigare forskningen kommer att fokusera på om lärarna instämmer 

med forskningen kring läxans syfte. Forskningen påvisar även att läxor kan ha effekter 

som för eleverna är negativa. I analysen vill vi därför synliggöra lärarnas medvetenhet 

kring läxans negativa effekter om de upplever att sådana finns.  

5. Resultatredovisning 

I denna del kommer vårt empiriska material att redovisas genom olika teman som återfunnits i 

de transkriberade intervjuerna.  
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5.1. Hur definierar lärarna fenomenet läxa?  

De sex intervjuade lärarna är väldigt överens om att en läxa är en uppgift eleverna ska 

genomföra hemma. ”...läxor är...//...någonting som man får göra i hemmet om det inte finns 

upplagd tid som det gör här på ett schema…” Den upplagda tiden som finns på schemat 

syftar till studiestödet, vilket är något som samtliga lärare nämner finns för de elever som 

behöver. Många av lärarna poängterar att läxan ska innefatta något som eleverna mött i 

undervisningen och inte bestå av ny information. ”…en läxa för mig är ju nånting som 

eleverna ska träna på hemma, nånting som vi har jobbat med i skolan…”. 

5.2. Varför ger lärarna ut läxor? 

5.2.1. Tidsaspekten 

Det huvudsakliga syftet som samtliga lärare belyser med att ge ut läxor är att tiden inte räcker 

till i skolan för att lära sig allt eleverna behöver kunna. En lärare uttrycker det som att hens 

elever behöver extra träning hemma utöver den tiden som ges i skolan. Främst återkommer 

läsningen som något som behöver fler timmar än vad skolans timplan kan erbjuda. Lärarna 

beskriver hur tiden för att lära sig läsa inte finns i skolan även om alla svensklektioner skulle 

ägnas till läsning. De anser att läsläxan fyller en funktion då tiden i hemmet fyller ut den tid 

som saknas i skolan för att lära sig läsa. 

”L: joo för att läsa för att bli en god läsare så måste man upp i hur många timmar som helst 

som inte jag har i huvudet. 

B: du känner lite att tiden inte räcker till för att [blir avbruten] 

L: ja och allt, skulle man läsa hela tiden i skolan så kanske man skulle komma upp i den 

mängden eh antal timmar men det räcker inte eh så därför måste man läsa hemma…” 

Hos flera av lärarna finns en ideologi om att skoluppgifter ska hinnas med i skolan och att 

inga läxor ska skickas hem. De berättar att de är kluvna till läxorna på grund av olika faktorer, 

som till exempel att de inte vill ta tid från elevernas fritid.  

 

5.2.2. Tradition, forskning, erfarenheter  

Tre av lärarna berättade under intervjuerna att läxan har en lång tradition inom skolan och att 

det delvis ligger till grund för eller har legat till grund för deras användning av läxor. Det 

framkom hos en av lärarna att det är något som föräldrarna krävde av hen och något som bara 

skulle vara så. En annan lärare menar att det är ju något som man alltid har gjort och något 

som hen fick när hen var liten. ”Jag tror att jag är lite [paus] åh det [paus] jag grundar det 

på och tänker `ja det blir ju att jag grundar det på såhär har man ju alltid gjort´”.   
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Något som tydligt framkommer i intervjuerna är att lärarna inte grundar sin användning av 

läxor i specifik forskning, men har tagit delar av forskning i beaktning. En lärare berättar om 

forskning hen läst om barn och läsning. Forskningen syftar till att barn inte läser i samma 

utsträckning i hemmet längre på grund av dataspelens inverkan. Hen påstår att läsning är 

något som behövs i alla ämnen hela tiden och därför anser hen att läsningen är något som 

behöver tränas på för att få upp ett flyt. Hen grundar en del av sin utgivning i denna forskning 

för att stärka läsläxan och menar att den inte går att ta bort för att läsningen underlättar 

elevernas skolgång. 

 ” Så det är ju en så viktigt grej att kunna och kan du inte det så halkar du efter så himla 

mycket fast du kanske är bra på mycket annat och därför tycker jag också den är viktig så 

det är dels forskning och dels på att bara det ska underlätta i deras skolsituation.” 

Samma lärare har även läst forskning om att man inte ska ha för många läxor. Genom att ta 

forskningen i beaktning är läsläxan den enda läxan hen väljer att använda sig av i sin 

undervisning, hen vet att läsfärdigheten är något som kommer underlätta i elevernas 

skolsituation.  

 

Några av lärarna nämner att deras erfarenheter med åren har bidragit till hur de ställer sig till 

utgivningen av läxor idag. De grundar mycket i sin beprövade erfarenhet genom att de har 

provat sig fram och hittat sätt som fungerar och sätt som inte fungerar lika bra.  

 

Något som två lärare funderade på under intervjun var hur det skulle vara om de på skolan 

skulle ha en samsyn på läxor. De menar att en gemensam grund skulle bidra till att man inte 

står ensam i sitt beslut om utgivningen av läxorna. En av dem anser att de kan ta stöd av 

varandra, diskutera tillsammans och få flera infallsvinklar på fenomenet läxa. Detta gör då att 

de kommer fram till ett enat beslut som lärarna sedan kan ta stöd genom att då säga ”... på 

skolan har vi enats att vi har den här typen av läxor för att eller vi har inga läxor alls för att.” 

En av lärarna nämner dock att ett mer individualiserat arbetssätt kan vara bra för att varje 

barngrupp är olika men hen menar att det kan vara skönt med en samsyn så att alla gör på 

samma sätt och att man inte behöver fundera så mycket kring läxan.  

 

5.2.3. Måluppfyllelse 

Ett motiv till att använda läxor som två av lärarna kommer in på är att eleverna stärker sina 

kunskaper utanför skoltid. Detta gör så att lärarna känner att de ”får igen det”. Lärarna menar 

att de genom sin utgivning av läxor ser att eleverna lär sig saker, vilket hjälper dem i deras 
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måluppfyllelse. Att eleven genom att träna mer hemma närmar sig målen tycker lärarna 

underlättar i deras arbete på skolan då de bär ett ansvar att se till att målen uppfylls. Dessa två 

lärare grundar sin utgivning av läxorna i de kunskapskrav och mål som finns för årskurs 3 i 

Lgr 11. En annan lärare säger att hen planerar lektionerna och läxorna utifrån kunskapskraven 

eftersom de är grunden för det som görs i skolan och det som eleverna behöver träna och 

utveckla för att kunna uppnå målen. ”Asså jag använder ju styrdokumenten läroplanen som 

grund för vad vi jobbar med så då blir det ju att läxan blir utifrån Lgr 11 och kunskapskraven 

i trean.” Dessa två lärare hittar därigenom något i läroplanen att grunda sin läxa i. En annan 

lärare påpekar att man hittar en grund i läroplanen för att stärka sin utgivning av läxor om 

man vill det då hen anser att den nuvarande läroplanen är väldigt tolkningsbar trots att den 

enligt många anses tydligare än de tidigare. 

” ... i läroplanen den är ju så [paus] det är så få saker som står `gör såhär´ den är fortfarande 

så tolkningsbar även fast många säger `åh Lgr 11 är så mycket tydligare än Lpo 94´nja 

säger jag verkligen nja…” 

 

5.2.4. Lärande  

Några av lärarna är inne på att den viktigaste grunden för utgivningen av läxorna är att de ska 

vara meningsfulla och ha ett syfte. De tycker att utgivningen av läxorna är okej så länge som 

det finns en tanke bakom läxan så att den inte ges ut bara för att ges ut.  

”... har man en tanke med den så tycker jag väl att den är bra men är det bara att man ger ut 

läxor för att ge ut en läxa då tycker jag ju inte att det är lika bra…lite så.”  

Att det måste finnas en tanke och ett syfte är också den andre läraren inne på och menar att 

”...man måste säga, vad är syftet, vad är syftet med just det här och har man inget syfte då 

finns det väl ingen anledning till att göra det tycker jag.” Finns inte detta så anser lärarna att 

läxan tappar sin betydelse och därav inte borde ges ut. Syftet eller tanken med läxan kan 

innebära att läxan ska knytas an till i skolan igen och behandla sådant som kan kopplas till 

undervisningen.  

 

Något som alla sex lärarna är överens om är att läxan som eleverna får ska vara något som de 

har mött under lektionerna och inte något som är helt nytt för dem. Lärarna är dessutom 

överens om att läxan ska syfta till att befästa, repetera, nöta, träna, mängdträna och 

färdighetsträna. ”...att man alltid utgår från det man har gjort och att läxan aldrig ska va nån 

nyhet utan de just bara är en repetition för eleven…” En annan lärare fortsätter att fylla i att 

det ska vara något som ”eleverna har fått strategier för i skolan”. Två av lärarna nämner att 
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de utöver repetitionsläxan ibland ger ut läxor som syftar till att komma ikapp eller göra klart 

saker som de har arbetat med i skolan. Såna tillfällen kan vara om en elev åkt utomlands, varit 

sjuk eller inte arbetat på lektionerna. 

 

Lärarna menar också att lärande inte bara sker kunskapsmässigt, utan även på ett personligt 

plan via ansvarstagandet som läxorna medför. Läxan som eleven får medför att individen får 

ta ansvar för att se till att läxan kommer hem, blir gjord och att den kommer med tillbaka till 

skolan. En annan sak eleverna får träna på enligt en av lärarna är att bli mer självständiga då 

de genom att göra uppgiften hemma får fundera och tänka ut egna svar och inte bli påverkade 

av varandra i klassrummet. Hen upplever att elevernas trygghet ökar genom att de kommer 

förberedda till uppföljningstillfället av läxan och på så vis vågar uttrycka sina egna tankar, 

vilket medför en ökad självständighet. ”...det är många som kanske inte brukar räcka upp 

handen om dom har gjort lite hemma och blivit lite mer förberedda så dom vet vad dom ska 

säga, känner sig lite mer trygga då.”  

 

5.2.5. Vårdnadshavares involvering i elevens lärande  

Många av lärarna berättar att de ger ut läxor för att föräldrarna ska få en inblick i vad eleverna 

arbetar med i skolan. Genom att få med sig en läxa hem blir det lättare för eleven att 

återberätta vad de gör i skolan då eleven annars kanske inte kommer ihåg. En lärare påpekar 

också att läxan har ett syfte att ta reda på hur hemförhållandena hos eleven är och hur läxan 

bemöts. I stort sätt alla lärare motiverar att deras utgivning av läxor ska bidra till en mysig 

stund i hemmet mellan förälder och barn när de sätter sig och gör läxan tillsammans. Lärarna 

tänker att föräldrarna naturligt ska ta sig tiden att umgås med sitt barn och avsätta tid för att 

genomföra och hjälpa till med läxorna. En av lärarna uttrycker det såhär ”...som kan va en 

mysig stund å öva med sina föräldrar hemma och att dom kan läsa för sina föräldrar och en 

förälder kan läsa för dom och så.” en annan lärare menar att ”...när föräldrarna hjälper till 

med läsningen att det blir en läsupplevelse tillsammans att det blir en mysig stund …”. Detta 

anser lärarna är positivt då föräldrarna via läxan är delaktiga i sitt barns skolgång. 

 

Alla lärare berättar att de på skolan erbjuder studiehjälp för de elever som behöver och lärarna 

nämner det främst i samband med de elever som inte får hjälp hemma med sina läxor. ”...dom 

här som inte får någon hjälp hemma eeh men då har ju den här studiehjälpen som dom kan 

komma på.” Klassläraren finns på plats i klassrummet under en utsatt tid efter ordinarie 
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skoltid och hjälper de elever som behöver och vill ha hjälp. En av lärarna uttrycker att ”...det 

är ju ett bra alternativ för dom som behöver.”  

 

5.3. Vilka effekter kan läxorna ha? 

I den här delen kommer läxornas effekter att behandlas. Lärarnas motiveringar för 

utgivningen av läxor ligger till grund för varför de gör det. Dock kan andra effekter än de 

positiva och stärkande som lärarna vill åstadkomma ske då utgivandet kan ge ytterligare 

konsekvenser. Här kommer det som lärarna uppfattar som negativa effekter kring läxor att 

lyftas. Avsnittet kommer presentera temat Läxor i hemmet där flera konsekvenser av läxor 

kommer belysas i relation till hemmiljön. 

 

5.3.1. Läxor i hemmet 

Genom att ge ut läxor menar en av lärarna att elevernas fritid blir påverkad för att läxorna 

måste göras under deras fria tid, hen tycker att eleverna borde vara så lediga som möjligt när 

de väl är lediga. ”...det blir på deras fritid och det är och det vill jag undvika så mycket som 

möjligt jag tycker ju att dom ska få vara så fria som möjligt från skolan när dom slutar 

skolan.”. Ytterligare en lärare är inne på samma spår och anser att orken inte finns för mer 

skolarbete efter skolan för att dagarna är så långa.  

 

Trots att många av lärarna har den allmänna uppfattningen om att läxan ska innebära en 

mysig stund framkommer hos många av lärarna också att eleverna har väldigt olika 

hemförhållanden. Lärarna menar att många får den hjälp de behöver med läxorna medan 

andra har föräldrar som inte kan hjälpa till, inte vill hjälpa till, inte har tid, att de är 

analfabeter eller att de inte besitter kunskap i det svenska språket.  

” ...problemet dock blir ju när man har föräldrar som int. [avbryter sig själv] av olika 

anledningar inte kan hjälpa till eller är intresserade av att hjälpa sitt barn med läsningen och 

det är ju ett helt samhällsproblem tycker jag ehm att man ligger väldigt mycket efter om 

man inte har föräldrarnas ehm positiva inställning och liksom allting så…”  

Hen anser att föräldrarnas stöd är viktigt och finns inte det kan det bli jobbigt för eleven. 

Andra lärare är inne på samma spår då de nämner att hemförhållandena orsakar en orättvisa 

för att det råder en stor olikhet i hur mycket hjälp man får. En av lärarna uttrycker det som att 

det är hemmet som brister om inte stöttningen finns. Några av lärarna utvecklar sedan vidare 

att de inte kan ta förgivet eller ställa krav på föräldrarna att de ska hjälpa eleverna med 

läxorna hemma. ”.. i bästa fall är det så att föräldrarna kan hjälpa eleverna också med 
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svårigheter men det kan vi liksom inte ta för givet.” De anser att de inte kan ställa kraven på 

hemmen på grund av de olika hemförhållandena. Lärarna lyfter att de vill att eleverna ska 

känna att de lyckas och därav blir de olika hemförhållandena något komplicerat.  

” ... det är ju väldigt olika bara för att en del har jättemycket hjälp så innebär det inte att alla 

har man vill ju att alla ska kunna komma tillbaka och känna att dom lyckas med läxan 

annars blir det jättemycket press att man kanske kommer varje gång åså har inte gjort sin 

läxa.” 

 

Trots att lärarna har som avsikt att eleverna ska känna att de lyckas är lärarna inne på att 

eleverna kanske känner misslyckande, förtvivlan, skam, press eller stress när de inte har 

kunnat genomföra en läxa. Det kan bero på att eleven själv inte förstår för att hen inte är där 

mognadsmässigt eller för att hjälpen inte finns hemma.  

”...det kan ju ändå vara lite tungt att få hem en läxa och veta att mamma eller pappa kan 

inte hjälpa mig eller jag förstår inte vad det står ehh och det gör inte mamma eller pappa 

heller och man känner en förtvivlan …”  

 

Det framkommer hos en av lärarna att problem kan uppstå även om man har föräldrar som 

hjälper till med läxorna. Hen berättar att hen har haft föräldrar som har sagt att läxor inte 

fungerar hemma för att man blir osams med sitt barn.  

”Så för några är det ju en börda för jag vet att föräldrar har kommit och sagt att `ja det här 

med läxor funkar inte hos oss vi blir bara osams´ och de då är ju inte det något bra det kan 

bero på att föräldrarna har för höga förväntningar på barnet. Barnet kanske inte håller på 

och tränar och föräldrarna har [paus] förväntar sig att det här ska dom kunna och det här 

kan du väl läsa och det inte går så bra då är det ju inte roligt.” 

Läraren menar att osämja kan uppstå för att föräldrarna har för höga förväntningar på barnet 

och vidareutvecklar att en annan orsak kan vara att barnet och föräldern har olika 

uppfattningar om läxor på grund av olika skolerfarenheter. När föräldrarna gick i skolan fick 

de lära sig på ett sätt och idag är det kanske inte samma utlärningssätt som då, vilket kan vara 

en bidragande faktor till att man blir osams. 

 

En annan intressant aspekt som uppmärksammades av en lärare var att hen varit med om att 

en elev hade fuskat med sin läxa genom att någon annan gjort den, vilket bidrar till att eleven 

själv inte tränar på det som var tänkt. Samma lärare lyfter även den negativa effekt som finns i 

att eleverna bara väljer att inte göra läxan som dom får och menar på att det är problematisk 

hur man ska göra då man inte kan visa missnöje eller skuldbelägga eleven över att inte läxan 

är gjord.  
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5.4. Slutsatser  

Hur definierar lärare läxor? 

En första slutsats vi kan dra är att alla lärare definierar fenomenet läxa på samma sätt. De är 

överens om att en läxa är något som ska utföras i hemmet, om inte tillfälle i skolan ges. På 

skolan finns studiehjälp utanför den ordinarie lektionstiden för de elever som behöver. Läxans 

innehåll ska enligt lärarna dessutom vara bekant för eleverna.  

 

Varför använder lärarna läxor? 

Lärarna grundar i huvudsak sin utgivning av läxor i tidsbristen, kunskapskraven, forskning 

och tidigare erfarenheter. De är eniga om att läxan ges för att föräldrarna ska få en inblick i 

vad som görs i skolan. I och med att läxan ska hem från skolan, göras och sedan ska tillbaka 

får eleverna träna på att ta ansvar, vilket flera lärare säger är en tanke bakom deras utgivning. 

Lärarna menar också att eleverna får färdighetsträna och öva på att bli mer självständiga i vad 

de själva tycker och tänker. Enligt några av lärarna får de igen arbetet de lägger på läxorna då 

de ser att läxorna bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Det framkommer att syftesdelen är 

väldigt viktig för att man inte ska ge ut en läxa utan en bakomliggande tanke. Ett annat syfte 

som framkommer är att läxan ska innebära en repetition, träning, befästning och 

färdighetsträning.  

 

Vilka effekter har användningen av läxor på eleverna?  

Andra effekter som lärarna ser med läxorna är att de tar tid från elevernas fritid. Något som 

dessutom nämns är att elevernas hemförhållanden är väldigt olika och att det kan ligga en 

orättvisa i hur mycket hjälp eleverna kan få hemma. Lärarna är inne på att eleverna som inte 

får hjälpen hemma kan känna ett misslyckande, förtvivlan, stress, press eller skam över att de 

inte gjort läxan. Det framkommer även att läxorna kan bidra till osämja mellan föräldrar och 

barn för att man inte tänker likadant, det visar sig också att fusk kan förekomma.  

6. Diskussion  

6.1. Diskussion  

Lärarna håller till stor del med Nationalencyklopedin (2019), Svenska Akademins ordbok 

(2009), Westlund (2007, s.82) och Hellsten (1997, s.206) om att läxan ska utföras hemma. 

Dock är de mer eniga med Coopers (2007, s.4) definition av läxan då han är den enda som 

påstår att läxan är avsedd att göras i hemmet, men kan genomföras i skolan utanför 
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lektionstid, vilket majoriteten av lärarna också anser. En tolkning vi gör är att lärarna lägger 

till den definitionen då de på skolan erbjuder studiehjälp som finns utsatt på schemat efter den 

ordinarie skoltiden. Idag är läxhjälpen enligt Skolverket (2014, s.30) vanligt förekommande 

och vi anser att i och med skolans ständiga förändring kanske definitionen av begreppet läxa 

håller på att utvecklas. Något som samtliga lärare adderar till sin definition av läxan är att 

innehållet ska vara bekant för eleverna. Detta är något som i tidigare forskning inte framgått 

som en del av läxans definition. Anledningen till att den definitionen tillkom tänker vi beror 

på elevernas unga ålder och att de grundkunskaperna de ska lära sig behöver automatiseras. 

Här kan vi se en koppling till lärarnas utgivning av repeterande läxor. 

 

De intervjuade lärarna menar att de till stor del ger ut läxor för att tiden i skolan inte räcker till 

för allt eleverna ska lära sig, vilket är något som Skolverket (2014, s.13) anser är ett syfte med 

att ge ut läxor. Lärarna syftar på läsningen och hävdar att det krävs x antal timmar för att bli 

en bra läsare och därav behövs tiden hemma. Vi ser det som att lärarna använder hemmet som 

ett komplement för att få tiden att räcka till, som ett sätt att förlänga skoldagen för att hinna 

med att lära sig det man behöver. Flera lärare har ideologin om att skolarbete endast ska ske i 

skolan och ställer sig något kritiska till att ge ut läxor, några skulle gärna vilja ha en läxfri 

skola. Vi ser dock att lärarna trots detta ger ut läxor och vi gör kopplingen att det är på grund 

av tidsaspekten som lärarna fortsätter med sin utgivning och att det är specifikt läsläxan som 

de ger ut på grund av att timmarna inte räcker till. 

 

Lärarna menar att tiden utanför skolan stärker elevernas kunskapsutveckling ytterligare precis 

som Buyukalan och Altinay (2018, s.152), Epstein och Van Voorhis (2001, s.182), Medwell 

och Wray (2019, s.192), Pfeiffer (2018, s.2) och Skolverket (2014, s.13) också anser vara 

läxans syfte. Genom att få hem en läxa får eleverna träna och öva mer för att nå målen. Tre av 

lärarna talar om målen och kunskapskraven i relation till läxor, varav två av dem nämner 

specifikt att de utgår från dessa vid sin utgivning av läxor. Att lärarna planerar sin 

undervisning efter Lgr 11 anser vi inte vara något konstigt då det är läroplanen som lärarna 

ska följa för att eleverna ska nå målen. Att läxorna däremot ska grundas i den är inget som 

nämns då läxor inte behandlas i läroplanen (Skolverket, 2011). Läxans grund i Lgr 11 blir 

naturlig om vi ska se det som att lärarna anser att läxan blir en förlängning av 

skolundervisningen för att hinna med allt. Tack vare att lärarna skickar med läxor hem så 

känner de att de ”får igen det” då det hjälper eleverna till måluppfyllelse, och på så sätt även 

dem själva i deras arbete som är att ansvara för att eleverna ska nå målen. Vi tolkar det som 
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att lärarna kanske känner en press över allt de ska lära eleverna då vi under vår utbildning 

många gånger konstaterat läroplanens breda omfattning. Lärarna kanske känner att de behöver 

använda läxan som ett komplement för att hinna med på grund av tidsaspekten och därmed 

förlänger de skoldagen via läxan för att alla ska kunna nå målen. 

 

Många av lärarna nämner delar av läroplanen utan att själva reflektera kring det under 

intervjuerna då de säger att eleverna ska få upp flyt i läsningen vilket är ett kunskapskrav i 

slutet av årskurs tre ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett huvudsakligt fungerande sätt.” (Skolverket, 2011, s.263). Kursplanen 

(Skolverket, 2011, s.263) berör läsningen flera gånger under kunskapskraven i såväl årskurs 

ett och tre, som i senare årskurser. Vi tolkar det som att även lärarna som inte nämner Lgr 11 

under intervjun grundar sin utgivning av läxor i läroplanen utan att reflektera över det, kanske 

för att den är något som lärarna alltid utgår ifrån i sin planering.  

 

Läxor är något som tidigare har varit en del av läroplanerna (Kungliga Skolöverstyrelsen, 

1962; Skolöverstyrelsen 1969; Skolöverstyrelsen 1980) men som från och med Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet 1994) tagits bort. Trots detta har läxor inte försvunnit från skolan i 

praktiken. Hellsten (1997, s.207) skriver att arbetsmetoden fortsätter under 90-talet och trots 

att läxan försvunnit från styrdokumenten så ifrågasätts den inte. Vi kopplar Hellstens 

konstaterande till det som några av våra lärare har uttalat sig om då de menar att läxans långa 

tradition delvis ligger som grund för deras utgivning av läxor, att det är något som man alltid 

har gjort, samt att det är något som föräldrar har krävt. Att grunda sin utgivning av läxor i en 

gammal tradition väcker hos oss ett intresse att ifrågasätta läxans existens. Vi är eniga med 

två av lärarnas uttalande om att läxors utgivning kräver en bakomliggande tanke och en 

mening, och ska inte ges ut bara för att ges ut. Lärarna uttalar sig om att läxorna är okej att ge 

ut så länge som denna tanke eller mening med den finns, vilket vi håller med om för att läxan 

då blir försvarbar. Att grunda sin utgivning av läxor i att det är en gammal tradition anser vi 

gör att skolan tappar sitt värde då lärarna inte har en tydlig anledning med läxan. Detta tyder 

på ett oreflekterat arbetssätt då den ges ut för att det är en tradition och förväntas leda till 

kunskapsutveckling, precis som skolverket (2014, s.7) tar upp.  

 

Två av lärarna lyfter att en samsyn på skolan angående läxor kanske skulle vara en bra idé. 

Den ena är mer kluven än den andre då hen anser att det kan vara bra att man som lärare får 

avgöra själv för att varje klass består av olika individer. De båda tänker att en samsyn kan var 
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bra för att man får en gemensam grund på skolan och inte behöver stå själv i sitt beslut om att 

ge ut läxor eller att inte ge ut läxor. En samsyn på skolan skulle kanske öka likvärdigheten då 

det medför att skolan får gemensam syn. Alm (2014, s.78) menar att likvärdighetsperspektivet 

inte är säkerställt när alla skolor ser så olika ut. Vi anser därför att lyfta diskussionen kanske 

skulle medföra att de i alla fall får en samsyn och därmed en mer likvärdig skola. Enligt 

Skolverket (2011, s.6) behöver inte ordet likvärdig betyda att undervisningen ska utformas 

lika för alla utan att anpassningar kan ske efter elevens förutsättningar och behov, det kan 

därav ibland vara mer likvärdigt att utgå från sin grupp som en av lärarna är inne på. Dock 

skulle en gemensam grund kanske medföra att lärarna fick ett tydligare syfte med varför 

läxorna ges ut och har något att utgå ifrån i sin utgivning. 

 

En lärare har tagit del av forskning som konstaterar att man inte ska ha för många läxor, vilket 

är något som hen tagit i beaktning och väljer därför att bara ge ut en läxa. Den läxan grundar 

hen i en annan forskning som menar att barn i dag inte läser lika mycket hemma på grund av 

dataspelen. Hen anser därför att läsläxan fyller en funktion och blir därav en viktig läxa att ge 

ut för att eleverna ska få upp ett flyt i läsningen. Hen belyser att läsningen krävs i alla ämnen 

på skolan då man måste kunna läsa uppgifterna som ges, detta är något som vi håller med om. 

Vi vet av erfarenhet att textmängden ökar mer och mer desto högre upp man kommer i 

skolåren, vilket kräver att man kan läsa med flyt. Återigen lyfts behovet av att ha läsläxa på 

grund av tidsbristen, detta för att nå de färdigheter man behöver i slutet av årskurs tre. Utöver 

forskning grundar en del av lärarna sin utgivning av läxorna i tidigare erfarenheter. Detta 

anser vi kan vara bra då man kan prova sig fram till vad som funkar, dock kan det vara svårt 

då varje elevgrupp är unik. Att man med tiden arbetat fram läxor som fungerat bättre än andra 

är såklart bra, men är det en tydlig grund för utgivningen? Att man har provat sig fram är inte 

en anledning för att ge ut läxor utan vi anser att ett tydligare syfte för varför man gör på ett 

visst sätt är bättre och medför en tydligare bakomliggande tanke.  

 

Lärarna är eniga om att läxan ska vara något som deras elever har mött under lektionstid och 

motiven för läxan är att befästa, repetera, nöta, mängdträna och färdighetsträna. Den typen av 

läxa är den som Skolverket (2014, s.13) i sitt stödmaterial definierar som Repetitions- eller 

övningsläxa. Skolverkets tanke bakom denna läxa är att läraren kan fokusera lektionstiden till 

uppgifter där eleverna behöver mer stöd. Vi tolkar det som att lärarna ger denna typ av läxa 

för att eleverna ska klara av att göra den själv och för att se om eleverna förstått det som tagits 

upp på lektionstid för att vidare kunna ge mer stöd. Cooper (2007, s.6) definierar 
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repetitionsläxan som att den är till för att förstärka lärandet, vilket vi ser som den tydligaste 

anledningen till att lärarna ger ut denna läxa. En annan typ av läxa som Skolverket (2014, 

s.14) lyfter är komma ikapp- eller ta igen läxan som ges till elever som inte arbetat klart eller 

inte nått målet. Några av lärarna använder den här typen av läxa vid behov, främst om en elev 

rest bort, varit sjuk eller inte arbetat under lektionen. Utöver dessa två typer av läxor så lyfter 

Skolverket (2014, s.13-14) även andra typer, vilka de intervjuade lärarna inte nämner. En typ 

är förberedelseläxan som syftar till att eleverna ska komma förberedda till ett 

lektionsmoment. Anledningen till att den inte används i årskurs 1-3 tänker vi beror på att 

eleverna är för små och inte ännu kan ta det ansvaret. En sista typ av läxa är komma i kontakt 

med omgivningen som syftar till att dra nytta av något utanför skolan för att berika arbetet 

(Glasser, 1996, s.101; Skolverket, 2014, s.14). Att lärarna inte ger ut läxa i detta syfte är inget 

som vi helt kan utesluta, då vi tolkar det som en läxa som inte ges ut kontinuerligt, och 

därmed något de kanske inte tänkte på att nämna.  

 

Ansvarstagande verkar vara ett viktigt syfte med läxor då alla lärare nämner det. Lärarna 

menar att eleverna får träna på att ta ansvar när de tar hem läxan, ser till att göra den och 

sedan tar med den tillbaka till skolan igen. Flera forskare är eniga med lärarna och anser att ett 

syfte är att eleverna ska få en känsla av att ta ansvar (Hellsten, 1997, s.211; Medwell & Wray, 

2019, s.192; Pfeiffer, 2018, s.2). Lärarna är främst överens med Pfeiffer (2018, s.2) då hon 

också anser att eleverna får ansvaret i att se till att läxan blir gjord. En lärare, Buyukalan och 

Altinay (2018, s.153) och Cooper (2007, s.9) uttrycker att ett syfte med läxan är att eleverna 

ska bli självständiga. Läraren menar att eleverna får delge sina egna tankar vid 

uppföljningstillfället och inte bli påverkad av andra tycker, då läxan görs i hemmet avskärmat 

från klasskamrater. Det läraren lyfter ser vi som ett bra motiv för att ge ut läxor då eleven får 

utveckla sitt eget tankesätt och inte bli påverkad av det klasskompisarna säger. Att planera 

och lära sig fördela sin tid är ett syfte som flera forskare lyfter med att ge ut läxor (Buyukalan 

& Altinay, 2018, s.152; Cooper, 2007, s.9; Epstein & Van Voorhis, 2001, s.182; Westlund, 

2007, s.82). Det här syftet är inget som framkommer att de intervjuade lärarna hade som 

motiv med sin utgivning av läxor, vilket vi tror kan bero på att eleverna fortfarande är väldigt 

unga och ännu inte planerar eller fördelar sin egen tid utan stöd från en vuxen. Vi tolkar detta 

syfte som något som används när eleverna kommer till högre årskurser, då kanske fler läxor 

ges. Däremot tolkar vi lärarnas motivering för ansvarstagande som en början för eleverna att 

lära sig planera och fördela sin tid vad gäller skolarbete. Detta genom att eleverna får ta med 

läxan till och från skolan samt delvis ansvara för att den genomförs.  
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Ytterligare ett motiv hos lärarna för att ge ut läxor är att föräldrarna ska få en inblick i vad 

eleverna gör i skolan, vilket också Hellsten (1997, s.14), Medwell & Wray (2019, 

s.192), Pfeiffer (2018, s.2) och Skolverket (2014, s.33-34) tycker. Skolverket (2014, s.33-34) 

utvecklar att läxan för skolan och hemmet närmare varandra och att föräldrarna får se hur 

deras barn ligger till utvecklingsmässigt. Lärarna menar att läxan ska medföra en naturligt 

mysig stund där förälder och barn hjälps åt. Att ha som vision att denna mysiga stund mellan 

förälder och barn ska ske tack vare läxan motsäger det som några lärare anser om att de inte 

ska ställa krav på att föräldrarna ska hjälpa eleverna med läxorna. Att alla elever har olika 

hemförhållanden lyfter såväl lärarna som Westlund (2007, s.82). Westlund påstår att det råder 

en snedfördelning i hemmiljön då föräldrarna har olika kapacitet att hjälpa till. Lärarna 

nämner exempelvis viljan att hjälpa, tiden att hjälpa, analfabetism eller att de inte kan svenska 

språket som några exempel på varför föräldrarna inte kan eller vill hjälpa sina barn med 

läxorna. Att lärarna vet om dessa delar men ändå ger ut läxor anser vi skapar en slags 

motsägelsefullhet. Det är i relation till orättvisan i hemmet som vi tolkar studiehjälpen som en 

kompensation för att stödja de elever som inte får hjälpen hemma. De elever som behöver 

hjälpen får den på skolan utanför den ordinarie skoltiden via studiestödet där läraren finns 

tillgänglig för eleverna. Denna kompensation anser vi skapar en likvärdighet på skolan då den 

medför att alla elever ändå får en likvärdig utbildning som läroplanen (Skolverket, 2011, s.6) 

förespråkar. Skolverket (2011, s.6) menar att skolan har ett speciellt ansvar för de elever som 

har svårigheter av olika anledningar och se till att de når målen. Genom studiehjälpen ser 

lärarna till att en åtgärd görs för de som behöver, dock kan de inte tvinga alla elever att gå 

utan kan bara visa att den finns tillgänglig. Skulle det i själva verket bli mest likvärdigt om 

läxorna inte fanns då skolan inte skulle behöva sätta in denna kompensation eller åtgärd, och 

då orättvisorna inte skulle uppstå från första början? Eller skulle läxfriheten medföra att 

eleverna inte når målen då timplanen inte täcker allt som ska hinnas med för att nå dem? 

 

Flera av lärarna är inne på att eleverna kan känna misslyckande, förtvivlan, skam, press eller 

stress när de inte har kunnat genomföra en läxa, där en anledning till detta kan vara att eleven 

inte förstår på grund av att hen inte är där mognadsmässigt. Vi drar en parallell till det Cooper 

(2007, s.9) skriver om att läxor bidrar till stress för att eleven känner ett behov av att lyckas 

och han nämner även att en negativ konsekvens kan vara att eleven inte förstår vad som ska 

göras. Vi ser det som att allt eleverna behöver uppnå kunskapsmässigt prioriteras högre än 

vetenskapen om att vissa elever blir lidande när skoldagen förlängs via läxan. Om läxorna 
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hjälper majoriteten av eleverna att komma närmare måluppfyllelsen så tolkar vi det som att 

det väger upp för de elever som inte lyckas med läxan på grund av olika faktorer. Lärarna 

skickar trots allt hem läxor med vetskapen om att alla elever inte kommer kunna göra läxan 

hemma på grund av olika anledningar. En lärares huvudsakliga uppdrag är att eleverna ska nå 

skolans kunskapsmål. Vi ser det som att lärarna anser att de behöver ge ut läxor för att detta 

ska ske oavsett hur läxan påverkar eleven. Vidare tolkar vi det som att läxan blir ett dilemma 

för lärarna, majoriteten nämner att de inte vill ge ut läxor fast ändå gör det. Vi ser att lärarna 

är medvetna om effekterna som läxorna kan resultera i och vi ser att det bekymrar dem. Att 

lärarna ger ut läxor trots dess negativa konsekvenser påvisar hur mycket de tycker att den 

behövs. Den stora frågan enligt oss blir då om det är lärarna vi ska beskylla för att läxor ges ut 

trots att vissa elever mår dåligt, eller om det är läroplanens omfattning som gör att skoldagen 

behöver förlängas via läxor oavsett hur eleverna påverkas.  

 

Cooper (2007, s.9) nämner att på grund av olika anledningar kan eleverna fuska på sina läxor, 

vilket är något som en av de intervjuade lärarna också ser som en negativ följd och något som 

skett minst en gång i hens lärarprofession. Av egna erfarenheter relaterar vi till pressen som 

läxorna kan ge och ser det inte som en omöjlighet att fler elever på olika sätt fuskar bara för 

att få det överstökat, vilket tappar hela läxans syfte.  

 

På grund av den stress och press läxor kan medföra ger en av de intervjuade lärarna sina 

elever endast en läxa i veckan. En ytterligare motivering till detta är att hen vill att eleverna 

ska vara så lediga som möjligt på sin fritid för att ha tid till andra aktiviteter. Att få mindre tid 

till sina fritidsaktiviteter är en effekt av läxor som Cooper (2007, s.9) ser som negativ. På 

grund av läxorna känner sig eleverna aldrig riktigt lediga (Alm, 2014, s.55; Westlund, 2007, 

s.88), vilket vi tolkar att denna lärare har tagit i beaktning i sin inställning till läxor, då hen 

helst inte skulle vilja ge ut någon läxa men ändå gör det på grund av tidsbristen. Vi ser att 

läxan som förlängning av skoldagen påverkar barnets fritid. Vi anser att elevens fritid är 

viktig för att eleven också ska få känna en känsla av ledighet och inte bara tänka på skolan. 

Genom läxan hämmas elevens fritid och känsla av ledighet vilket vi anser kan leda till att 

eleven kanske tappar intresse för skolan.  

 

Alm (2014, s.51), Medwell & Wray (2019, s.192) och Skolverket (2014, s.14) belyser 

forskning om läxors effekter på inlärningen vilken visar att läxor inte skulle vara någon hjälp 

för de yngre barnens inlärning. En av de intervjuade lärarna har tagit del av sådan forskning 
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och är medveten om att hen gör tvärtom vad den visar, då hen ger ut minst en läxa i veckan. 

Vi tolkar lärarens beslut som ytterligare en följd av den tidsbrist som råder. Trots att forskning 

påvisar läxors ineffektivitet behöver den ges ut i strävan om att eleverna ska nå målen.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att lärarnas huvudsakliga syfte med att använda sig av läxor i 

undervisningen är att tiden inte räcker till i skolan för att eleverna ska lära sig allt de behöver. 

På grund av elevernas olika hemförhållanden kan läxan få olika effekter på eleven. För en del 

är läxan inget problem, medan den för andra kan bidra till problem i hemmet genom brist på 

hjälp eller att man blir osams. Läxan tar även tid från barnets fritid och kräver en extra 

ansträngning av eleven som redan kämpat hela dagen i skolan. Trots elevernas olikheter i 

hemmet, att det tar tid från annat eller att eleverna kan må dåligt ger lärarna ändå ut läxorna, 

vilket vi har tolkat som kompensation för att hinna nå målen. Läxan behövs alltså för att 

eleverna ska kunna uppnå dem. Är det kanske i slutändan lärarnas uppfattning av läroplanen 

som gör att läxan fortfarande ges ut trots effekterna läxan kan medföra? Eller är målen i 

läroplanen alltför omfattande för att de ska kunna nås inom ramen för ordinarie undervisning? 

 

6.2. Förslag på vidare forskning 

Studien har synliggjort att fler faktorer behövs tas i beaktning för att verkligen förstå läxan 

som ett fenomen i skolvärlden. Därav skulle det vara intressant att studera hur arbetet i skolan 

ska ske för att hela läroplanens innehåll ska hinnas med på ordinarie skoltid. Vi har upplevt 

att lärarna vill utesluta läxan men att möjligheten inte finns då tiden inte räcker till. Att 

studera läroplanen och skolor som är läxfria anser vi skulle bredda kunskapen om detta.  

 

Elevens uppfattning av läxor kan vara av relevans för att få reda på hur de blir påverkade av 

läxorna och hur de känner när de får hem läxan, upplever de läxan som något jobbigt? Det blir 

även av intresse att ta reda på hur eleverna upplever hjälpen hemifrån för att få reda på hur 

hemförhållandena påverkar elevens prestation och syn på läxan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Berätta vad en läxa är för dig?  

 

Varför använder du läxor i undervisningen?  

- har du något mer syfte med läxor i undervisningen?  

 

Vilken/ Vilka typer av läxor ger du ut till eleverna?  

repetition   befästning   nöta in    förberedelse   komma i kapp   få in omgivningen  

Låter någon läxtyp intressant, hur arbetar du med den? 

 

Vad grundar du din utgivning av läxor i?  

- några utgångspunkter?  

- erfarenheter, tidigare forskning, styrdokument för skolan - utveckla svaret  

 

Kan du nämna några positiva effekter med att använda läxor i din undervisningen? 

- något positivt i elevernas personliga utveckling, ej kopplat till målen i skolan 

-föräldrar 

 

Kan du nämna några negativa effekter med att använda läxor i din undervisningen?  

- föräldrasynen, hur det påverkar eleverna, stress 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Hej!  

Vi är två studenter som går sista året på Grundlärarutbildningen i årskurs F-3. Vi skriver nu 

vårt självständiga arbete som handlar om varför lärare använder läxor i årskurs 1-3. Detta är 

ett ämne som intresserar oss eftersom läxor är något som vi som färdigexaminerade lärare 

kommer behöva ta ställning till. Genom att få reda på dina tankar kring läxor kan vi utveckla 

vårat förhållningssätt till läxor och få ta del av hur man ställer sig till läxor i dagens skolmiljö.    

 

För att ta reda på detta kommer vi hålla i intervjuer där vi ställer några frågor kring varför du 

ger ut läxor. Intervjuerna kommer vara anonyma och varken namn, kön, ålder, utbildning eller 

år arbetade inom skolans värld kommer benämnas och du får själv välja om du vill delta eller 

inte. Intervjuerna kommer att spelas in och endast vi kommer ha tillgång till dem. 

Inspelningen kommer inte användas till något annat än vår studie och intervjun kommer pågå 

i cirka 30 minuter.  

 

Vill du delta i vår studie om läxor? 

Vi undrar därför om du som lärare i någon av årskurserna 1-3 vill delta i en intervju för att 

svara på några frågor kring läxor. Vi är väldigt intresserade av din åsikt och vill därför 

anpassa oss efter dig och din tid, vi är flexibla. Dock på grund av våran tajta tidsplan vill 

genomföra intervjuerna under torsdag eller fredag v.39 eller under v.40. Är detta tidsspann 

helt omöjligt för dig tveka inte att maila eller prata med oss så kan vi försöka lösa det på bästa 

sätt.  

OBS! för att kunna delta i studien krävs det att du ger dina elever läxor. 

 

Har du frågor eller skulle vilja delta kontakta Clara eller Isabella muntligt eller via mail. 

Clara: xxx@xxx.com 

Isabella: xxx@xxx.com 

 

Tack på förhand och vi hoppas att just du vill delta!  

Clara Millerud och Isabella Norgren  
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