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Abstract 
 
The purpose of this study is to investigate the attitudes of Swedish elementary school teachers 

when it comes to homework. Do they use homework in their classes? What are the reasons 

that they use homework? What kind of homework do they use? The study also check if there 

are teachers that don´t use homework and why they don´t. 

 

The method at use is a survey where elementary school teachers answer questions about the 

use of homework. The survey were posted in a Facebook-group for elementary teachers. 

Except for the questions about homework there were some background-questions. Based on 

the answers a result were acquired. 

 

The results of the survey were that a large majority of the teachers that answered use 

homework. Even though they are not regulated in any of the governing documents available 

for the Swedish school. The main reason why homework is used by a large majority is to help 

the children enhance their reading ability. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka lågstadielärares attityder när det kommer 

till läxor. Använder de läxor? Varför använder de läxor? Vilka läxor använder de? 

Dessutom undersöks även om det finns lärare som inte använder läxor och av vilka 

anledningar de inte gör det. 

 

Metoden som används är en enkät som har lagts ut på internet i en Facebook-grupp för lärare 

på lågstadiet. Där har lärare på lågstadiet fått svara på ett antal frågor som berör användandet 

av läxor. De har även fått svara på några bakgrundsfrågor. Utifrån detta har ett resultat fåtts 

fram.  

 

Resultatet visar att en stor majoritet av respondenterna använder läxor, trots att de inte finns 

reglerade i några av de styrdokument som finns för den svenska skolan. Det är läsläxan som 

är det dominerande inslaget på lågstadiet, detta för att det upplevs som viktigt att eleverna 

tränar läsning vid en tidig ålder. 
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1 Bakgrund 
 

Mitt val av ämne handlar om läxor i undervisningen för svenska på lågstadiet. Tanken till den 

här undersökningen dök upp förra sommaren då det var ett radioprogram där lärare fick ringa 

in och berätta sina åsikter om läxor. Det var vitt skilda åsikter mellan de som ringde in och då 

väcktes ett intresse att undersöka lärares attityder till läxor.  

 

Användandet av läxor är något som är omdebatterat både i och utanför skolan. Det är 

omdebatterat på grund av att läxor är något som är komplicerat att definiera på flera olika sätt. 

Vad är en läxa? Hur är en bra läxa? Hur mycket läxor ska elever ha? Ska de ha läxor 

överhuvudtaget? Vilka effekter kan läxor ha på eleven? Debatten blir inte lättare av att den 

forskning som finns kan tolkas på olika sätt beroende på vilken sida man står på. Ett exempel 

är John Hattie (2012) som visar på effektstorleken på läxor, han ger i sin analys båda sidor 

argument att använda mot varandra. Förhållandevis så finns det inte så mycket forskning om 

läxor. De flesta undersökningar och vetenskapliga artiklar är från 80 eller 90-tal. Mycket av 

den forskning som är nyare arbetar vidare med de tankar och åsikter som presenteras i dessa 

artiklar. I dagens styrdokument för den svenska skolan finns inte läxor alls reglerade, det finns 

en paragraf i Skollagen (SFS 2010:800, kap. 7 § 17) som begränsar antalet timmar eleverna 

får vara i skolan. Detta skulle kunna tolkas som att läxor inte får förekomma men det är upp 

till varje lärare att bestämma hur den vill ha det.  

 

Enligt Harris Cooper (1989) så är arbete i klassrummet mycket bättre i ett lärandeperspektiv 

för lågstadieelever än att de ska ha hemarbete. Harris Cooper som är en betydande person 

inom forskningen om läxor. I närmare tre årtionden har han bland annat undersökt vilka 

effekter läxor kan tänkas ha som kan vara bra att fundera över inför framtida arbete med barn. 

Relevant för den här studien har Cooper hittat samband mellan akademisk framgång och tid 

nedlagd på läxor men det sambandet är svagt nästan obefintligt för yngre elever. Däremot blir 

sambandet starkare desto äldre eleverna blir. 

 

Min uppfattning är att vid hanterandet av läxor så tar det mycket tid för läraren att förbereda 

och följa upp läxorna. Däremot är det tydligt att tiden inte alltid finns till skolan för att hinna 
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med allt. Det krävs ett visst antal timmar (Lundberg & Herrlin 2003, s. 16) för att bli fullgod 

på till exempel att läsa och då är läsläxor ett bra komplement till den vanliga undervisningen.   

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares attityder till och deras bruk av läxor i svenska 

på lågstadiet. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Frågeställningarna som jag berör i den här studien är följande: 

• I vilken omfattning används läxor i undervisningen i svenska? 

• Hur motiverar lärarna att de använder alternativt inte använder läxor? 

• Vilken typ av läxor är det som används? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Forsknings- och litteraturgenomgången är indelad i fyra delar. Historik, definition av vad en 

läxa är och olika varianter, vilka effekter man kan få ut av läxor och en sammanfattande 

reflektion. I första delen, historik, undersöks hur det har sett ut i Sverige från 1500-talet och i 

USA från 1950-talet. Majoriteten av den nya forskningen som publiceras kommer från USA 

och vi i Sverige har tagit efter en hel del därifrån. I andra delen, definitioner, undersöks vilka 

läxor som finns och hur de ser ut. I del tre, effekter, undersöks vilka positiva och negativa 

effekter som kan förekomma vid användandet av läxor. Till sist kommer en sammanfattande 

reflektion som går igenom vad som tagits upp. 

 

2.1 Historik 

Redan på 1500-talet spreds de första läxorna i det svenska samhället, då var det en läsläxa i 

form av Luthers lilla katekes som skulle övas in i hemmen. Den skulle läsas och man skulle 

kunna den utantill när det sedan blev förhör. Det var då husfars uppdrag att se till att barnen 

och tjänstefolket klarade av de här uppgifterna som det var meningen att de skulle kunna 

(Lundgren m.fl., 2014, s. 46–47). När folkskolan infördes 1842 blev det lärarna som tog över 

den här rollen. Att genom förhör kontrollera om eleverna besatt den kunskap det var 

meningen att de skulle göra (Skolverket, 2014, s. 7).  

 

I Lgr 62 beskrivs läxor som ett sätt att fostra barn och ett sätt för barnen att inhämta 

nödvändiga kunskaper och färdigheter. Sju år senare i Lgr 69 har det pendlat ganska ordentligt 

för då är läxläsning frivillig för eleverna. I och med Lgr 80 så är läxor tillbaka på ett tydligt 

sätt för då är läxor en del av skolans arbetssätt (Hellsten, 1997, s. 206). I de läroplaner som 

kom ut innan Lpo 94 så är läxor reglerade, vad de skulle användas till och hur (Skolverket, 

2014, s. 8). Från och med Lpo 94 till dagens läroplan så finns inte läxor reglerade i vare sig 

skollag eller läroplan utan det är upp till varje skola och lärare att bestämma om de ska 

användas som en del i den undervisning som bedrivs på den enskilda skolan (Skolverket, 

2014, s. 8). Jan-Olof Hellsten (1997, s. 207) har undersökt saken närmare och enligt honom så 

finns det ytterst lite information och fakta om läxor i lärarutbildningar, lärarhandledningar och 

utredningar. Intressant är dock att enligt Westlund (2004, s. 33) så är det ett tecken på att 
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skolan är framgångsrik om den använder läxor. Lärarna upplever att det framförallt är bland 

föräldrarna som den här uppfattningen finns.  

 

Läxor finns som sagt inte reglerade i dagens styrdokument för svenska skolan, och i 

Skollagen står följande: 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i 

förskoleklassen och de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte 

förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar (SFS 2010:800, kap. 7 § 17). 

 

Detta kan tolkas som att vi faktiskt inte får tilldela våra elever läxor. Ändå används läxor 

kontinuerligt i skolan. Hellsten har analyserat befintlig litteratur som behandlar ämnet läxor 

och han finner tre tendenser som enligt honom själv gör ett starkt intryck på honom. För det 

första, anses läxor vara bra och viktigt men ändå forskas det påfallande lite om dem. För det 

andra, i de texter där läxor behandlas problematiseras de inte alls och för det tredje så sätts ett 

högt värde på läxor även om de kanske inte alltid ger några resultat (Hellsten, 1997, s. 215).     

I USA, där mer forskning har gjorts, har det pendlat i uppfattningarna vad läxor är bra för och 

hur de ska användas. Tidigt på förra seklet ansågs läxor vara ett bra sätt att träna hjärnan på. 

När sedan mängdträningen ersattes av mer problemlösning så tappades lite av tron på läxor. I 

slutet på 50-talet och i takt med flera tekniska framsteg fanns en rädsla att utbildningen i USA 

inte hängde med och då var läxor en av flera lösningar på detta. Under 60-talet upptäcktes 

starka samband mellan elevers framgång och föräldrarnas socioekonomiska status och vilken 

utbildning föräldrarna hade. Dessa elever hade bättre förutsättningar hemma, läxor ansågs 

också inkräkta på barnens fritid. Mellan 80-talet och sekelskiftet var det återigen populärt med 

läxor men då började röster höras att eleverna led av stress och att läxor var en anledning till 

det. Tron på läxor i USA har gått i vågor och det är på liknande sätt i Sverige (Strandberg, 

2013, s. 329; Westlund, 2004, s. 34–35). 

 

2.2 Olika definitioner och varianter av läxor 

Det finns nog nästan lika många åsikter som personer när det kommer till vad en läxa är och 

det finns en uppsjö av varianter och för vilket ändamål de används. Detta kan vara en 

anledning till att det finns relativt lite forskning om läxor, och den som finns presenterar olika 

resultat (Westlund 2004, s. 78). 
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Enligt Nationalencyklopedin (Åström, K., Engström, C. & Marklund, K, 2000) så är läxor en 

avgränsad skoluppgift för hemarbete. Den kanske mest accepterade och vanligaste 

beskrivning definieras av Cooper, han beskriver läxor som ”tasks assigned to students by 

schoolteachers that are meant to be carried out during non-school hours” (Cooper & 

Valentine, 2001, s. 145). Hellsten (2000), som kan vara Sveriges svar på Cooper, är inne på 

samma spår och menar att läxor är arbete som inte görs på lektionstid. Hellsten går lite längre 

än Cooper och menar att läxor också kan vara uppgifter som elever gör utan att de har blivit 

tilldelade dem av en lärare. Läxor behöver dock inte innebära att de måste göras hemma utan 

de kan även göras i skolan på till exempel raster. Hellsten beskriver även fyra aspekter av 

läxor. Läraren ger en uppgift till eleverna som eleverna är motiverade att göra, eleven ska 

tolka vad som ska göras, eleven arbetar med uppgiften och till sist förhörs läxan eller används 

i någon form i undervisningen (Hellsten, 2000, s. 120). 

 

För att hjälpa lärare med en definition av de olika typerna av läxor och hur det är tänkt att 

lärarna ska använda läxor i undervisningen, gav Skolverket (2014) med hjälp av Max 

Sandberg ut Läxor i praktiken. I materialet tas dessa olika typer av läxor upp:    

• Repetitions eller övningsläxan 

Eleverna ska träna upp färdigheter genom att repetera ett visst stoff, till exempel 

mängdträning, genom att läsa eller repetera multiplikationstabeller.  

• Föreberedelseläxan 

Eleverna ska förbereda sig inför kommande lektioner genom att läsa in sig på det lektionerna 

ska träna så att de har en viss förkunskap. Det så kallade flippade klassrummet är ett exempel 

på detta. I det flippade klassrummet får eleverna i läxa att läsa in sig på det kommande 

lektionsinnehållet. När det sedan är dags för lektion har eleverna en förförståelse av vad som 

ska gås igenom, och tillsammans med klasskamrater och läraren får de stöd i sitt lärande. Det 

betyder att man vänder på den vanliga ordningen där ett lektionsinnehåll har presenterats och 

läxan sker som ett efterarbete att befästa det som gåtts igenom.    

• Miljöläxan 



 

6 

 

Här används elevernas hemmiljö för att genomföra vissa undersökningar, intervjuer eller 

liknande. Det kan var att till exempel att intervjua en familjemedlem.   

• Komma ikapp-läxan 

Om en elev ligger efter eller kanske varit sjuk så kan hen få uppgifter som gör att hen kan 

komma ikapp övriga klassen. Det kan även vara en form av ”straff” för att en elev gjort något 

annat på lektionen och helt enkelt inte har jobbat med det som är tänkt. Enligt Cooper (1989, 

s. 90) får dock det här motsatt effekt då läxor som ges som en bestraffning snarare drabbar 

eleven i en negativ bemärkelse.  

• Bedömningsläxan 

Den här typen ges till äldre elever som klarar av ett större ansvar. Arbetet görs till stor del i 

hemmet. Det ligger sedan till grund för bedömning och betygsättning. Till exempel en uppsats 

som ska skrivas utanför lektionstid (Skolverket, 2014, s. 13–14). 

 

I boken The battle over homework (Cooper, 2001) ges eventuellt en förklaring till att det är 

svårt att enas om vad läxor är. Det finns ett antal kriterier som det ska tas ställning till:  

Vilken mängd ska det vara på läxorna? – Frekvens och längd. 

Vilket syfte har de? – Är det något som ska övas in eller förberedas eller är det ett straff på 

grund av något som har missats eller inte gjorts. 

Vilka färdigheter är det som tränas? – skrivande, läsande eller memorera stoff.  

Hur ska det arbetas med läxan? – självständigt eller i grupp. 

Graden av tvång – Vissa läxor är obligatoriska andra har extra uppgifter som inte måste göras 

och några läxor är frivilliga. 

Vilken deadline har läxorna? – Är det en lång eller kort period eleven har på sig. 

I vilken social kontext ska läxan göras? – Helt själv, med hjälp av föräldrar och syskon eller i 

grupp med andra elever (Cooper, 2001, s. 4) 

 

En notis som kan göras här är att i svenska ordlistan så finns det en till betydelse för ordet 

”läxa”. Det definieras alltså inte enbart som en uppgift som ska ske utanför lektionstid. En 

läxa kan också vara en lärdom som dras genom ett misslyckande eller att något går på ett sätt 

man i förväg inte kunnat föreställa sig (Nationalencyklopedin, 2000). Att någon lär sig en 

läxa, oftast används det uttrycket i ett negativt sammanhang. Hellsten tar i Skolan som 
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barnarbete och utvecklingsprojekt (2000) upp något intressant som kan vara bra att fundera 

över vid användandet av läxor. Uppfattningen om läxor skiljer sig markant för lärare och 

elever. Hellsten kallar det för romansen och tragedin. Lärare har en romantisk syn på läxor, 

med andra ord att läxor är något som hjälper eleverna utvecklas och bidrar till det livslånga 

lärandet. Elevernas syn på läxor är däremot mer av en tragedi, läxor är något som tar tid. De 

blir aldrig klara och de inkräktar på elevernas fritid (Hellsten, 2000, s. 189–190).  Att läxor 

inkräktar på barnens fritid är kanske det vanligaste argumentet för att skolan ska vara läxfri. 

Att ta med sig jobbet hem är något som inte rekommenderas då det är viktigt att ha en gräns 

mellan arbete och privatliv. Liknar man skolan som en arbetsplats för eleverna är det värt att 

fundera på om inte läxorna inkräktar på deras privatliv. På så sätt finns skolan eller jobbet 

med eleverna hela dagarna och det här påverkar också övriga familjemedlemmar som i många 

fall antas hjälpa till med läxorna (Westlund, 2004, s. 26; Hellsten, 1997, s. 205).   

 

2.3 Vilka effekter kan läxor tänkas ha på eleverna? 

Cooper är som sagt en person som betytt mycket inom forskningen om läxor och redan 1989 i 

Synthesis of Research of Homework förklarade han att det finns tre anledningar till varför 

läxor skulle användas bland yngre elever. För yngre elever ska läxor handla om att ge 

”eleverna goda studievanor, en positiv inställning till skolan och få eleverna att förstå att 

lärande även sker utanför skolans väggar”. I den rapporten klargjorde han att för yngre elever 

så är det överlägset för elever i lågstadiet att arbeta i skolan istället för att få läxor (Cooper, 

1989, s. 86–87).  

 

I The battle over homework listas tänkbara positiva och negativa aspekter av läxor. Effekterna 

gäller inte enbart lågstadieelever utan gäller generellt. 

Positiva effekter: 

Direkta bedrifter och lärande – Faktakunskaperna och förståelsen ökar. De bidrar till bättre 

kritiskt tänkande, informationsprocesser och konceptbildning. 

På längre sikt – Uppmuntrar till att lärande kan ske utanför skolan på fritiden. Läxorna bidrar 

till bättre attityd mot skolan och bättre studievanor och rutiner. 

Icke-akademiska fördelar – Läxorna ger bättre självdisciplin och organiserande av tid. 

Vetgirigheten ökar och läxorna ger en mer självständig problemlösning. 
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Ökad föräldrauppskattning av skolan och ökad inblandning. 

Negativa effekter: 

Motivation – Eleven tappar intresse för skolan och lärande, de blir uttråkade. Fysisk och 

psykisk utmattning kan också förekomma.     

Förnekande av lektionstid och sociala aktiviteter – Föräldrar ”hjälper till” på ett sätt som 

förvirrar mer än hjälper. Det blir en press att bli klar och det på ett bra sätt. Det kan skapas en 

förvirring på grund av otydliga instruktioner från läraren hur läxorna ska göras. 

Fuskande – Istället för att göra läxan själv kopieras det från andra elever eller det ges för 

mycket hjälp så att det inte är eleven som gör läxan. 

Ökad klyfta mellan hög- och lågpresterande elever (Cooper, 2001, s. 7). 

 

För att se till att nå de mål som är tänkta och för att undvika negativa effekter så är det viktigt 

att om läxor används i samband med undervisning ska de vara genomtänkta och meningsfulla 

för eleverna. Läxan ska förberedas, förklaras och följas upp på ett sätt av läraren att eleven 

tycker det är värt att göra den (Skolverket, 2014, s. 19–20). Cooper (1989; 2001) och U.S. 

Department of Education Office of Communications and Outreach (2005) är eniga om att 

läxor för yngre elever inte ska förväntas ge någon större effekt på lärandet, sambandet mellan 

tid som läggs på läxor och framgång i skolan blir däremot starkare desto äldre eleverna blir. 

Däremot finns det en uppfattning att om en skola ger mycket läxor så uppfattar föräldrar till 

elever på skolan den som framgångsrik och att den håller hög kvalitet (Westlund, 2004, s. 33). 

Även fast det finns ytterst svaga samband mellan lärande och läxor för yngre elever så är ändå 

rekommendationen från U.S. Department of Education Office of Communications and 

Outreach att elever ska tillbringa 10–20 minuter per skoldag med läxor. Eftersom läsning är 

en central del i skolan och i livet kan det behövas mer tid till det varje dag utöver de här 10–

20 minuterna (U.S. Department of Education Office of Communications and Outreach, 2005, 

s. 9). Enligt Lundberg & Herrlin (2003, s. 16) så krävs 5000 timmar för att blir en fullgod 

läsare och dessa timmar är inte helt enkelt att uppnå i skolan. På ett år om eleverna läser 5 

timmar om dagen varje vecka så når vi upp i lite mer än 1000 timmar. Att då tro att skolan ska 

nå upp till det här utan assistans från hemmet känns svårt om inte omöjligt. 

Hattie (Hattie, 2012, s. 30–32) som har sammanställt lite mer än 800 analyser om vad som 

påverkar elevers studieframgång placerar läxor lågt, på 94:e plats. Han anser att läxor i skolan 

ger låga effekter, önskade effekter ges värdet 0,4 och högre. Läxor ges en effekt på 0,29, i 
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grundskolan är effekten nästan noll. Det bidrar till uppfattningen att på lågstadiet finns det 

kanske bättre saker att lägga tid på. Samtidigt visar Hatties analys att läxor faktiskt ger effekt 

och som Cooper (Cooper, 1989, s. 86–87) menar, blir sambandet starkare när eleverna blir 

äldre. Det intressanta med det här är att Hattie kan användas, och gör så också, som argument 

av båda sidor i läxdebatten. 

 

Forskningen visar alltså på ganska små effekter mellan läxor och prestationer i skolan. Desto 

längre ner i åldrarna man kommer desto svagare blir sambandet, för äldre elever är sambandet 

starkare och där har läxorna ett värde. Anledningarna till att forskningen pekar på att yngre 

elever inte tillgodogör sig läxor på samma sätt som äldre elever är varierande. Cooper och 

Valentine (2001) ger två förklaringar med fokus riktat på eleven. Den ena är kopplad till det 

kognitiva och menar att yngre elever inte klarar av att sortera bort störande moment hemma 

och därför kan de inte ta till sig det lärande som sker i hemmet. Den andra anledningen kan 

uppfattas som ganska självklar. Yngre elever har helt enkelt inte lärt sig goda studietekniker 

än och då lär de sig inte på samma sätt som äldre elever.  

 

Det finns andra orsaker som kan förklara varför sambandet mellan yngre elever och läxor är 

svagt, om fokuset vänds från eleverna och istället vänds mot läraren, finns det några andra 

tänkbara anledningar enligt den forskning som finns. Första anledningen till att sambandet 

mellan yngre elevers framgång och läxor är svagt kan vara att yngre elever får mycket mindre 

läxor än äldre. Den andra anledningen är att läxor används på olika sätt beroende på vilken 

klass de ges till. På lågstadiet kan läxorna vara mer ett medel för att eleverna ska lära sig goda 

vanor och studietekniker. Då blir inte resultatet av läxorna det viktiga för lärarna. Den tredje 

anledningen kan vara att på lågstadiet så ser lärare på annat sätt att en elev behöver hjälp och 

skickar då med läxor hem för att även hemmet ska stötta den eleven. Den fjärde och sista 

anledningen som ges är det motsatta, att läraren ger samma läxa till alla elever, vilket gör att 

de som har det lättare blir klarare snabbare och inte behöver lägga lika mycket tid på läxor 

(Cooper & Valentine, 2001, s. 147–148). 

 

Enligt Walberg, Paschal & Weinstein (1985, s. 79) så kan läxor liknas vid en pall med tre ben. 

Eleven, föräldern och läraren utgör ett ben var och om ett av de här benen inte är med på vad 

som ska göras så kommer pallen att ramla. Mängden, kvaliteten och dugligheten på läxorna 
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kommer att falla helt och den effekt läxorna kunde ha haft på lärandet spolieras. Det är ett 

samarbete som behöver fungera för att ett lärande ska ske. 

 

Peter Wall som är pedagogikforskare diskuterar läxor i en artikel på SVT.se och där har han 

en enkel förklaring till att sambandet mellan framgång på lågstadiet och läxor är svag. De som 

lär sig snabbt kan lägga mindre tid på läxor än de som måste kämpa mer för att lära sig. 

Därför blir sambandet svagt mellan tid nedlagt på läxor och bra prestationer. Peter Wall 

(2015) anser att elever som har/gör läxor lär sig mer än de som inte har/gör läxor. 

 

2.4 Sammanfattande reflektion 

För att sammanfatta finns det förhållandevis lite forskning om läxor och dess effekter på 

elevers lärande. Det mesta som finns kommer från USA där läxans roll i undervisningen har 

gått i vågor. En anledning kan vara att det kan vara svårt att mäta effekterna och att resultaten 

kan variera från klass till klass. En annan förklaring kan vara att definitionen av en läxa är 

ganska lika men hur de utformas och vad de används till kan variera kraftigt. För att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt vid forskning skulle det behövas två identiska klasser där den 

ena klassen fick och den andra inte fick läxor. Därefter skulle ett resultat kunna tas fram för 

analys, men det känns som en utopi som är svår att förverkliga. Effekter som har presenterats, 

positiva som negativa, sker inte varje gång utan det är effekter som kan förekomma. Samtidigt 

visar forskningen på att effekter i lågstadiet är små, angående läsläxor så krävs det ett visst 

antal timmar för att bli en god läsare (kan behövas mer om det finns någon problematik) och 

de här timmarna kanske blir svåra att komma upp till om det inte existerar ett samarbete 

mellan skolan och hemmet där man hjälps åt.    

 

Att det finns så pass många olika åsikter och tankar om vad en läxa är och hur de kan 

användas borde vara en bra grund för att mer forskning ska bedrivas inom ämnet. Debatten 

angående läxor har ofta handlat om huruvida vi ska ha läxor eller inte i skolan. Det kan vara 

så att den debatten behöver förändras till att handla om vad en bra läxa är. Hur använder 

lärarna läxorna på ett sådant sätt så att de stöttar eleverna och inte knäcker dem?  
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Synen på läxor varierar från lärarperspektiv och elevperspektiv. Nyttan kanske inte är lika klar 

för eleverna som för lärarna. Används då läxor för att traditionen säger att läxor ska finnas i 

svenska skolan för att de alltid har gjort det? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

För att motivera användandet eller inte användandet av läxor kan det vara en bra idé att 

fundera över hur lärande sker. Genom tiden har flertalet teorier vuxit fram kring detta. Det är 

en komplicerad fråga att svara på, hur lärande sker? Svaret kanske inte finns i en av de teorier 

som kommer att tas upp här utan det kanske är en bra idé att plocka lite av varje. På så sätt 

kanske vi har något i vår ”verktygslåda” som passar, om inte alla elever, i alla fall de flesta 

som vi kommer att möta. Jag kommer ta upp fyra teorier som har betytt mycket för skolans 

utveckling och dess undervisning (Lundgren m.fl., 2014, s. 256). 

 

3.1 Behaviorism 

Behaviorism har varit ett betydande synsätt från tidigt 1900-tal till sent 1970-tal. Som namnet 

antyder kopplas behaviorism ihop med beteenden. Det finns några personer som betytt 

mycket inom behaviorism och det är Ivan Pavlov, John B. Watson och B.F. Skinner. Skinner 

har betytt mycket för hur man sett på lärande inom skolan. Skinner började genom betingning 

förstärka beteenden som upplevs som positiva. På samma sätt kan beteenden som är negativa 

släckas ut så att de försvinner. Till exempel om en lärare använder läxor så får eleven träna på 

ett visst moment. Klarar eleven av det på ett tillfredsställande sätt sker en 

bekräftelse/förstärkning av det goda beteendet och eleven kan arbeta vidare. Det goda 

beteendet belönas. Klarar eleven inte av uppgiften på ett tillfredsställande sätt får den göra om 

och göra rätt. Ett negativt resultat får en negativ verkan, uppgiften måste göras om. I 

behavioristisk anda känns läxor som ett bra sätt att belöna och visa på beteenden som upplevs 

som de rätta. Däremot finns det en del kritik mot det här tänket då lärandet tycks vara något 

mycket mer komplicerat än att det är vissa beteenden som ska förstärkas för att någon ska bli 

en fullärd vuxen individ (Lundgren m.fl., 2014, s. 256–268). 

 

3.2 Kognitivism 

Under 1950-talet fanns istället ett stort intresse för hur vi människor tänker och de mentala 

processer som sker vid till exempel lärande. Jean Piaget är en person som har betytt mycket 

för skolan och lärande. Piaget delade in barnets utveckling i flera stadier för att hjälpa lärare 

och pedagoger att lägga lärandet på rätt nivå. Det pågår hela tiden processer i vårt tänkande 
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som gör att vi lär oss och utvecklas. När vi lär oss skapas då scheman för hur saker och ting 

fungerar, ofta lär vi oss genom erfarenheter och testa oss fram. Det bästa vore då att 

uppmuntra till lektioner där eleverna är aktiva och ställer frågor för att sedan ta reda på dessa 

frågor. Piaget skapade en bild av barnen som utforskare som styr sin egen utveckling. Läraren 

ska då hålla sig i bakgrunden och vara ett passivt stöd. Tankarna går då till användandet av 

läxor, det är då viktigt att de är anpassade till elevens utveckling och att eleven får göra dem 

själva för att på så sätt skapa erfarenheter som bidrar till lärandeprocesser. George A. Miller 

var en amerikansk psykolog som publicerade en uppmärksammad artikel ”The magical 

number seven, plus or minus two”. Enligt honom klarar människans minne endast av att 

minnas 5–9 obetydliga fakta åt gången. För att minnas dessa fakta måste de kopplas till ett 

sammanhang eller kontext där de får en betydelse. Detta kan kopplas till användandet av 

glosor och veckans ord. Ska det ge effekt måste orden få ett sammanhang för att eleverna ska 

komma ihåg dem (Lundgren m.fl., 2014, s. 268–284). 

  

3.3 Pragmatism 

Pragmatismens syn på kunskap är mer praktisk än andra teorier. Kunskaper är något som vi 

människor använder oss av och som hjälper oss i situationer där vi står inför något problem. 

Till den här synen på kunskap hör John Dewey som verkligen har haft en stort inflytande på 

utbildningar runt om i världen. ”Learning by doing” är ett uttryck som pragmatiker 

förespråkar, alltså att lärande uppstår genom att man testar sig fram. Dewey ansåg att de 

kunskaper elever tillgodogjorde sig i skolan inte stämde överens med de kunskaper som krävs 

utanför skolan. Detta innebär att mer praktiska inslag ska blandas in i undervisningen så att 

det inte bara är teoretiskt. Undervisningen skulle då bli mer elevanpassad och passa fler 

elever. För användandet av läxor enligt en pragmatiker så är det viktigt att läxorna stämmer 

överens med elevens vardag och då gärna att de innehåller något praktiskt. Då gäller det att 

tänka till för att anpassa läxorna (Lundgren m.fl., 2014, s. 287–291). 

 

3.4 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet på lärande grundar sig i tankarna från Lev Vygotskij. Enligt 

honom är det språket som är nyckeln till utveckling inom individer. Kommunikation med 

andra personer för oss framåt. Detta gör att barn är beroende av andra för att utvecklas, 
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antingen genom en vuxen eller kamrat. Vygotskij ligger bakom idén om den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Det innebär att vi alltid har nya erfarenheter och färdigheter 

framför oss, och tillsammans med andra exempelvis en lärare kan vi ta nästa steg för att 

behärska dem. Ska läxor användas krävs det att de är i rätt utvecklingszon och att det finns 

någon där som hjälper eleven. Eftersom de flesta läxor ska genomföras på egen hand så 

strider det lite mot Vygotskijs tankar. Även om föräldrar säkert vill hjälpa till innebär det ändå 

inte att de har expertisen att hjälpa sitt barn på det sätt som krävs, ett undantag kan vara 

läsläxorna som familjemedlemmar eventuellt kan hjälpa till med på ett någorlunda effektivt 

sätt. Enligt Vygotskij kan det vara så att läxor ändå inte är det mest effektiva sättet att uppnå 

ett lärande för våra elever (Lundgren m.fl., 2014, s. 297–306).  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
 

4.1 Metodval 

Att metodvalet är enkät beror på att det är ett effektivt sätt att få ett stort antal respondenter på 

kort tid. För att ta reda på attityder som personer har används en enkät med stor fördel. 

Nackdelen är att det är svårt att kontrollera sanningshalten i respondenternas svar, vilket kan 

påverka reliabiliteten. Jag utgår dock ifrån att de som väljer att svara gör så för att de vill 

hjälpa till och inte förstöra. 

 

I en enkät kan man nå många, men det troliga är att man inte går in på djupet utan det blir mer 

ytliga åsikter. Enkäter är bra att använda för att mäta händelser som är vanliga, personers 

attityder men för att ta reda på känsliga saker, eftersom enkäter ger en känsla av anonymitet. 

Den största styrkan med enkäter är ändå som sagt att man kan nå många på kort tid. Urvalet 

av försökspersoner för en enkät blir viktigt för att sedan ska kunna generalisera resultatet man 

får. Ska vi undersöka händelser på lågstadiet kan vi inte skicka ut enkäten till högstadieelever. 

Det är bra för validiteten om man går igenom konstruktionen på enkäten med till exempel en 

handledare. Det är även bra att testa frågorna på en kontrollgrupp innan för att se om frågorna 

är valida. Frågorna är naturligtvis centrala i en enkätundersökning, till frågorna finns det 

öppna eller fasta svarsalternativ. Skillnaden på dessa är att i de öppna svaren får respondenten 

skriva sitt svar och i de fasta svaren får de kryssa i ett redan förutbestämt alternativ. De fasta 

svaren är enklare att sammanställa. Något som kan påverka reliabiliteten är att det kan vara 

svårt att veta hur ärliga personerna är i en enkätundersökning. Bortfallet är något som man får 

fundera på också då det kan påverka både validiteten och reliabiliteten. Till exempel om man 

skickar ut 100 stycken enkäter men man endast får svar på 29 så kan resultatet bli lidande. 

Extremvärden får då ett större genomslag om det blir mindre antal respondenter (Dimenäs, 

2007, s. 85–92). 

 

4.2 Urval 

Urvalet av svarande har valts efter att jag har sett flertalet andra studenter lagt ut sina studier i 

en grupp på Facebook som endast är för lärare och lärarstudenter. Gruppen är stängd för 

andra, vilket medför att enkätens respondenter är verksamma lärare i FK–3. Gruppens 
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medlemmar är nästan 30 000, vilket borde ge en bra möjlighet för en generalisering av det 

resultat som tas fram.    

 

4.3 Genomförandet 

Enkäten är ordentligt granskad av andra personer. Handledare och studiekamrater har givit 

tips på förbättring. Detta för att säkerställa validiteten på frågorna och enkätens utformning. 

Till de flesta frågorna är det fasta svarsalternativ, vilket innebär att de ska kryssa i ett eller 

flera svar. Detta gör att sammanställningen blir enklare. Vid några frågor finns ett öppet 

svarsalternativ där respondenten får skriva ett eget svar. På det här sättet ska det finnas något 

alternativ som alla kan kryssa i. Även fast stort arbete har gjorts för att säkerställa att 

svarsalternativen är valida finns det kanske svar som jag inte tänkt på. Enkäten kommer att 

läggas ut på en tidpunkt, som efter diskussion med handledare, ska generera ett önskat antal 

svar. Då det är många som gör inlägg i den gruppen finns farhågor om att enkäten ska 

försvinna i massan.   

 

4.4 Etik 

Forskning är något som driver samhället framåt och det är viktigt att vi hela tiden fortsätter 

med att undersöka och utvärdera det vi vet för att komma fram till nya upptäckter. Paradoxalt 

nog finns det samtidigt en konflikt i och med att individens integritet ska skyddas. Vid 

bedrivandet av forskning som innefattar individer i samhället så är det en central del i 

forskningen att se till att de som deltar inte blir drabbade av negativa konsekvenser. På grund 

av detta finns det vissa huvudkrav, regler och rekommendationer som man bör ta i beaktande. 

Dessa finns för att kunna vägleda forskare i sin forskning, och om det uppstår konflikter så 

ska det finnas ett regelverk som gör att bedömningen vid konflikter blir lättare att lösa 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5–6).  

 

De fyra huvudkraven som finns för att säkra individskyddet är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Kort sagt så innebär de här huvudkraven följande, som forskare ska man tänka på att 

deltagarna ska informeras om vad forskningen gäller, om en individ inte vill vara med 

behöver den det inte heller, obehöriga kommer inte få ta del av personuppgifter som lämnas 
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av deltagarna och de uppgifter som samlas in får endast användas för forskningen det berör 

och inget annat (Dimenäs, 2007, s. 26–27).  

 

För min enkätundersökning anser jag att den förhandsinformation som ges måste vara tydlig. 

Genom tydlig information klaras informationskravet av, och när då enkäten lämnas in 

samtycker deltagarna till att vara med. Angående konfidentialitetskravet kommer enkäten vara 

anonym så inte ens jag som samlar in datan vet vem som svarat vad. Uppgifterna som samlas 

in kommer stanna hos mig och inte spridas vidare. Enligt min bedömning är det nog ganska 

riskfritt för de som väljer att delta. Ämnet läxor är något som många har åsikter om, men 

samtidigt är det inte ett känsligt ämne där någon kommer känna sig illa till mods över de 

resultat som undersökningen visar. En styrka med en enkät är att den kan avbrytas om det 

skulle finnas frågor som är jobbiga att svara på. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Vid bedrivandet av forskning är det en viktig del att fundera över begreppen, validitet och 

reliabilitet. Det är två begrepp som hör ihop och man ska eftersträva att dessa ska ha höga 

värden. Då anses den forskning man har gjort som bra (Dimenäs, 2007, s. 251).  

Validitet kan ses som studiens giltighet, hur väl mäter studien verkligen det som det är 

meningen och har vi fått den kunskap som avsikten var (Dimenäs, 2007, s. 249). För att 

reliabilitet ska vara hög så ska trovärdigheten eller tillförlitligheten vara bra. Möjligheten till 

generalisering handlar om att studien får betydelse för en större population. Att resultatet går 

att transformera på en större massa (Dimenäs, 2007, s. 233). Jag anser att för min 

undersökning har jag nått en hög grad av validitet och reliabilitet. Eftersom det var många 

som svarade på enkäten kan en viss grad av generalisering göras.  
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5 Resultat och analys 
 

Enkäten låg ute i Facebook-gruppen i ungefär 24 timmar och det genererade lite mer än 300 

svar (306 totalt). Målet som var uppsatt på 100 svar nåddes alltså med råge. Det talar för att 

läxor verkligen är något som många har åsikter om. Här nedan kommer resultatet att redovisas 

med stapeldiagram och kommentarer. Under varje stapeldiagram finns det närmare 

specificerat hur många svar varje alternativ fick. På vissa ställen är två frågor sammanslagna.   

 

5.1 Kön på de svarande 

Andelen kvinnor som svarade är märkbart hög nästan skrämmande. Siffrorna kanske inte är så 

extrema i verkligheten men kvinnor är helt klart majoritet i verksamheterna. Det är en stor 

majoritet kvinnor i gruppen där enkäten lades ut, men genom en enkel sökning på manliga 

förnamn så är det tydligt att de finns med i gruppen men inte svarar. Det var inte meningen 

med den här enkäten att ta upp könsfördelningen i skolan men med nästan 99 % av de 

svarande (301 av 306) går det inte att blunda för hur många kvinnor som arbetar på lågstadiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Kön på de svarande (absolut frekvens): Man, 3. Kvinna, 301. Annat, 2.  
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5.2 Utbildning och tid i verksamheten 

Den största andelen av de svarande är utbildade under 2000- och 2010-talet. Noterbart att 4,2 

% inte har någon utbildning (diagram 2). Lite mer än hälften av de som svarade, 54 %, har 

varit verksamma i 10 år som mest. 1,6 % har jobbat i mer än 40 år, vilket visar att enkäten 

nådde ut till olika åldrar. En risk innan med att lägga ut enkäten i en Facebook-grupp är att det 

blir många yngre som svarar (diagram 3).  

 

De här två frågorna är i mitt tycke ganska lika men ändå ser diagrammen olika ut. I diagram 2 

är två staplar lika och då kan det tyckas att det borde se likadant ut i det andra diagrammet. 

Varför blir det då en skillnad? Den som tog sin examen på 2000-talet kan tyckas ha jobbat i 

mer än 10 år. Dock tog de sin lärarexamen 2008 har de inte hunnit jobba längre än 10 vilket 

ger upphov till skillnaderna mellan diagrammen. Naturligtvis är det så att vissa kanske har 

tagit ett uppehåll i sitt arbete också.   

 

Diagram 2: När lärarexamen togs (absolut frekvens): 60-tal, 0. 70-tal, 3. 80-tal, 14. 90-tal, 46. 00-tal, 115. 10-tal, 

115. Har ingen, 13.    

Diagram 3: Hur länge de har jobbat (absolut frekvens): 0–10 år, 166. 11–20 år, 89. 21–30 år, 11. Mer än 40 år, 5. 

 

5.3 Vilken årskurs? 

Den största andelen 41,8 % ansvarar för en årskurs 1. Det är inget stort hopp ner till de som 

har 2:or och 3:or, 32,7% och 29,7 % för vardera innebär att det inte är någon stor skillnad.  
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Det är ett antal som inte har någon klass just nu. 8,8 % har en förskoleklass för tillfället. Det 

är en ganska jämn spridning mellan årskurs 1–3. Till den här frågan var det möjligt att välja 

fler alternativ, då det kanske fanns lärare som inte enbart hade en klass. Längre fram kommer 

jag ta upp betydelsen av de som har svarat att de har en förskoleklass, på grund av att det 

påverkar respondenternas svar i ett senare skede.  

 

Diagram 4: Årskurser för de svarande (absolut frekvens): Förskoleklass, 27. Årskurs 1, 128. Årskurs 2, 100. 

Årskurs 3, 91. Ingen just nu, 18. 

 

5.4 Läxor – Ja eller Nej 

Den här frågan är mest central för min enkät (diagram 5). Av de svarande är det 91,2 % som 

använder läxor i ämnet svenska. Det är en stor och mycket klar majoritet. Svarade 

respondenten Ja, kommer man till nästa fråga. Vid svaret, Nej blir nästa fråga nummer 10 

(5.8). Detta på grund av att frågorna 6–9 handlar om användandet av läxor. Fråga 10 är enbart 

till för de som svarade Nej på den här frågan.  

 

Till fråga 6 (diagram 6) kommer alltså de som svarade Ja på föregående fråga (diagram 5). 

Läxorna introduceras för eleverna i åk 1 till 92 %.  Det är alltså märkbart få som introducerar 

senare eller tidigare. 8 % introducerar läxor i en annan klass än i 1:an. Förskoleklass är något 
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som ses som en brygga mellan förskola och skolan så det är inte helt oväntat att det är först i 

1:an som många börjar med läxor.  

 

Diagram 5: Om de använder läxor eller inte (absolut frekvens): Ja, 279. Nej, 27. 

Diagram 6: När läxorna börjas med (absolut frekvens): Förskoleklass, 14. Årskurs 1, 253. Årskurs 2, 6. Årskurs 

3, 2. 

 

5.5 Vilka läxor? 

Här kunde respondenterna välja fler än ett svarsalternativ då de kanske använder fler än bara 

en typ av läxa i sin undervisning. Det fanns även ett alternativ där de fick skriva in ett eget 

alternativ eller om de ville tillägga något, 9 % valde att göra det. Läsläxor är de som används 

mest, 98 % använder läsläxor. Det är nästan alla med andra ord. Hälften använder även någon 

sorts skrivläxa.  

 

Av de som valde att lägga till någon egen kommentar kan 50 % av de svaren kopplas till 

skrivandet och stavande av ord. Veckans ord, ordkunskap och grammatik var vanliga 

kommentarer. Även här var det kommentarer som har med läsning att göra.  
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Diagram 7: Olika läxor som används (absolut frekvens): Läsläxor, 274. Glosor, 31. Skrivläxor, 126. Annat, 25. 

 

5.6 Varför används läxor? 

Här fanns också möjligheten för de svarande att välja fler än ett svarsalternativ då det ofta 

finns ett flertal anledningar till användandet av läxor. Möjligheten fanns också att välja ett 

eget alternativ, ifall någon anledning inte fanns med bland svarsalternativen. 13,6 % valde att 

lägga till en egen kommentar. 82,8 % använder läxor för mängdträningen. Repetera det som 

gjorts i klassrummet, fördjupa kunskaper och helt enkelt komma upp i de timmar som behövs 

för att lära sig något. 57,3 % ser det som en bra chans för samarbete mellan hemmet och 

skolan.  

 

De kommentarer som respondenterna valde att lämna bidrar till att mängdträningen är den 

största anledningen till att lärare använder läxor. Ungefär 75 % av de kommentarerna handlar 

om att elever måste läsa och repetera mycket för att få till ett flyt i läsningen.  

Ett svar som jag tyckte var intressant var detta: 

”Ge rutin att läsa skönlitteratur. För många elever är läsläxan den enda texten de läser. Stödjer 
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mig på forskning som säger att läsläxan är det enda läxa som man kan se ger resultat. Jag ger 

inga andra läxor annat än i undantagsfall”.  

 

Av de inlämnade kommentarerna var det två alternativ som inte jag hade med som 

svarsalternativ: Det har beslutats på skolan att läxor ska användas och eleverna vill att vi ska 

ha läxor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8: Vilka anledningar finns för läxors användande (absolut frekvens): Mängdträning som man inte får tid 

med i skolan, 231. Samarbete med hemmet, 160. Skapa rutiner inför högre stadier, 104. Få eleverna att inse att 

lärande även sker utanför skolan, 76. Elever som ligger efter/har missat något behöver läxor för att komma 

ikapp, 23. Elever som inte arbetar på lektionerna får ta ikapp hemma, 31. Annat, 28. 

 

5.7 Tid nedlagt på läxor (för läraren) 

För att läxor ska vara effektiva ska de vara genomtänkta och ha betydelse för eleven. 

Majoriteten, ungefär 95%, av de som använder läxor klarar av detta inom 2 timmar/vecka. 

Tiden som läggs ner är uppskattningsvis inte mer än 2 timmar i veckan för de flesta. Det är 

ingen som anser att de lägger ner mer än 4 timmar i veckan. Efter den här frågan så hoppar de 

som svarat på fråga 9 till fråga 11 (5.9). Fråga 10 (5.8) är för dom som inte använder läxor. 
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Diagram 9: Hur mycket tid de lägger ner på läxor (absolut frekvens): Mindre än 1 timme/vecka, 127. 1–2 

timmar/vecka, 139. 3–4 timmar/vecka, 13. Mer än 4 timmar/vecka, 0.  

 

5.8 Varför inte läxor? 

De 8.8 % (27 st) som svarade Nej på frågan om de använder läxor (5.4) kommer till den här 

frågan. De kan välja fler än ett svarsalternativ och det fanns ett eget alternativ (om annat) där 

de fick skriva in ett eget svar. 52 % valde att skriva in ett eget svar. 

De alternativ som fick mest svar förutom det egna (om annat) var att läxorna inte blir gjorda 

och att hemmiljön inte funkar för eleven. Att eleverna skulle fuska vid görandet av läxor var 

det ingen som svarade.   

 

Eftersom det egna alternativet fick flest svar så finns det en del att titta på där. 50 % gav 

svaret att de arbetar i förskoleklass och då använder vi inte läxor. De som svarade Ja på att de 

använder läxor i svenska fick svara på frågan när läxor introduceras (5.4). Det var då en låg 

procent som använder läxor redan i förskoleklass. I 5.3 tog jag upp att jag skulle komma 

tillbaka till att det har en betydelse för den här enkäten vilken klass de har just nu. I 

förskoleklass läggs mycket tid på att forma gruppen och se till att eleverna trivs. Läxor är då 

inte en prioritet. Om läxor används i förskoleklass är de enkla enligt dem som har svarat. Till 

exempel måla efter en anvisning. Att eleverna ska få vila efter skoldagen och inte få med sig 
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jobb hem är också en anledning. Det liknas med att vi vuxna inte tar med oss jobb hem när vi 

är klara för dagen. Ett par anser att forskningen inte visar att läxor bidrar till en ökad 

måluppfyllelse. ”Jag har frivillig läsläxa, jag tror inte på fenomenet läxor”, skriver en av dem.  

 

Diagram 10: Vilka anledningar finns för att inte använda läxor (absolut frekvens): Ökar klyftorna i klassen, 3. 

Negativ föräldrapåverkan (föräldrar hjälper till på ”fel” sätt), 3. Minskar motivationen för skolan, 3. Läxorna blir 

inte gjorda, 10. Det fuskas med läxorna, 0. Hemmiljön gör det inte möjligt för eleverna att göra dom, 10. Annat, 

13. 

 

5.9 Press och information om läxors effekter 

De här frågorna svarade alla på och handlar om press och om de anser att de fått tillräckligt 

information om läxors effekter. Till frågan om press kunde man välja fler än ett svarsalternativ 

(diagram 11). Mer än hälften 61,8 % upplever ingen press från externa parter att använda 

läxor, vilket måste ses som positivt. De som anser att de känner en press utifrån, känner störst 

press från föräldrahåll, 35,9 %. 

 

Svaren på frågan om information om läxors effekter (diagram 12) var jämnt fördelade mellan 

Ja, Nej och Vet ej. Med ungefär en tredjedel i varje svar finns det definitivt en antydan att mer 

information skulle behövas. Med tanke på att 90 % använder läxor är det ändå lite 
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anmärkningsvärt att det bara är 37,9 % som anser att de har fått den information de behöver 

om läxors effekter. Övriga 50 % som använder läxor då? Varför använder de läxor om de inte 

har fått tillräckligt med information? Hur motiverar de då användandet av läxor om de inte 

fått tillräckligt med informationen om dess effekter? Utan att vara för hård kan man undra vad 

det här säger om de lärarutbildningar som finns. Här har vi ett fenomen och ett verktyg som 

nästan alla lärare använder men 60 % vet inte eller tycker inte att de vet tillräckligt om det. 

Den här generaliseringen kanske är i hårdaste laget men det är ändå ett intressant faktum att 

endast en tredjedel i den här undersökningen anser sig veta tillräckligt om läxors effekter.  

 

Diagram 11: Är de pressade att använda läxor (absolut frekvens): Ja, från föräldrar, 110. Ja, från rektorer, 14. Ja, 

från politiskt håll, 11. Nej, 189. 

Diagram 12: Har de fått tillräckligt med information om läxors effekter, via lärarutbildningen eller annat sätt 

(absolut frekvens): Ja, 116. Nej, 110. Vet ej, 80. 

 

5.10  Sammanfattande reflektion 

En stor majoritet använder läxor i undervisningen i svenska på lågstadiet. Den största 

anledningen till användandet av läxor är mängdträningen för att bli goda läsare. Eleverna 

måste öva mycket för att få läsflyt och en god läsförståelse. De 8 % som inte använder läxor 

gör det för att hemmiljön inte är bra eller för att läxorna inte blir gjorde. En anledning var 

också att de just nu undervisar i en förskoleklass. Jag tycker det är värt att nämna att 98,4 % 

av de som svarade är kvinnor. Det går inte att undvika att fundera på varför. Är fördelningen 
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av män och kvinnor i lågstadiet verkligen så skev. Den sista frågan om information om läxors 

effekter gav upphov till en del intressant, att så många använder läxor men relativt få anser sig 

ha tillräckligt med information om dess effekter.  
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6 Diskussion 
 

Jag ska i den här diskussionen försöka svara på de frågeställningar som fanns när detta arbete 

började, lyfta företeelser från enkäten som var oväntade och resonera om vad det kan behövas 

forska vidare om. 

     

Med tanke på att enkäten enbart låg ut i lite mer än 24 timmar och det genererade mer än 300 

svar, så är det tydligt att läxor är något som engagerar och som de flesta har en åsikt om.  

Historiskt sett har läxor varit en naturlig del av skolan och är det än idag även om de inte finns 

med i några av skolans styrdokument. Fram till Lpo 94 fanns de i högsta grad reglerade i de 

läroplaner som styrde skolorna, men efter 1994 försvinner de helt från skolans styrdokument 

(Skolverket, 2014, s. 8). Trots det förekommer läxor fortfarande i märkbart bred utsträckning i 

skolan.   

 

Syftet med den här undersökningen och dess frågeställningar är att undersöka lärares attityder 

till och deras bruk av läxor i svenska i lågstadiet. Frågeställningarna är:  

I vilken omfattning används läxor i undervisningen i svenska? 

Hur motiverar lärarna att de använder alternativt inte använder läxor?  

Vilken typ av läxor är det som används? 

 

Enkäten som lärarna svarade på gav ett tillräckligt empiriskt underlag för att försöka svara på 

de ovanstående frågeställningarna. Även fast en del forskning visar på att sambandet mellan 

läxor och akademisk framgång är svagt, så är det en stor majoritet av de svarande som 

använder läxor i sin undervisning (91,2 %). Enligt Cooper (Cooper, 1989, s. 86–87), som 

bidragit mycket till forskningen om läxor, är det tydligt att för lågstadieelever är det 

överlägset mycket bättre att arbeta i klassrummet än att arbeta hemma. Trots det är det alltså 

en överväldigande majoritet som använder läxor. Eftersom det finns forskning som visar att 

läxor för yngre elever inte ska förväntas att ge någon faktisk kunskap, kan det vara bra att 

undersöka vad det kan bero på. En anledning till att det finns indikationer som pekar på ett 

svagt samband mellan tid nedlagt på läxor och akademisk framgång för yngre elever kan vara 

att det finns ett antal olika läxor som används på olika sätt för olika syften vid olika tillfällen 

och på olika stadier (Skolverket 2014, s. 13–14). Detta ger ett antal variabler som gör att det 



 

29 

 

blir svårt att forska om läxor och i den forskningen få ett tydligt resultat som inte kan 

ifrågasättas.  

 

Cooper & Valentine (2001) ger faktiskt ett par förklaringar och det är fullt möjligt att någon 

eller några av dessa anledningar förklarar det svaga samband som tycks finnas. Till exempel 

följande situation: Om två stycken elever, jag kallar dem elev 1 och elev 2, får till läxa att läsa 

ett stycke i en bok. Elev 1 har mycket lätt för sig men elev 2 får kämpa lite mer och har det 

rent generellt lite svårare i skolan. Elev 1 läser klart stycket på 15 minuter och kan återberätta 

utan problem vad den har läst. Elev 2 läser klart samma stycke på 30 minuter och har även 

svårare att återberätta vad den har läst. Bedriver någon då forskning om läxors effekter 

kopplat till framgång i skolan visar det att elev 2 som lade ner dubbelt så mycket tid på läxor 

visar överlag sämre resultat än elev 1. Forskningen visar då på ett svagt samband mellan tiden 

som är nedlagd på läxor och akademisk framgång. (Cooper & Valentine, 2001, s. 147–148).    

 

I min undersökning var det en stor majoritet av de svarande som använder läxor i sin praktik. 

På lågstadiet är det tydligt det är läsläxor som dominerar. Med hjälp av läsläxor försöker 

lärarna komma upp i det antal timmar (ungefär 5000 timmar) som krävs för att bli en god 

läsare med ett bra flyt och en bra läsförståelse (Lundberg & Herrlin, 2003, s. 16). Läsläxan är 

ett dominerande inslag i undervisningen då det är ovärderligt att eleverna knäcker läskoden, 

på grund av att läsande är något som ligger till grund för de flesta, om inte alla ämnen. Detta 

är en stor anledning till att så många lärare vill att deras elever läser mycket. För dagen där 

läsande av böcker tyvärr kanske inte är det viktigaste för de ungdomar som växer upp blir 

läsläxan ännu viktigare.   

 

En annan anledning som jag tycker det är värt att ta upp är att många väljer att använda läxor 

för att skapa samarbete med hemmet. Det var lite oväntat att det var så många (mer än 

hälften) som valde det alternativet, men den rapport som jag har hänvisat till från U.S. 

Department of Education Office of Communications and Outreach (2005) är riktad till hur 

föräldrarna kan hjälpa sina barn med läxor. Liknelsen med den trebenta pallen är bra, den 

gäller inte bara läxor utan allt lärande (Walberg, Paschal & Weinstein, 1985, s. 17). Lärare, 

elev och förälder bidrar alla till att ett lärande ska ske, och om vi inte hjälps åt så ramlar 

pallen omkull.    
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Till skillnad från de anledningar som forskningen nämner: bristande motivation för skolan, 

förnekande av lektionstid och sociala aktiviteter, fuskande och ökad klyfta mellan eleverna 

(Cooper, 2001, s. 7) var det andra anledningar som dominerade på frågan ”varför de inte 

använder läxor i undervisningen i svenska?”. Respondenterna använder dem inte för att de 

anser att läxorna inte blir gjorda och att hemmiljön inte gör det möjligt för eleverna att göra 

läxorna. Att några jobbar i förskoleklass spelar också en roll eftersom de inte använder läxor 

då utan fokus ligger på annat, till exempel gruppsammanhållning. Till den här 

frågeställningen blir en generalisering lite svår att göra då relativt få svarade att de inte 

använder läxor i sin undervisning.  

 

Det var två frågor som gav ett intressant resultat som inte var förväntat. Det var första frågan 

om vilket kön respondenten har och den sista frågan om de svarande anser att de har 

tillräcklig information om läxors effekter. Det var på förhand inte de frågorna där fokuset låg 

för den här undersökningen men de är värda att ta upp. Jag anser det är anmärkningsvärt att 

98,4 % av de svarande är kvinnor, något som jag tog upp i resultatet på sidan 18 (5.1). Vad 

säger det här om könsrollerna i vårt samhälle och vad får det för konsekvenser att eleverna på 

lågstadiet möter en sådan stor andel kvinnor? 

 

Undersökningen som gjordes gav som sagt intressanta resultat, det som är underligt är att en 

sådan stor andel (91,2 %) använder läxor men så pass få anser sig ha koll på läxors effekter 

(37,9 %). Alltså vad kan de förväntas få ut av användandet av läxorna? Med andra ord 

används läxor i stor utsträckning utan att lärarna vet vad de ska vara bra för. Detta bekräftar 

det som Hellsten konstaterade i Läxor är inget att orda om. I lärarutbildningar och 

lärarhandledningar finns det lite information och fakta om läxor och hur de ska användas 

(Hellsten, 1997, s. 207).  

 

Det här är frågor som det kan vara värt att forska vidare om, är andelen kvinnor verkligen så 

här hög? Varför då i så fall? Behöver lärarna runt om i landet få mer information om läxor? 

Vet de tillräckligt om vilka effekter läxor kan tänkas ha?   
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När andra har fått höra om mitt val av ämne för examensarbetet har många frågat mig vad jag 

själv anser om läxornas vara eller inte vara. Ärligt talat så är jag delad i den frågan. Jag förstår 

båda sidor och jag tycker att båda sidor använder argument som jag själv skulle kunna 

använda. Jag tror faktiskt i dagsläget att jag skulle använda mig av läxor i svenska. Som 

många andra i den här undersökningen skulle jag använda mig framförallt av läsläxor för att 

få eleverna att bli goda läsare. Läsläxor är även en typ av läxa som anhängare av det 

sociokulturella perspektivet kan tänkas acceptera att använda. Läsläxan är den sorts läxa där 

familjemedlemmar i större grad (än i t.ex. Matematik) kan ge den stöttning och hjälp som 

behövs för att eleven så småningom ska ta nästa steg i den proximala utvecklingszonen 

(Lundgren m.fl., 2014, s. 297–306). Förklaringen till läsläxans utbredning på lågstadiet är att 

för att bli goda läsare är det träning som gäller. Att läsa är kanske den viktigaste förmågan 

som eleverna ska lära sig, att läsa är grundläggande i alla ämnen i skolan och naturligtvis 

viktigt även utanför skolan. I svenska där läxor som veckans ord och glosor förekommer kan 

det vara bra att fundera på kognitivismens forskning. Den påvisar att vi bara kan komma ihåg 

5–9 osammanhängande fakta/ord. Vid användandet av de här läxorna måste vi se till att ge 

dessa ett sammanhang för att ett lärande ska ske (Lundgren m.fl., 2014, s. 268–284). Om jag 

kommer använda andra läxor än läsläxor för lågstadieelever är nog tveksamt. Gör jag det ska 

läxorna vara väl förbereda, de ska höra ihop med den undervisning som bedrivs och de ska 

följas upp på ett tillfredställande sätt. Detta gäller i alla ämnen om läxor ska användas. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Andreas Andersson och jag går sista terminen på lärarutbildning FK–3 på Karlstads 

universitet. Under en tid så har jag intresserat mig för läxor i undervisningen och då 

framförallt i svenska. I vilken utsträckning används de och varför/varför inte de används.  

Därför har jag gjort den här enkäten som jag hoppas att du kan svara på. Enkäten kommer 

vara en del av mitt examensarbete. Enkäten är anonym och naturligtvis är den helt frivillig. 

Det är helt okej att avbryta under enkätens gång om du skulle känna för det och alla uppgifter 

som samlas in kommer stanna hos mig. 

Vill du få reda på mer, har några synpunkter eller frågor så går det alldeles utmärkt att 

kontakta mig genom att skicka ett mail till: XXXXX@hotmail.com. 

  

Tack på förhand! 

Andreas Andersson  
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Bilaga 2 
 

Frågorna som användes i enkäten 

 

1. Kön? 

2. När tog du lärarexamen? 

3. Hur länge har du jobbar som verksam lärare? 

4. Vilken årskurs har du nu? 

5. Använder du läxor i undervisningen i svenska? 

6. När brukar du introducera läxor för dina elever i svenska? 

7. Vilken sorts läxa använder du? 

8. Varför använder du läxor i svenska? 

9. Uppskattningsvis, hur mycket tid lägger du på att förbereda och följa upp dina elevers 

läxor? 

10. Varför använder du inte läxor? 

11. Anser du att det finns press från andra parter att använda läxor i undervisningen? 

12. Känner du att du fått tillräckligt med information om läxors effekter inom 

lärarutbildningen eller annat sätt? 


