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Abstract 

 
In the research made on the subject, homework, there are a lot of differences in the opinions 

regarding the meaning of homework/home assignments in the educational system today. Do 

they fill a purpose or do they only create social rifts and injustice.  

For my essay I chose to find out what attitude senior-level teachers have towards homework 

and what meaning it is considered to have on the students learning ability.  

My research is based on interviews with six senior-level teachers who all teach different 

subjects.  

The results showed that all of the interviewed teachers used some kind of home assignments 

in their teaching.  

Ultimately, the conclusion I reached is that the homework should be well prepared and given 

a lot of thought. The homework should also be interesting and meaningful to the students to 

promote the learning process.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Sammanfattning 
Inom forskningen kring läxor finns det olika åsikter om läxans meningsfullhet. Det debatteras 

mycket om läxans vara eller inte vara och om den fyller någon funktion i dagens 

undervisning, eller om den rent av skapar sociala klyftor och orättvisor. 

Jag har i min undersökning valt att ta reda på vilken inställning lärare i grundskolan år 7-9 har 

till läxor och vilken betydelse de anser att den har för elevernas lärande.  

Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med sex ämneslärare som undervisar på 

högstadiet i skilda ämnen och med olika antal års erfarenhet av läraryrket.  

Resultatet visade att alla de intervjuade lärarna använde läxor i någon form i sin undervisning. 

Läxorna ges framförallt för att eleverna ska befästa kunskaper, få möjlighet till repetition samt 

få träning i studieteknik för att kunna planera och ta ansvar för studierna.  

Den slutsats jag har kommit fram till är, att om läxor ska ges bör de vara väl genomtänkta och 

förberedda. De måste också vara intressanta och kännas meningsfulla för eleverna om de ska 

gynna inlärningen. 

 

Nyckelord: Läxa, läxpolicy, motivation, studieteknik. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Detta arbete handlar om läxor och vilken syn lärare har på läxor. Är läxor nödvändiga? Vilken 

funktion fyller de? Behövs de överhuvudtaget i skolans undervisning?  

Detta är frågor som jag egentligen inte reflekterat så mycket över tidigare. Läxor är och har 

varit en så självklar del i skolans verksamhet för de flesta av oss som haft med skolans värld 

att göra på ett eller annat sätt. Både i egenskap av att själva varit elever, föräldrar eller lärare. 

Men är läxorna så självklara?  

Det råder ingen tvekan om att läxor är ett fenomen som väcker många blandade känslor och 

som många har synpunkter/åsikter om. Jag har på senare tid haft ganska livliga diskussioner 

med både kollegor och föräldrar om nyttan med läxor, hur mycket läxor som är rimligt att 

barnen ska klara av och orka med. 

En del föräldrar och även lärare är kritiska till läxor och anser att dessa skapar oro och stress.  

De menar också att det många gånger blir konflikter och bråk i familjen när läxorna ska göras 

när dessa inkräktar på barnens fritidsintressen och samvaro med kompisar. Andra menar att 

läxor är ett måste i skolan för att barnen ska kunna få tillräckliga kunskaper och att läxor är 

nödvändiga för att barnen ska lära sig att ta eget ansvar.  

Läxans vara eller inte vara debatteras nu också allt oftare i press och annan media. I och med 

att det är valår i år har läxfrågan aktualiserats även på det politiska planet. Där pratar 

motståndarna till läxor om att de leder till sociala orättvisor och ojämlikhet i samhället. 

Förespråkarna däremot menar att läxor behövs för att skapa ordning och reda.  

Oavsett vilka åsikter som råder omkring läxor så är det idag vanligt att läxor ges på våra 

skolor. Detta gäller på alla stadier från grundskolans yngre åldrar upp till gymnasienivå. Trots 

detta faktum finns det inte något skrivet i styrdokumenten för skolan (Lpo 94) som säger att 

läxor ska ingå som en del av undervisningen. Däremot står det i läroplanen att undervisningen 

skall vara individanpassad. Innebär det att läxorna också bör vara individuella? Hur ställer sig 

i så fall lärarna till detta? Finns tiden för att hinna med detta arbete? Som blivande lärare har 

jag börjat fundera mer och mer omkring det här med läxor. Kommer jag att ge läxor och i så 

fall varför? Jag vill med detta arbete få en klarare bild över vilka nackdelar och fördelar man 

kan se med läxor. Jag vill även se hur läxor behandlas i forskning, facklitteratur och 

läroplaner. Jag har arbetat i grundskolans år 1-6, där har jag en del insikt i hur läxor kan se ut 

och hur det resoneras kring dessa. Vad man ofta får höra är att läxor är nödvändiga, för att 

eleverna skall vara förberedda på och klara av de förväntade läxorna i grundskolans högre år, 
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det vill säga mer och fler läxor! Det jag vill med detta arbete är att få en större inblick i hur 

lärare som arbetar i grundskolan år 7-9, uppfattar läxor och vilket deras syfte är med dessa.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Eftersom läxor är en vanligt förekommande företeelse i skolan idag, vill jag med denna studie 

ta reda på vilken inställning lärare i grundskolans år 7-9 har till läxor och vilket syftet med 

läxor är om dessa ges. 

Detta har jag tänkt undersöka genom att intervjua ett antal lärare som undervisar i 

grundskolan år 7-9. 
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2. Litteraturgenomgång  
 

Läxor är idag vanligt förekommande på våra skolor och de upptar en stor del av barns och 

ungdomars vardag. Utifrån detta har jag i litteraturgenomgången valt att titta på hur läxor 

omnämns i skolans styrdokument. Jag ansåg det också intressant att se hur läxor beskrivs och 

regleras i tidigare läroplaner från Lgr 1962 fram till dagens läroplan Lpo 94, detta för att se 

om likheter/skillnader finns. 

Jag har även tittat på hur läxor definieras i olika uppslagsverk samt hur begreppet definieras 

av ett antal forskare inom ämnet.  

Jag behandlar också i litteraturgenomgången forskningsresultat och olika författares syn kring 

läxors funktion och tillämpning, samt motivationens betydelse vid läxläsningen. 

Dessutom ges en bild över den debatt som nu pågår i media om läxors vara eller inte vara, 

genom ett antal artiklar som jag redovisar.   

 

2.1 Vad är läxor? 

I ordböcker och facklitteratur/avhandlingar finns flera förklaringar av hur begreppet läxa 

tolkas.  

 

Läxa betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996) ”Avgränsad skoluppgift för 

hemarbete” (s.333). 

 

I Bonniers svenska ordbok (2002) finns följande förklaring på ordet läxa ”Hemuppgift, 

tankeställare, minnesbeta”.  

 

I Uppslagsboken om grundskolan (1999) hänvisas man till hemuppgifter när man slår upp 

ordet läxa. Där menas att läxor/hemuppgifter är något som ges under hela skoltiden. Läxor 

ges dels för att befästa tidigare inlärda kunskaper och färdigheter. De ges även i syfte att 

fördjupa kunskaperna inom olika ämnesområden. Ett annat övergripande mål med läxor är att 

öka elevernas förmåga att ta eget ansvar och förmågan att kunna arbeta självständigt.  

 

Österlind (2001) gör inte något försök att slå fast vad en läxa är eller inte är. Hon talar om, 

”Hemarbete, hemuppgifter, läxor som allt skolarbete som görs utöver lektionstid, om än inte i 

hemmet efter skoldagen” (s. 27). 
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Även Cooper (2001), amerikansk professor i psykologi menar att en läxa är en uppgift som är 

avsedd att genomföras efter skoltid, men kan även utföras under skoltid då exempelvis på en 

håltimme. 

 

Westlund, forskare i pedagogik och psykologi har utifrån elevtexter hon studerat formulerat 

följande definition av vad läxor kan vara. ”Läxor är en svårfångad hybrid som finns 

någonstans i gränslandet mellan skola och hem, uppgift och tid, arbete och fritid, individ och 

kollektiv” (Westlund 2004 s.78). 

 

Hellsten, svensk läxforskare, nämner flera olika definitioner av läxa. Han säger att ”Läxa är 

det arbete som inte sker på lektionstid” (2000 s.120). Han menar dock att den definitionen 

inte är tillräcklig eftersom fenomenet läxa tilldrar sig även i skolan där den ges och förhörs 

och eleverna tolkar och arbetar med den.  

Hellsten (1997) beskriver sex tydliga innebörder med läxor. Han har även tagit med en sjunde 

innebörd som inte är lika tydlig. Sammanfattningsvis går läxor ut på: 

Förberedelse. 

Läxan lär elever att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och förbereda dem för livet efter skolan. 

Man har också läxor för att klara nästa ”stadium”. 

Tidstruktur  

Läxor är ett sätt att organisera tid. De används även som ett sätt att organisera lektioner med 

bland annat läxgenomgångar och förhör. Läxor strukturerar även elevens fritid. 

Kontroll och styrning 

Läraren kontrollerar läxan genom läxgivning och läxförhör, dessa hjälper läraren att följa 

elevens utveckling. 

Kärlek och omsorg 

Läxan bidrar till att familjer umgås och kommer varandra närmare. 

Identitet och status 

Läxan är ett tecken på elevidentiteten, en bekräftelse på att man blivit ”stor” och verkligen 

börjat skolan. Läxan markerar även ämnesstatus. Man skapar respekt för ämnet som man ger 

läxa i.  

Gemenskap och kontakt 

Läxorna skapar en kontakt mellan hem och skola. 
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Arbetsprestation 

Hellstens slutsats här är att elevernas jobb i skolan inte betraktas som ett arbete, för vilken 

annan arbetstagare åläggs att ständigt ta med sig jobbet hem? 

 

Vad jag ser som gemensamt med dessa definitioner är att läxa är någon form av uppgift som 

skall utföras utanför skoltid. Detta tror jag också är den vanligaste uppfattningen hos de flesta 

människor om vad en läxa är. Den här definitionen av läxa, är också den jag avser då jag 

använder begreppet läxa i detta arbete. 

Men samtidigt konstaterar jag att Hellstens (2000) tolkning av vad begreppet läxa innebär, ger 

en mer total bild av läxan som helhet, eftersom läxan förbereds och arbetas med även på 

skoltid, samt att den också har många andra innebörder som gemenskap, arbetsprestation osv.   

 

2.2 Läxor i styrdokumenten 

I Lgr 62 står att läsa ”Huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet bör eleverna utföra på 

skoltid” (Skolöverstyrelsen, 1962 s.57).  

Man menar att lektionstiden inte skall användas för att kontrollera hemuppgifter eller att 

instruera nya sådana. Eleverna ska under lektionstid ges tillfälle till aktiv inlärning. 

I läroplanen sägs också att hemarbetet är ett viktigt led i elevernas arbetsfostran eftersom de 

ger ”tillfälle att ta ansvar, organisera lärstoffet och disponera tiden” (Skolöverstyrelsen, 

1962 s.57).  

Vidare säger man att hemläxor i de lägre årskurserna bör ges mycket sparsamt, men att de kan 

bli ett mer regelbundet inslag i undervisningen på mellanstadiet och högre upp i åldrarna.  

 

I Lgr 69 framgår att ”Huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet skall eleven utföra på 

skoltid” (Skolöverstyrelsen, 1969 s. 69).  

Detta motiveras med att antalet timmar i undervisningen är väl tilltaget och att övrig tid bör 

eleverna få använda till rekreation. För övrigt nämns vikten av att hjälpa eleverna utveckla 

förmågan att studera på egen hand och tillsammans med andra, att kunna planera och få en 

god studieteknik. Ett sådant arbetssätt gör att traditionella hemuppgifter får en underordnad 

roll. Enligt läroplanen bör dessa ”I största möjliga utsträckning vara frivilliga för eleverna” 

(Skolöverstyrelsen, 1969 s.71).  
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I Lgr 80 står att ”Hemuppgifterna för eleverna utgör en del av skolan arbetssätt. Att lära 

eleverna att ta ansvar för en uppgift, avpassad efter deras individuella förmåga, är en 

väsentlig del av den karaktärsdaning skolan skall ge” (Skolöverstyrelsen, 1980 s. 50). 

Det står även att man bör utnyttja hemuppgifterna för att ge eleverna tillfälle till repetitioner 

och övningar som är nödvändiga för att befästa kunskaper och färdigheter.  

I den nu aktuella läroplanen Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet  (Utbildningsdepartementet, 1994) nämns inget om läxor/hemarbete. Detta 

innebär att det är upp till varje skola att sätta upp egna regler för läxor (Elevrätt 1998).  

 

I boken Elevrätt (2003) slår man fast att det inte finns några lagar eller regler för hur mycket 

läxor man får ha. Vad som däremot sägs är att läxor är skolarbete och skolarbetet måste vara 

jämnt fördelat över veckan. Dessutom säger samma regel att skolarbetet inte skall behöva 

utföras på helgerna. Ges elever uppgifter som ska redovisas på måndagen, skall tid stå att få 

till det på fredagen, om detta inte är möjligt anses sådana uppgifter olämpliga. 

 

Med detta konstateras att i tidigare läroplaner formuleras riktlinjer om läxors användande om 

än i olika grader, medan det i dagens styrdokument för skolan inte finns något som reglerar 

läxor. Läxor/hemarbete nämns inte överhuvudtaget i den nuvarande läroplanen Lpo 94. 

Skolan har inte som uppdrag att ge elever läxa men trots detta förekommer läxor på de allra 

flesta skolor i dag.  

. 

2.3 Debatt om läxor i media 

Peter Frost f.d. rektor i Strömsund skrev Läxplågan, en debattartikel införd i lärarnas tidning 

(nr.21/1999) och på skolporten på Internet. Peter Frost är mycket kritisk till läxor och kallar 

dem en föråldrad och förlegad företeelse i skolans värld. Han menar att läxor är orättvisa, 

otidsenliga, ansvarslösa och sorterande. 

Orättvisa, därför att de upptar barnens fritid och sociala liv på ett ojämnlikt sätt. Somliga 

elever behöver bara bråkdelen av den tid andra behöver för att klara sina läxor. De är även 

orättvisa för att eleverna har så olika förutsättningar att få hjälp och stöd i hemmet.  

Läxorna är otidsenliga därför att villkoren för familjelivet har förändrats, föräldrar arbetar mer 

och finns inte till hands på samma sätt som tidigare.  

Läxor är ansvarslösa eftersom de överlåter ansvaret för kunskapsinhämtandet till varje enskilt 

barn. Läxor är sorterande eftersom arbetsinsatsen i samband med läxläsandet inte värderas 

och belönas i förhållande till den tid man lagt ner. Ofta är det provresultaten som utgör 
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respons i form av positiv uppmärksamhet, om man gjort eller svarat rätt. I värsta fall 

misslyckas barnet på läxförhöret och får då ännu mer läxa.  

Peter Frost säger avslutningsvis att många barn far illa av läxor, att de skapar mycket 

konflikter i hemmet och att läxor har en utslagningseffekt som många gånger överträffar de 

förhatliga betygen. Han går t.o.m. så långt att han menar att läxor är en planerad och 

utstuderad misshandel av barn.    

 

Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (v) skriver i Aftonbladet (060609) att läxor inte passar 

in i ett modernt samhälle. De härstammar från en tid då mamman var hemma och att mycket 

har förändrats sen den tiden. Hon menar att läxorna borde slopas. Det är inte rimligt att ha ett 

system som förutsätter att alla föräldrar ska ha kompetens och möjlighet att hjälpa sina barn i 

de olika skolämnena och kunna lära dem studieteknik. De kraven kan bara ställas på skolan 

och lärarna som har utbildningen och som utformar uppgifterna till eleverna.  

Hon säger också att skolan är en arbetsplats där samma krav vad gäller arbetsmiljö för 

eleverna ska gälla som för vilken annan arbetsplats som helst. Reglerad arbetstid borde då 

rimligen även gälla skolarbete.  

 

Jan Björklund skolpolitisk talesman i folkpartiet skriver i Aftonbladet (060602) att klyftorna i 

skolan har ökat drastiskt. Vart tredje barn från lågutbildade familjer klarar inte kraven till 

gymnasiet. Men han menar att vänsterpartiets förslag att avskaffa läxor och betyg, för att öka 

jämlikheten är helt fel. Dessa elever vinner ingenting på att skolan är kravlös.  

”Skolan måste utmana dem som inte får utmaningar hemifrån och ha förväntningar på dem 

som inte har förväntningar på sig själva”. Han skriver vidare att genom betyg, prov och läxor 

kan man kontrollera att alla barn når skolans mål. De som inte lyckas ska få extra tid, hjälp 

och stöd. 

 

I Lärarnas tidning (050310) skriver Ingrid Trägård som arbetat som lärare i många år att hon 

inte ger några regelrätta läxor. Eleverna får istället arbeta med sådant de behöver med eget 

ansvar. Hon anser att det är lika viktigt att ta in verkligheten i skolan, därför kan läxan bestå i 

att t.ex. titta på Hjärnkontoret för att senare ha detta som diskussionsunderlag i klassrummet. 

Hon menar dock att viss kunskap måste nötas in ex. glosor/multiplikationstabeller, men dessa  

uppgifter ges individuellt och eleverna styr själva över dem. Eleverna blir då mer motiverade 

eftersom de själva kan påverka och få inflytande i undervisningen. Hon menar att det är 

ytterst viktigt att se hela barnets utveckling, inte bara specifika kunskaper som ex. prov och 
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läxförhör visar. I och med detta blir läxan oväsentlig. Ingrid Trägård säger ” Det intressanta 

är att se när och hur barn lär sig. Och barn lär sig hela tiden om de inte kontrolleras på ett 

onödigt sätt, som jag tycker att läxförhör kan göra” 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det råder det stor oenighet i den nu aktuella debatt 

som pågår i media. Åsikterna går isär om läxan behövs eller är om den är en förlegad 

företeelse som skapar orättvisor. I en av dessa artiklar kritiseras läxan hårt och liknas t.o.m. 

med utstuderad misshandel av barn. Medan det i en annan artikel sägs att läxor är absolut 

nödvändiga, för att en kravlös skola inte gagnar några elever. 

 

 2.4  Varför läxor?  

Undersökningar visar att lärare anser att läxor leder till ökat ansvarstagande, bättre 

självförtroende samt ger goda kunskaper i studieteknik. Lärare upplever dessutom att många 

läxor ger signaler till föräldrar att skolan håller hög kvalitet. Läxorna används också för att ”få 

med” och engagera föräldrarna i barnens skolgång (Westlund 2004).  

 

Steinberg (1986) är av samma uppfattning att läxor är nödvändiga för att elever ska få goda 

studievanor. Han menar att läxor bör ges regelbundet. Det är bättre med många regelbundna 

korta, än med färre mer tidskrävande läxor. Tränar man ofta och regelbundet behålls 

kunskapen längre. Han säger vidare att läxor är ett komplement till det vanliga skolarbetet 

som ska hjälpa till att förstärka det man lärt sig i skolan. 

 

I intervjuer som Leo (2004) gjort med lärare, om varför läxor finns framgår bl.a. följande: För 

att elever ska få ”flyt” i sin läsning krävs att barnen läser hemma under en intensiv begränsad 

period. Om man däremot förlänger de ”kravfyllda” läsperioderna blir det slentrian och de 

riskerar att få motsatt effekt med minskad läslust som följd. 

Lärarna säger också att förförståelse är bra, eleverna läser texter för att förbereda sig inför 

sådant man sen ska gå igenom i skolan. 

Läxorna behövs också för att repetera, lagra fakta och efterarbeta saker man gjort i skolan. 

Elever måste förberedas inför läxor i framtiden, man måste lära sig hur man gör läxor när man 

är ung för att kunna göra läxor när man blir äldre och på så vis få en god studieteknik. 

Läxor ges också för att tiden i skolan inte räcker till.  
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Westlund (2004) refererar i sin bok till andra studier som gjorts hur elever uppfattar syftet 

med läxor, samt vilken nytta de anser sig ha av dessa. Barn i de lägre åldrarna kunde inte alls 

se kopplingen mellan läxor och förmågan att planera sin tid och lära sig goda studievanor. De 

ansåg att läxorna var till för att lära och repetera. 

Läxorna fanns också till för att göra lärare och föräldrar nöjda. De gjordes för att få beröm 

eller slippa straff. Eleverna tyckte också att om de gjorde läxorna tillsammans med kompisar 

lärde de sig mer och det blev roligare.  

 

Sammanfattningsvis tolkar jag detta som att lärare anser läxan som nödvändig, för att öka 

elevernas ansvarstagande och kunskap. Många elever däremot, är inte medvetna om nyttan 

med, eller varför de har läxor.  

 

2.5  Forskning om läxors nytta 

Det finns ganska mycket forskning om den svenska skolan, då framförallt om grundskolan. 

Vad som däremot inte gjorts så mycket studier på är elevers hemarbete/läxor. Den 

läxforskning som finns och som beskrivs i litteraturen är huvudsakligen inriktad på effekter, 

man har sökt svar på frågor som om det är lönt att läsa läxor, om elevernas prestationer 

förbättras, hur lång tid som behövs ägnas till läxläsning samt vilken roll föräldrarnas insatts 

spelar. Däremot är läxornas innehåll, uppgifternas karaktär, vad som efterfrågas, olika 

skolämnens förutsättningar osv. inte speciellt mycket utforskade. En del av de 

forskningsresultat som redovisats både svenska och internationella har dessutom ansetts 

motstridiga och har ifrågasatts av andra forskare (Österlind 2001). 

 

Pedagogikprofessor Ebbe Lindell fick 1990 uppdrag av skolöverstyrelsen att sammanställa 30 

års svensk läxforskning. Resultaten redovisas i boken Läxor – hemarbetets utformning och 

effekter (Lindell 1990). Utifrån de svenska undersökningar som gjorts om läxors effekter, har 

Lindell inte kunnat påvisa någon påtaglig nytta av läxläsningen då det gäller elevernas 

prestationer i skolan.  Han konstaterar samtidigt att forskningsunderlaget inte varit tillräckligt, 

att undersökningarna har svagheter och brister. Han menar därför att det är svårt att dra riktiga 

slutsatser utifrån materialet.  

Lindell nämner olika internationella studier där man försökt få en uppfattning om vilka 

pedagogiska vinster läxläsningen ger. Dessa studier visar ”om läxor ges men inte kontrolleras 

stiger genomsnittselevernas prestationer” (Lindell 1990 s. 26).  
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Om läxor dessutom granskas och kommenteras ökar elevernas prestationer än mer. Detta 

anses vara en av de starkaste effekterna som påvisas i pedagogisk forskning. Läxor kan också 

fördelas på olika sätt men man har funnit att det är mest effektivt om läxor ges dagligen.  

 

I USA har man forskat mer. Harris Cooper har i boken The battle over homework (2001) 

sammanfattat 120 studier om läxor. 17 av dessa rapporter behandlar om läxläsningen har 

några effekter på elevernas skolprestationer. Resultatet av hans forskning visar att läxans 

effekt på barn i de yngre åldrarna är mycket liten, vilket Cooper tror bottnar i deras 

svårigheter att koncentrera sig längre stunder. De yngre saknar dessutom studieteknik och kan 

heller inte testa sig själva för att se om läxan har gett resultat. Studier som gjorts med elever 

på högre stadier visar att läxorna nu får större effekt för inlärningen men att det varierar 

beroende på i vilket ämne den ges.  

I exempelvis matematik var skillnaden mellan de som gjort läxan och de som inte hade läst på 

liten. Medan stora skillnader kunde urskiljas i samhällsorienterade och naturorienterade 

ämnen, i vilka eleverna skulle tillägna sig fakta. Det visade sig också att det är bättre att ge 

flera och korta läxor än få och långa. Cooper tittade även på om individuella läxor förbättrade 

elevernas resultat men fann inga belägg för detta. Han menar därför att den tid som lärare 

måste lägga ned på förberedelse och kontroll av dessa läxor, kan användas bättre för att 

planera och genomföra undervisning i skolan.  

 

Leo (2004) kommenterar varför läxforskningen i USA visar på så stora skillnader mellan 

yngre och äldre elever. Förklaringen kan enligt Leo vara att ungdomarna är mer mogna att 

inlärningsmässigt klara uppgiften. De har fått verktyg i form av studieteknik och kunskap. De 

känner mer motivation och har en bättre förmåga att minnas och lagra information. Han 

menar att dessa resultat mycket väl kan vara överförbara på svenska elever. 

 

2.6  Läxor tid och stress 

Jan-Olof Hellsten svensk forskare som arbetat både som lärare och skolledare skrev ”Läxor är 

inget att orda om” (Hellsten 1997) är kritisk till en del undersökningar om läxor som hittills 

gjorts.  

Han menar att läxbegreppet som sådant inte problematiseras och att många studier mest gått 

ut på att hitta lämpliga och effektiva doser ”läxläsning för olika åldrar” Han säger också att 

läxan närmast framstår som en ritual i skolan än som ett verktyg för studier.  
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I sin doktorsavhandling ”Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt” (2000) har Hellsten 

till stor del riktat in sig på grundskoleelevers arbetsmiljö. Han säger att i de flesta jobb är 

arbetsbelastningen ett viktigt inslag i arbetsmiljön och att elevernas arbete inte är något 

undantag. 

Han anser att elevers arbetsbelastning, både den fysiska med bl.a. mycket stillasittande som 

såväl den psykiska med intellektuell koncentration, tidspress och ansträngningar inför ex. 

prov och läxförhör inte har uppmärksammats tillräckligt i forskningen. Ändå är det just 

läxorna som har en stor roll, ofta huvudrollen i elevernas egen beskrivning av sin 

arbetsbelastning.   

 

Barnombudsmannens rapport från 2003, Barn och unga berättar om stress, visar att skolan 

ger upphov till stress hos 77 % av Sveriges barn i åldrarna 9-16 år. När man tittar på orsaken 

till stressen i skolan, tycker 47 % att det beror på att de har för mycket läxor.  

Några svenska studier och utvärderingar har gjorts för att visa på i vilken omfattning svenska 

elever ägnar sig åt läxor varje dag. Vad man har kommit fram till är att elever i år 7-9 

tillbringar ca en timme per dag med sina läxor (Westlund 2004).  

 

I ett forskningsprojekt där skolforskare Ingrid Westlund studerade elevuppsatser om elevers 

upplevelser av skolan, visade det sig att många av dessa texter handlade om läxor. Detta ledde 

vidare till hennes studie ”Läxberättelser-läxor som tid och uppgift” (2004). 

Där redogör hon för hur många elever upplever att läxor tar för mycket tid från andra fritids 

intressen. Eleverna känner sig ofta stressade och måste avsätta helger till läxläsning när de 

istället kunnat göra något ”roligare”. Många elever upplever också att tiden inte räcker till 

p.g.a. att lärarna ger mycket läxor i ”sina” ämnen utan att ta hänsyn till om prov och läxförhör 

i andra ämnen är lagt till samma dag/vecka. 

 

Hellsten (2005) säger att många lärare har en föreställning om hur lång tid läxan de ger skall 

ta att göra. Men vad som för en elev klaras av relativt snabbt och lätt kan för en annan vara 

jobbigt och ta lång tid i anspråk. Hellsten menar också att många elever inte vet hur mycket 

tid som är rimligt att lägga ner på en läxa, de kan inte sovra i stoffet eller vad som är viktigt. 

Detta gör att för en normalt ambitiös elev kan läxan ta hur lång tid som helst. 

 

Leo har i sin magisteruppsats ”Läxor är och förblir skolarbete” även han konstaterat att 

många elever känner stress och press i samband med läxor. ”Man blir stressad av all fakta. 
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Man blir stressad av att göra läxor och man blir stressad av att inte göra läxor” (Leo 2004 s. 

49). Men trots att eleverna tycker att läxor ger upphov till stress anser en del att de ändå bör 

finnas. Leo har i sina intervjuer fått till svar från de yngre eleverna att det är genom läxor man 

lär sig. De äldre eleverna säger att det skulle bli kaos i klassrummet om man tog bort läxorna. 

Utan dessa skulle alla ”prata och visa upp sig för att läraren skulle lägga märke till dem” 

(Leo 2004 s. 54). De säger också att det är proven som är jobbigast och de vill hellre ha fler 

korta läxor än många prov. 

Leo nämner också att ibland används läxan som hot och bestraffning. Om eleven inte är aktiv 

på lektionerna hotar läraren med att uppgiften ska tas hem som läxa. Om det är en bra eller 

dålig metod är inte lätt att avgöra. Men vad gör man när inte eleven får något gjort i skolan? 

Han menar att det inte är lätt att vara lärare i dagens skola, men att det måste finnas bättre sätt 

att tillrättavisa eller bestraffa elever än att ge dem läxor.  

 

2.7  Läxor och hemmiljön 

Lindell ser läxor som något positivt som hjälper till att förbättra kontakten mellan barn, 

föräldrar och lärare. Men han säger att läxläsningens effekter beror på hur mycket stöd och 

hjälp eleven har från hemmet. ”Det kan inte vara någon god arbetssituation att sitta med en 

läxa som man inte klarar av och inte har någon att fråga om” (Lindell 1990 s. 22).  

Därför menar han att föräldrar ska få utbildning för att aktivt kunna medverka och bli mer 

delaktiga i barnens skolarbete. 

 

Cooper (2001) tror att föräldramedverkan vid läxläsning har både för och nackdelar. Det beror 

till stor del på hur mycket tid föräldrarna har för att hjälpa sina barn med läxläsningen. Det 

beror också på hur välutbildade föräldrarna själva är. Han menar att det gäller att ha ”rätt 

föräldrar” som stöttar i bakgrunden, uppmuntrar barnen till självständigt arbete och 

problemlösning, visar på valmöjligheter samt ger barnen tydliga ramar för hur läxorna skall 

göras. Han säger att det ibland finns föräldrar som på olika sätt försvårar läxarbetet för barnet, 

därför är Coopers råd till lärare att vara försiktiga med att ge läxor som kräver 

föräldramedverkan.  

 

Steinberg (1986) anser att det finns ett klart samband mellan framgångsrika studier och 

föräldrar som uppmuntrar sina barn. Skolan kan ha god hjälp av föräldrarna om man bara ger 

dem bra information om hur de kan stötta elevernas läxläsning. Han menar att de flesta 
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föräldrar är intresserade och att viljan finns men att de ofta inte vet med vad, eller hur de kan 

hjälpa till på bästa sätt. 

 

Sammanfattningsvis har den läxforskning som här redovisats haft olika fokus som, om elever 

lär sig mer och presterar bättre i skolan genom att ha läxor. Vilken arbetsbelastning läxor 

innebär för eleverna och om de ger upphov till stress. Hur föräldramedverkan påverkar 

elevernas motivation att arbeta och lyckas med sina läxor. I dessa undersökningar kan jag se 

att det råder delade meningar, att författarnas syn på läxors funktion och nytta skiljer sig åt 

ganska markant.    

 

2.8   Läxor och minne/motivation.  

Många läxuppgifter är baserade på att kunna komma ihåg den kunskap som ska inhämtas. 

För att minnas saker underlättar det om vi kan associera det nya vi vill komma ihåg till sådant 

vi redan vet. Om läxor bygger på saker som eleven redan behärskar blir det lättare att lagra 

stoffet i minnet.  Det är därför viktigt att läxorna förbereds noga i skolan och att läraren ser till 

att eleverna verkligen förstår innebörden av vad som ska läras in. Läxor som inte är 

förberedda och meningsfulla blir annars svåra för eleven att komma ihåg. Här menar Leo 

(2005) att det tyvärr ofta brister och att både elever och föräldrar han intervjuat talar om 

obegripliga läxor. 

Vidare pratar Leo om att medelsvåra uppgifter ger den bästa motivationen. Eleverna känner 

sig motiverade om de kan klara av en uppgift och risken att misslyckas är liten. Är uppgiften 

för enkel känns den inte lika motiverande Är den däremot för svår finns det risk att eleverna 

ger upp innan de ens börjat. 

   

Lindqvist (1999) påpekar att minnet tidigare setts som en egenskap som fungerar lika hos alla 

individer, men att man numera pratar om olika minnestyper såsom visuellt, auditivt och 

kinestetiskt minne. Visuellt minne innebär att man kommer ihåg bäst när man ser något. 

Auditivt minne innebär att man lättare kommer ihåg saker som man hör och det kinestetiska 

minnet innebär att man minns bäst genom att utföra något praktiskt. De olika minnestyperna 

förekommer sällan ensamma, men man är mer av det ena eller det andra. Det vanligaste är att 

två minnestyper förekommer tillsammans, utan att på något sätt hindra varandra.  

Det är viktigt att pedagogen använder olika sätt för att få eleverna att lära in och minnas. Ju 

fler sätt som används desto bättre. Lindqvist nämner också att intresse är ytterligare en 

mycket viktig komponent för att man bättre ska minnas något.  
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Steinberg (1986) pratar om hur viktigt det är att lärare och föräldrar kan motivera barnen om 

betydelsen av att studera. Han menar att uppmuntran är A och O. Man måste visa på nyttan av 

det som ska läras, så att barnen inser meningen med det d.v.s. att läxan leder till kunskap som 

barnen kommer att ha nytta av och kunna använda sig av senare i livet. Genom att själv vara 

entusiastisk och positiv hjälper man barnen att få en bra känsla inför sitt eget arbete. 

Man måste också hjälpa barnen att se kopplingen mellan träning och framsteg och att sätta 

upp mål för att få något att se fram emot. Han framhåller även han att intresse och lust spelar 

en viktig roll vid inlärningen. Han menar ex att barn som läser roliga och meningsfulla texter 

blir mer inspirerade att träna sin läsning. 

 

Imsen (2000) redogör för inre och yttre motivation. Med inre motivation menas att man gör 

saker för att man tycker det är roligt och som gynnar en själv. Man blir motiverad och känner 

att det man gör är meningsfullt. Vid yttre motivation är det en yttre påverkan som styr. Det 

kan exempelvis vara belöningar i form av bra betyg, andras beundran eller beröm med mera. 

 

Sammanfattningsvis kan man här se att motivation och lust är mycket betydelsefullt vad 

gäller all inlärning. En av lärares kanske viktigaste uppgifter är att kunna väcka elevernas 

intresse och uppmuntra dem att vilja lära. Detta går också att koppla till läroplanen Lpo 94 där 

det står att utforskande, nyfikenhet och lust skall utgöra en grund för undervisningen. 

 

2.9   En läxfri skola 

Hellsten (2005) pratar om skolor som skurit ner eller helt tagit bort läxor. Han säger att det är 

för tidigt att veta säkert om vilka effekterna blir, men att det inte verkar som om 

studieresultaten försämrats. Från undersökningar av vuxnas arbete finns tydliga tecken på att 

minskad stress ökar prestationerna och inte tvärtom. Föräldrar har berättat att deras barn har 

blivit öppnare och gladare och man har inte heller lika mycket konflikter hemma sedan man 

gått ifrån hemläxorna. 

Hellsten menar att stressen i skolan skulle kunna minska både för elever och lärare om vi fick 

en läxfri skola. Möjligheterna att få en läxfri skola finns, säger han men det krävs politiska 

åtgärder för att få till stånd detta. Det skulle behöva anställas fler lärare så att klasserna kan bli 

mindre. Undervisningstiden skulle ökas så att eleverna kan göra färdigt arbetet i skolan. Det i 

sin tur skulle ge alla elever möjlighet till samma professionella hjälp. Det skulle dessutom 

gynna elever från hem utan studievana. Kursplanerna behöver anpassas till tiden som finns för 
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förfogande, vilket skulle innebära en satsning på kvalitet istället för kvantitet. Han menar att 

man i dag hela tiden plockar in nya saker i kursplanerna utan att ta bort något. 

 

Leo (2004) drar (i sin magisteruppsats) slutsatsen att all undervisning bör ske i skolan. Han 

säger dock att om lärandet som sker hemma utgår från eleven, görs av lust och fri vilja samt 

att det inte finns direkta redovisningskrav på det, då är det inte i sig någon läxa. Läsning och 

läsförståelse är ett exempel på detta. Han menar att läsningen är så viktig att både skola och 

hem bör arbeta för att ge eleven positiva upplevelser och stimulera dem att läsa. Om elever 

behärskar olika slags läsning är de också förberedda för de högre krav som ställs i högre 

årskurser. Han säger även att så länge läxor förekommer, bör det finnas en läxpolicy på varje 

skola. I den ska det tydligt framgå syftet med läxor, hur de ska göras samt vilka krav som 

ställs på elever, föräldrar och lärare. 

 

Sammanfattningsvis förespråkar både Hellsten och Leo en läxfri skola där all undervisning 

bör ske i skolan. Men för att detta ska kunna vara möjligt krävs mer resurser än vad som finns 

idag. Det skulle behövas i fler lärare, vara mindre klasser o.s.v. Viss inlärning menar dock 

Leo behöver ske även hemma för att elever ska få den nödvändiga träning som t.ex. läsning 

kräver. För övrigt ska det enligt Leo så länge det fortfarande förekommer läxor i 

undervisningen finnas handlingsplaner på skolorna, om hur och varför man ska använda sig 

av läxor. 

 

2.10 Litteratursammanfattning 

I litteraturgenomgången har jag i ordböcker och facklitteratur visat på olika definitioner av 

begreppet läxa. Det som jag funnit som gemensamt med dessa är att läxa är någon form av 

uppgift som ska utföras utanför skoltid. 

Den läxforskning som jag tagit del av i litteraturen och som beskrivs, har huvudsakligen varit 

inriktad på olika effekter läxläsningen kan ha. Resultaten som redovisas har haft olika fokus 

som exempelvis, om elever lär sig mer och presterar bättre i skolan genom att ha läxor? 

Vilken arbetsbelastning läxor innebär för eleverna och om de ger upphov till stress? Hur 

föräldramedverkan påverkar elevernas motivation att arbeta och lyckas med sina läxor?  

I dessa undersökningar kan jag se att det råder delade meningar, att författarnas syn på läxors 

funktion och nytta skiljer sig åt. 

Jag har också försökt att ge en bild över den debatt som nu pågår i media om läxors vara eller 

inte vara, genom ett antal artiklar som jag redovisar. Även där råder det stor oenighet, 
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åsikterna går isär om läxan behövs eller är om den är en förlegad företeelse som skapar 

orättvisor. 

Slutligen har jag även tittat på vad styrdokumenten från Lgr 62 till den nuvarande läroplanen 

Lpo 94 säger om läxor. Vad jag kunnat se är att det fanns tydligare riktlinjer i de tidigare 

läroplanerna om syftet med läxor och hur de skulle användas i undervisningen. I dagens 

läroplan finns inte läxor/hemarbete nämnda överhuvudtaget. 

 

2.11 Preciserad frågeställning 

Med litteraturgenomgången som grund för mina intervjuer har jag valt att fokusera mig på 

följande frågor: 

1. Hur resonerar lärare i grundskolans år 7-9 omkring läxor? 

2. Hur använder lärare i grundskolans år 7-9 sig av läxor i sin undervisning? 

3. Vilken funktion anser lärare i grundskolans år 7-9 att läxor har? 
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3. Metod 
 

3.1 Metodval och tillvägagångssätt 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer med låg grad av strukturering för att 

genomföra min undersökning. Jag tyckte att den metoden var mest lämplig därför att jag då 

hade möjlighet att ställa följdfrågor till de lärare jag valt att intervjua, och på så vis få ut 

mesta möjliga av vad syftet med läxor är (Patel & Davidson 2003). 

Enligt Johansson och Svedner (2001) ger den kvalitativa intervjun mest omfattande svar kring 

det ämne som intervjuaren väljer. I dessa intervjuer är endast de frågeområden som ska 

användas bestämda från början och frågorna består av så kallade öppna frågor. Meningen är 

att få den intervjuade att uttrycka alla sina åsikter i ämnet. Den kvalitativa intervjun kan liknas 

vid ett vardagligt samtal men skillnaden ligger i att intervjuaren i intervjun håller fokus på 

ämnet (a.a.). 

Samtliga lärare jag intervjuade fick samma frågor men följdfrågorna blev inte alltid blev 

detsamma beroende på hur samtalet avlöpte. Jag tog kontakt med de lärare jag skulle intervjua 

via telefon. Jag förklarade mitt syfte med intervjun, talade om ungefär hur lång tid jag 

beräknade att den skulle ta, samt vilka frågeställningar som skulle behandlas. Alla de 

tillfrågade lärarna var positivt inställda till intervjun och därefter bestämde vi tid och plats då 

den kunde äga rum. Några av de tillfrågade lärarna bad att få ta del av intervjufrågorna innan 

intervjutillfället, detta för att få en möjlighet att i lugn och ro reflektera och fundera över 

frågorna. Denna förfrågan föranledde att jag skickade intervjufrågorna via 

e-mail till samtliga i förväg. 

Frågorna som ställdes var följande: 

• Berätta hur du tänker (din inställning) omkring läxor? 

• Hur gör du med läxor? Vilken tanke har du med läxan? Hur förbereder/motiverar du 

eleverna? Följer du upp läxorna du ger?  

• Vilka fördelar/nackdelar ser du med läxor? 

• Finns det någon läxpolicy på er skola? Diskuteras ämnet? 

• Istället för att ge läxor skulle du kunna tänka dig förlängd skoldag?  

 

 

 

 

 17



  

Innan intervjuerna genomfördes gjorde jag en provintervju med en kollega för att ta reda på 

om mina frågor var skrivna så att de skulle kunna ge ett uttömmande svar. Eftersom jag tyckte 

att det resultat jag fick av provintervjun var bra, så fick frågorna vara utformade så som jag 

skrivit dem. 

Alla intervjuer genomfördes enskilt på lite olika platser, dels i arbetsrum, klassrum men också 

i hemmiljö. Detta fick de intervjuade helt och hållet bestämma, utifrån hur det passade dem 

bäst.  

Intervjuerna spelades in på bandspelare som alla de intervjuade hade gett sitt medgivande till.  

Jag valde att använda mig av bandspelare för att lättare kunna fokusera på den intervjuades 

svar och själv då kunna vara mer delaktig i samtalet utan risk föra att missa någonting. Det 

gav mig också möjligheter att lyssna flera gånger för att bättre kunna säkerhetsställa svaren 

jag fick.  

När alla intervjuerna var genomförda skrev jag ut samtliga för att sammanställa, bearbeta och 

tolka materialet. 

 

3.2  Urval 

Jag valde att göra min undersökning med 6 ämneslärare som undervisar i grundskolan år 7-9. 

Min tanke från början var att jag skulle intervjua 2 lärare från 3 olika skolor. Anledningen till 

att jag ville intervjua lärare från olika skolor var att, förutom att ta reda på lärarnas inställning 

till läxor i allmänhet, jag ville också se om det fanns någon form av läxpolicy på respektive 

skola.   

Jag tog först kontakt med rektorerna på de tre 7-9 skolorna som finns i denna mellansvenska 

kommun och förklarade syftet med mitt arbete.    

Jag frågade om det fanns intresse och möjlighet att få intervjua några lärare om deras 

inställning omkring läxor. På en skola svarade rektorn att hennes personal under en period 

deltagit i flera undersökningar och enkäter och trodde därför inte att det fanns vare sig tid eller 

ork från lärarnas sida att delta. På de andra skolorna förhörde sig rektorerna om vilka lärare 

som hade intresse av att ställa upp på en intervju. Jag hade innan ställt frågan om det fanns 

möjlighet att få intervjua lärare med olika ämnesinriktning, för jag ville se om användandet av 

läxor skilde sig beroende på i vilket ämne man undervisade i. På det viset ordnade rektorerna 

med vilka jag skulle komma att intervjua. Slutligen blev det så att jag fick träffa två lärare 

från en skola och fyra från en annan skola. Lärarna jag intervjuade undervisar i matematik 

No/So samt språk. 
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3.3 Etiska aspekter 

Enligt Johansson & Svedner visar man de intervjuade sin respekt och vinner deras förtroende 

genom att följa de forskningsetiska anvisningar som behandlas i boken Examensarbete i 

Lärarutbildningen (2004). 

De lärare som deltar i undersökningen har fått information om de etiska regler som ligger till 

grund för arbetet, dvs. att inga utomstående kan ta del av materialet, att materialet efter 

bearbetning förstörs, att de ska kunna ställa frågor eller avbryta sin medverkan om de så 

önskar, samt att deras anonymitet är en självklarhet. Lärarna har också lovats att få ta del av 

den färdiga undersökningen.  

 

”Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall 

det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola lärare eller elever/barn”. 

(Johansson & Svedner 2004 s. 24). 

 

3.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Ger min undersökning en sann bild av hur lärares ser på och vilken inställning de har till 

användandet av läxor? 

Jag anser att trovärdigheten i det resultat jag fått fram är god, detta på grund av att 

intervjuerna gick till på samma sätt med samma intervjuare och de tillfrågade lärarna fick 

samma frågor. Det här är kriterier som gäller för trovärdighet vid intervjuer enligt Johansson 

och Svedner (2001). 

Eftersom min undersökning skedde med endast ett fåtal lärare som undervisar i år 7-9, kan 

man diskutera generaliserbarheten, alltså om resultatet från min undersökning kan 

generaliseras och gälla för fler lärare än de som jag har gjort min undersökning med. För att få 

fram hur lärare resonerar om läxor generellt hade jag behövt göra många fler intervjuer, på 

fler skolor. 
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4. Resultat 

 
4.1 Bearbetning och resultat av intervjuer 
Jag har valt att presentera undersökningsresultatet av mina 6 intervjuer med lärare som 

undervisar i år 7-9 i en löpande text, blandade med citat från de intervjuade. Jag har 

sammanfattat svaren jag fick fram i intervjuerna och redovisar dessa under följande rubriker: 

• Inställning/tankar om läxans funktion 

• Arbetet med läxor 

• Läxpolicy 

 

I resultatdelen har jag försökt att kategorisera lärarnas svar samt söka skillnader och likheter i 

vilken uppfattning lärarna har om varför och hur de använder sig av läxor i sin undervisning. 

Som bakgrundsinformation följer en kort presentation av de lärare som intervjuades i studien. 

Alla namn är fingerade.   

 

Namn Yrkeserfarenhet Undervisar i ämnena 

Nils  18 år SO/special 

Gunnar 27 år Ma/NO 

Elin 4 år Sv/SO 

Nina 3 år Ma/NO 

Anna 35 år SO 

Elisabeth 8 år Sv/Eng/Fr 

 

 

4.2 Inställning/tankar om läxans funktion 

De intervjuade lärarna använder sig samtliga av läxor/hemuppgifter i sin undervisning om än i 

lite olika former. Några av lärarna säger sig inte ge ”traditionella” läxor från ena dagen till 

den andra med läxförhör som följd. De talar istället om läxarbetet som ett arbetssätt som 

bygger på beting. Två av lärarna menar att läxor absolut behövs, dels för att kunna ta in 

nödvändig kunskap, men också för att de är disciplinerande. En av dessa lärare anser även att 

det skulle kunna vara mer läxor än vad det är idag, 
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”Jag kan tycka att det är för lite läxor. Jag anser att det är bättre att ge fler korta läxor oftare 

än färre och mer omfattande läxor. Ger man för stora läxor kan det kännas övermäktigt för 

många och det blir svårare att ta in.” (Nils).   

 

”Läxor är ju inte till för att ungarna ska pressas. Det finns ju en bild av läxor att det är 

någon sorts straff dom får, eller att det är för min eller föräldrarnas skull dom ska göra läxor. 

Läxor för mig är att hitta ett förhållningssätt till det här att lära sig kunskaper. En slags 

studieteknik skulle jag vilja översätta att det här med läxor är”(Gunnar). 

 

Samtliga lärare betonar att man inte ger läxor bara för att ”man ska ha läxor”, utan att 

huvudsyftet med läxorna är att eleverna skall lära sig att ta ansvar, kunna planera och lägga 

upp sitt skolarbete och få en god studieteknik. En av lärarna menar att eleverna helt enkelt 

behöver få mer rutin på att läsa, dels som förberedelse för kommande studier på gymnasiet, 

men också för att han tycker att barn/ungdomar i största allmänhet läser för lite idag.  

Lärarna anser även att läxorna behövs för att de ger eleverna möjlighet till repetition. Det är 

nödvändigt vid all inlärning för att de ska befästa sina kunskaper, och uppnå bra resultat. Den 

läraren som undervisar i språk hävdade att mycket repetition är ett måste för att komma vidare 

i och klara av att lära sig ett språk. Tiden som behövs till detta finns inte heller i skolan. Att 

tiden inte räcker till för allt arbete eleverna ska hinna med, är också ett av argumenten en del 

av de övriga lärarna anger om varför de använder läxor i sin undervisning. 

Några av lärarna som undervisar i No/So ämnena och även i matematik använder sig mycket 

av ett arbetssätt som bygger på beting. Det arbetssättet innebär att eleverna själva får planera 

och ta ansvar för att göra vissa givna arbetsuppgifter inom en viss tidsram. Det är inte säkert 

att de klarar allt arbete i skolan, utan ibland krävs det att eleverna behöver ta hem uppgifter 

för att göra klart eller träna mer på någonting. Lärarna anser att en av fördelarna med att 

arbeta med beting är att eleverna själva får möjlighet att styra över sin tid och när de väljer att 

göra sina läxor. 

 

”Eftersom eleverna har andra fritidsaktiviteter anser jag att de bör ha rätt att planera sin tid 

som det passar dem själva bäst” (Anna).  

 

Samtidigt konstaterar också flera av lärarna att många elever (särskilt i början av högstadiet) 

inte är tillräckligt mogna och klarar inte riktigt av att lägga upp sina studier på ett bra sätt, de 

behöver mycket hjälp och träning i detta. En av lärarna säger att vissa elever ”fixar” inte 
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beting, utan vill få tillsagt vad och när de har läxa. Lärarna kan också se att elever som är vana 

med läxor sedan tidigare skolår har betydligt mycket lättare för att kunna planera och ta eget 

ansvar, än de som fått lite läxor eller inga alls. Språkläraren menar dessutom att det även 

märks ganska tydligt rent kunskapsmässigt.  

 

”Just nu har jag tre olika språkgrupper varav två grupper är vana vid läxor. De grupperna 

är det mycket lättare att jobba med och de har lättare att nå målen, vilket inte den andra 

gruppen har. Den gruppen har inte haft några läxor på mellanstadiet. De har inte kommit 

lika långt kunskapsmässigt vilket innebär att jag får jobba mycket med sånt som de skulle ha 

gjort på mellanstadiet” (Elisabeth).    

 

Läxorna används också i förberedande syfte. Man menar att läxorna ger eleverna tid hemma 

att i lugn och ro förbereda sig, repetera och reflektera över den kunskap/information de ska 

inhämta. Läxan anses också viktig eftersom den hjälper eleverna att få förförståelse inför 

kommande lektion. 

 

”Jag har inte alltid förhör på läxan, utan vi pratar och diskuterar mycket omkring den. 

Ibland vill jag till exempel att eleverna ska ha läst ett antal sidor i boken så de kan hänga 

med och förstå och mer aktivt delta i diskussioner i klassrummet” (Elin).  

 

Det framgick också att lärarna anser att läxor är nödvändiga för att eleverna ska kunna uppnå 

bra provresultat. Har inte eleverna förberett sig och läst på inför prov visar sig det oftast också 

genom sämre resultat. 

 Läxorna ger även föräldrar insyn i barnens skolgång. Många föräldrar är intresserade och 

tycker det är roligt att veta vad eleverna arbetar med. De uttrycker att det är just genom 

läxorna de får möjlighet att hålla sig ajour med vad som händer i skolan. Några av lärarna 

menar dock att det inte alltid är helt och hållet bara positivt med ”alltför” hjälpsamma och 

engagerade föräldrar. 

 

”Det kan vara svårt att ha enbart hemuppgifter som betygsgrund, för man kan inte alltid vara 

säker på att det är eleven som har gjort den” (Anna).  

 

Vad lärarna ser som en nackdel då elever måste ta hem läxor är att de inverkar på deras fritid. 

Eleverna behöver tid att koppla av och göra ”roliga” saker efter skolan för att orka med sina 
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studier. Men idag har många elever ofta ett alltför fullspäckat schema med en massa 

fritidsaktiviteter. Problemet blir då att en del av eleverna säger sig vara stressade och tycker 

sig inte hinna eller orka med sina läxor/prov. Lärarna menar dock här att skolan inte har så 

stor skuld i detta, utan att eleverna måste prioritera och fördela sin tid bättre. 

 

”Ofta får skolan klä skott för ungars stress, fast det inte är helt solklart att det är skolan som 

stressar dem. Det är så mycket annat de drunknar i och ska hinna med, exempelvis dataspel, 

de chattar och har en massa andra aktiviteter” (Gunnar). 

 

En av lärarna framhåller också att en annan nackdel med läxor är att vissa elever inte behöver 

den extra bördan som läxor kan innebära. En del elever har det redan tufft med sitt vanliga 

skolarbete. De får lägga ner mycket tid på läxorna hemma och har det många gånger kämpigt. 

Här menar hon att det är av största vikt att ha detta i åtanke när läxor ges. Flera av de övriga 

lärarna är också medvetna om detta och individanpassar därför läxorna när de ser att det är 

nödvändigt.  

 

Sammanfattningsvis använder sig samtliga lärare av läxor. Läxorna ger enligt lärarna eleverna 

nödvändig repetition, utvecklar elevernas ansvarstagande, läxan leder även till god 

studieteknik samt kan vara en förberedelse inför kommande klassrumsdiskussioner. 

 

4.3 Arbetet med läxor  

I språkämnena ges mer regelbundna läxor, en till två gången per vecka. Oftast ges en lite 

större läxa/vecka, men det kan också vara från den ena dagen till den andra, men då är det 

mindre läxor som ex några glosor eller en text att träna på.  

Samtliga lärare betonar att man aldrig ger oförberedda läxor, alla uppgifter som går hem som 

läxa, har man alltid gått igenom innan i skolan. 

I matten arbetar man med beting där en viss mängd ska hinnas med på en viss tid. Det finns 

också färdiga läxavsnitt i boken som ska göras till varje kapitel, dessa ska sedan lämnas in. 

 

”Vi har ju en planering så dom vet hur långt de bör ha hunnit. Har de inte det är det ju 

lämpligt att ta hem och jobba ikapp” (Nina). 

  

Lärarna som undervisar i no/so ämnena uppger att de har lite olika upplägg för hur de 

använder läxor i undervisningen. Dels jobbar man med beting, det kan ex. vara att tema-
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arbeten ska vara färdiga och redovisas till en viss tid. Det kan också handla om att eleverna 

ska läsa på ett antal sidor i läroboken eller egna anteckningar på sånt man gått igenom i 

skolan, som de sen ska kunna. Dessa läxor förhörs sedan muntligt eller skriftligt, ibland 

uppger en lärare att hon kontrollerar vad eleverna kan med ett s.k. ”minns du test” eller ett 

oförberett läxförhör. Ibland kan läxan också bestå i att diskutera något man läst, en film, eller 

något annat teveprogram.   

En av So-lärarna berättar att hennes elever får en plan över vad de ska gå igenom och kunna. 

För årskurs 7 eleverna är läxorna utsatta på schemat en läxa/vecka som förhörs på 

”gammeldags” sätt. I de högre årskurserna får eleverna själva ta eget ansvar när och hur 

arbetet ska bli gjort, på de scheman eleverna har, fyller de själva i vad de gör varje lektion. 

Där skriver de även när de tar hem och gör läxa men ibland måste läraren gå in och hjälpa till, 

uppmuntra och tala om att det är viktigt att ta hem arbeten regelbundet för att hinna med och 

inte få för mycket i slutet, då arbetet ska redovisas.  

Lärarna uppger också att de elever som inte gjort klart i tid när det handlar om betingläxor, 

inte får mer lektionstid till det, vilket då betyder att det måste göras klart hemma. Alla dessa 

uppgifter ska lämnas in för påskrift av läraren, annars får de inget omdöme eller betyg.  

En av lärarna är inte helt positiv till en del arbete med beting. Han menar att ett sånt arbetssätt 

till stor del gynnar de ”duktiga” eleverna. Att få ett visst sidantal att läsa på och sen jobba 

med det ganska självständigt på olika sätt, passar inte alla. Eleverna tar ju in kunskaper på så 

olika sätt, vissa lär sig bättre ex genom att lyssna. Genom att själv vara påläst, ha berättande 

spännande lektioner menar han väcker man elevernas intresse och lust. 

 

”Om jag t.ex.har ett prov med frågor från böcker och frågor på om vad vi diskuterat under 

lektionerna. Vad jag då många gånger kan se är att annars ”svaga” elever får rätt på och 

kommer ihåg sånt man diskuterat i klassrummet” (Nils). 

 

Alla lärare följer upp givna läxor på ett eller annat sätt. 

Lärarna antecknar resultat och inlämnade arbetsuppgifter, dessa ligger sedan delvis till grund 

vid utvecklingssamtal och betyg.  

 

”Jag följer upp läxorna och andra arbeten väldigt noga och ger alltid kommentarer. Respons 

är a och o, eleverna, ja alla vill ju bli bekräftade. Förväntas elever göra olika uppgifter och 

aldrig få någon respons då är det ju inte kul. Det är samtidigt ett sätt att se varje elev” 

(Elisabeth).  
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”I matten tar jag in, rättar och kopierar en del av elevernas uppgifter. Därefter går vi 

gemensamt igenom de kopierade talen på overhead då eleverna är med och tycker till om hur 

uppgiften är löst. De blir på så vis mer medvetna och lär sig studieteknik”  (Gunnar).  

 

”Inför omdömen och utvecklingssamtal tittar jag bland annat hur de sköter sina läxor. Alla 

elever har en läxbok, där går jag tillbaka och tittar för att se om någon elev behöver träna 

mer på nåt speciellt” (Nina). 

 

Samtliga lärare säger att de försöker göra eleverna motiverade och medvetna om varför de ska 

göra läxor, att det är för deras egen skull och att det är en studieteknik som gör att det blir 

lättare att lära och uppnå sina mål. Eleverna har inte alltid de tankarna, utan många pluggar 

mest för betygen. En av lärarna säger att han ger eleverna enkla läxor i början, som de klarar 

av, på detta vis ökar självförtroendet och eleverna blir då mer studiemotiverade.  

Lärarna försöker också göra eleverna medvetna om att ju bättre koncentrerade de är under 

lektionerna, desto enklare blir det att klara av läxorna.  

Ett par av lärare betonar också att deras egna positiva inställning är av stor vikt, samtidigt som 

man också måste göra läxorna roliga, spännande och intressanta. 

 

Sammanfattningsvis framkom att läxor ges regelbundet i främst språkämnen, men kan även 

förekomma i andra ämnen. För övrigt används ofta ett arbetssätt där eleverna arbetar med 

beting, d.v.s de får under eget ansvar göra vissa uppgifter under en viss given tid. 

Förberedelser och uppföljning ses som viktigt vid läxgivning samt att man som lärare 

motiverar eleverna inför läxarbetet. 

 

4.4 Läxpolicy 

Gemensamma diskussioner om läxor i hela personalgruppen har förkommit någon enstaka 

gång på de olika skolorna, men oftast sker dessa diskussioner i de mindre arbetslagen. En av 

lärarna säger att ofta handlar diskussionerna inte så mycket om syftet med läxor, utan mer om 

hur man ska agera i enskilda fall. Det kan t.ex. handla om att eleven inte sköter sina läxor 

eller får sitt skolarbete gjort på ett tillfredställande sätt.  

Språkläraren säger att de är indelade i så kallade engelska, svenska och franska instutitioner. 

Där träffas lärarna vid några tillfällen och diskuterar hur hela terminen ska se ut. Där har man 

enats om att ca två läxor per vecka är lagom att ge i språkämnen. I övrigt skiljer det sig åt i de 
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olika arbetslagen hur mycket läxor som ges. Samtliga lärare här menar att man ändå försöker 

prata med varandra för att i största möjliga mån undvika att eleverna får allt för många 

läxor/prov samtidigt. Detta gör de även genom att skriva upp i en pärm/tavla vilka prov eller 

större arbeten man planerat in för sin klass. På så vis försöker man få läxorna så jämnt 

fördelade som möjligt för eleverna. På en skola nämner en lärare att det ej bör vara fler än tre 

prov per vecka. Samtliga lärare säger att det kan vara svårt att undvika att prov i flera ämnen 

”krockar” ibland. Detta beror på att läsperioderna för olika teman börjar och slutar ungefär 

samtidigt. De här temaperioderna avslutas sen oftast med någon form av prov/redovisning.  

 

”Det är svårt att komma ifrån att en del prov infaller samtidigt. Perioderna blir ungefär en 

till en och en halv månad, sedan testar man ju av det. Det kan ju inte bli för stora sjok man 

testar av. Sen sätter man omdömen i mitten på terminen, då blir det gärna mycket där, så 

också vid terminslut när betygen ska sättas. Det är nästan ofrånkomligt, det här är något vi 

diskuterar jättemycket” (Anna). 

 

En annan lärare säger så här. 

”Det finns ingen direkt överenskommelse om hur mycket läxor samma ämneslärare ger, men 

vi gör ändå på ungefär samma sätt.” (Nina). 

 

När vi diskuterar förlängd skoldag är lärarna överens om att elevernas dagar redan är 

tillräckligt långa och tror inte att eleverna skulle orka med ännu mer tid i skolan. En lärare 

säger också att alla elever lär på så många olika vis, en del behöver faktiskt få komma hem i 

lugn och ro, andra kanske behöver få läsa högt för sig själva medan ytterligare en annan 

behöver ha någon som läser högt för honom/henne o.s.v.  

Dessutom tror man, att det lugnet och den ron inte går att få i skolan.  

På båda skolorna finns läxhjälp att få. En läxhjälp eleverna har möjlighet att utnyttja är 

förlagd ”utanför” den ordinarie skoldagen. Det handlar om ca 2- 3 timmar/vecka som är 

fördelade på 2 dagar. På en av skolorna har man nyss startat upp den här verksamheten och 

tycker inte att den slagit så väl ut som man hade hoppats på. Relativt få elever har utnyttjat 

möjligheten hittills.  

 

”Vi tror på det här eftersom vi vet att vissa elever inte får så mycket stöd hemifrån. Vi hoppas 

att eleverna kommer att utnyttja det, det är som sagt ännu på försök” (Elin). 
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En annan lärare anser även hon att läxhjälp är bra, men säger samtidigt. 

”Läxhjälp finns men funkar inte så bra, eftersom den ligger utanför skoltid och då vill ju folk 

gå hem. Det funkar inte om den inte är schemalagd tyvärr” (Elisabeth).  

 

 Eleverna har också på båda skolorna möjlighet att vid ett schemalagt tillfälle i veckan som 

man kallar elevens val/stuga, arbeta med div. uppgifter för att få dem klara. Där kan eleverna 

också göra sina läxor. Dessa tillfällen fungerar enligt lärarna bra och många elever väljer att 

arbeta med sina läxor där. 

 

Slutsatsen här är att ingen av skolorna har någon direkt läxpolicy/handlingsplan. Lärarna 

försöker i möjligaste mån undvika att eleverna får allt för mycket läxor/prov samtidigt.   

Samtliga lärare är positivt inställda till att läxhjälp skall erbjudas, men anser att den helst bör 

vara schemalagd för att den ska fungera.  

 

4.5 Sammanfattning av intervjuresultat 

Studien visar att samtliga lärare använder sig av läxor/hemuppgifter men i lite olika former. 

Vissa av lärarna vill inte kalla det läxor i traditionell bemärkelse utan, menar att 

hemuppgifterna mer ingår i ett arbetssätt som bygger på beting. I språkundervisningen ges 

läxor regelbundet. För att eleverna ska klara av ett färdighetsämne som språk, anses det 

nödvändigt eftersom den inlärningen kräver mycket repetition. För övrigt varierar läxornas 

förekomst och innehåll beroende på i vilket ämne de ges. Alla lärare är av den uppfattningen 

att läxorna till största delen ska vara repetition, för att befästa elevernas kunskaper. Det 

framgår också att läxan ses som ett medel att utveckla elevernas ansvarstagande och att få en 

god studieteknik d.v.s. att kunna planera sin tid och självständigt utföra en uppgift. Läxorna 

bidrar även till att eleverna presterar bättre på prov/förhör.  

Samtliga lärare säger att de försöker göra eleverna motiverade och medvetna om varför de ska 

göra läxor, att det är för deras egen skull och att det är en studieteknik som gör att det blir 

lättare att lära och uppnå sina mål.    

Vad som ses som negativt med läxor är att de tidvis ”tar” mycket fritid från eleverna, som 

ibland upplever att de känner sig stressade. Här anser några av lärarna att skolan inte är orsak 

till den stressen, utan eleverna har helt enkelt många gånger ”för mycket” fritidsaktiviteter 

som tar tid från deras skolarbete. Ingen av lärarna tycker att förlängd skoldag är ett alternativ 

för att få in läxorna under skoltid. Däremot är samtliga positiva till att skolan skall erbjuda 

läxhjälp, framför allt för att en del elever inte har så mycket stöttning hemifrån. Läxhjälpen 
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som redan finns anses fungera bäst om den är schemalagd. För övrigt har skolorna inte någon 

direkt läxpolicy/handlingsplan vad det gäller läxornas utformning, man diskuterar heller inte 

ämnet läxor i någon större utsträckning med samtlig personal på skolan, dessa diskussioner 

förekommer mer i de egna mindre arbetslagen.  
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5. Diskussion och slutsatser 

 
Syftet med denna undersökning har varit att försöka ta reda på vilken syn ett antal 

högstadielärare har på läxor/hemarbete. Frågor som jag ställde mig i inledningen av arbetet 

var bl.a. Varför ger man läxor? Är de nödvändiga i dagens undervisning och vilken funktion 

fyller de i så fall? Jag tycker att jag har fått en bra inblick hur det resoneras kring läxor. Det 

har varit mycket intressant att få ta del av de intervjuade lärarnas resonemang, samt av den 

litteratur och artiklar jag funnit som behandlat ämnet. Resultatet visade att lärarna till största 

delen är positivt inställda till läxor och använder sig av dem i sin undervisning. Vad som 

skiljer sig i sammanhanget är att några av lärarna inte kallar hemarbetet som bygger på beting 

för läxor. Jag anser dock, att även det arbetet är en form av läxa, eftersom det är arbete som 

måste göras hemma, om än under eget ansvar. Vad jag även sett och som är ganska 

anmärkningsvärt, är att det finns väldigt lite forskning kring läxor i Sverige, trots att läxor är 

så vedertagna i den svenska skolan. Jag kan därför bara konstatera att det är svårt att finna ett 

entydigt eller trovärdigt svar, på vilka eventuella positiva/negativa effekter läxor har, just för 

att i den frågan skiljer sig de olika forskarnas/författarnas uppfattning åt en hel del. 

 

De slutsatser jag kan dra av de intervjuade lärarnas svar är att läxor ges av flera olika 

anledningar. Ett av de starkaste argumenten för att använda läxor i undervisningen har 

genomgående varit att läxor behövs för att ge eleverna möjlighet till repetition. Den extra 

träning som läxan ger är enligt lärarna nödvändig för att befästa kunskaper. Den åsikten delas 

även av Hellsten (1997) och Leo (2004). Här kan jag bara hålla med. Viss kunskap som 

exempelvis glosor, multiplikation är kunskap som jag tror måste ”nötas” in och då kan ju 

tiden som finns till förfogande i skolan omöjligt räcka till. Detsamma gäller för läsning                                    

och läsförståelse, som är så oerhört viktigt att eleverna behärskar och som de måste få mycket 

träning i. Den lästräningen går inte att få enbart i skolan, utan för att eleverna ska utvecklas i 

sin läsning krävs att de läser mycket hemma. En av lärarna påpekar också att det brister i 

många högstadielevers läsande och att de därför på grund av detta kan få svårigheter att klara 

målen. Detta menar också Leo (2004) då han säger att läsning är så viktig att den måste både 

hem och skola jobba med.  

  

Ett annat starkt skäl till att ha läxor är enligt lärarna, att läxorna lär eleverna att ta ansvar. 

Eleven lär sig planera och lägga upp sitt skolarbete och får därigenom en god studieteknik  
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och blir mer självständiga. Detta är kunskaper som de behöver behärska för att klara av högre 

studier och även i sitt kommande arbetsliv. Samma resultat från undersökningar om vad lärare 

anser att läxor leder till redovisas av Westlund (2004). Där framgår det att förutom god 

studieteknik och ansvarstagande anses läxor också ge eleverna bättre självförtroende. Jag tror 

för att elever ska lära sig ovanstående krävs, att de ges tillfällen att träna detta, genom att de 

successivt får ta ett större ansvar och där kraven ökar efterhand. Elevens mognad spelar också 

in om de ska klara av detta och är viktigt att lärare har i åtanke när läxor ges. 

Hellsten (2005) säger att de flesta behöver träning i att lära sig arbetsdisciplin, att kunna ta itu 

med sina arbetsuppgifter och att dra gränser mellan fritid och arbetstid. Han är dock kritisk 

och menar här att ungdomarna ”lämnas i sticket” och att de på egen hand förväntas att lära sig 

något som inte ens många vuxna kan klara av. 

 

Huruvida läxorna ger eleverna bättre självförtroende anser jag också går att diskutera. Det 

måste ju helt och hållet bero på läxornas innehåll och uppgifternas karaktär. Här anser jag att 

man som lärare måste vara väl medveten om och känna sina elever väl, eftersom alla elever 

inte har samma förutsättningar, har olika lärstilar osv. En ”fel” utformad läxa kan i sådana 

lägen få helt motsatt effekt, istället för att stärka kan den stjälpa eleven som då också tappar 

motivationen och i värsta fall ger upp.  

Frågan är då om läxorna borde vara mer individanpassade än vad de är idag?  Cooper (2001) 

menar att den individanpassade läxan inte förbättrar elevernas resultat. Den tid som läraren 

måste lägga ner på förberedelse och kontroll av individuella läxor kan användas bättre för att 

planera och genomföra undervisningen i skolan. Det framgick även i min undersökning att 

tiden inte riktigt finns för att individanpassa läxan. Däremot individanpassar samtliga lärare i 

studien läxorna till viss del. Det handlar inte så mycket om att anpassa läxan efter varje 

enskild elevs behov, utan mer om att hjälpa de elever som har det lite svårt, genom att ge dem 

en mindre ”mängd” läxor. Frågan är då om mer resurser skulle kunna bidra till ett mer 

individanpassat arbetssätt?  

 

Coopers (2001) forskning visar också att läxans effekt på barn i de yngre åldrarna är mycket 

liten, medan studier som gjorts på högre stadier visar att läxorna nu har större effekt för 

inlärningen, men att det varierar beroende på i vilket ämne de ges. I undersökningen med 

lärarna visar det sig att i framförallt språkämnena når eleverna bättre resultat och har även 

kommit längre kunskapsmässigt om de har fått regelbundna läxor under mellanstadietiden.  

Effekterna av läxor enligt lärarna är att provresultaten förbättras om eleven har förberett sig 
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och läst sin läxa. Frågan jag ställer mig här är om denna kunskap eleverna får är varaktig eller, 

finns den bara där under provtillfället, för att klara av förhöret och få ett bra betyg? 

Steinberg (1986) menar att det är bättre med många regelbundna korta läxor än med färre 

tidskrävande, tränar man ofta och regelbundet behålls kunskapen längre.  

Här kan jag bara hålla med Steinberg i hans resonemang om att ge eleven fler enkla läxor som 

de klarar av, det stärker elevens tilltro på sig själv och på så vis ökar också motivationen att 

gå vidare. 

 

Cooper (2001) tror att föräldramedverkan vid läxläsning har både för och nackdelar beroende 

på hur mycket tid föräldrarna har för att hjälpa sina barn med läxläsningen. Det beror också på 

hur välutbildade föräldrarna själva är. 

Lindell (1990) säger att ibland saknar föräldrarna de kunskaper som krävs för att kunna hjälpa 

sitt barn och skolan bör då erbjuda dem möjligheter till utbildning.  

Lindells åsikt om att föräldrar ska utbildas för att kunna hjälpa sina barn vid läxläsning 

ifrågasätter jag starkt. Jag anser att läxorna bör utformas så att eleverna klarar av att göra dem 

på egen hand. Däremot instämmer jag med Steinberg (1986) där han talar om att det är viktigt 

att föräldrarna får information om hur de kan hjälpa till och uppmuntra på bästa sätt. 

 

Undersökningen visar att samtliga lärare säger att de försöker göra eleverna motiverade och 

medvetna om varför de ska göra sina läxor. Att det är för deras egen skull och att det är en 

studieteknik som gör att det blir lättare att lära och uppnå sina mål.  

Steinberg (1986) trycker också på det här med att medvetandegöra eleverna är av stor vikt. 

 

Lindqvist (1999) liksom Leo (2004) diskuterar vilken betydelse intresse har för inlärningen, 

studier har visat att man minns effektivast då ämnet är av intresse för personen. Det som 

framkom i min studie var att flera lärare var medvetna om att det krävs intressanta 

läxuppgifter men uttalade sig inte direkt om hur, de försöker uppnå detta. En av lärarna 

framhöll, genom att man själv som lärare är påläst och har berättande, spännande lektioner 

väcks elevernas intresse och lust. Man måste också själv vara positiv och försöka ”peppa” 

eleverna. Jag tror också att man själv som lärare måste hänga med i utvecklingen och anpassa 

undervisning och läxor på ett sådant sätt att de stämmer överens med elevernas vardag genom 

att utnyttja ex. media mer än vad som görs idag.  
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Samtliga lärare betonar vikten av att läxorna de ger eleverna är väl förberedda i skolan. 

Även Leo (2005) säger att läxor som inte är förberedda och meningsfulla blir annars svåra för 

eleven att komma ihåg. Han menar också att det visat sig att det tyvärr ofta brister och att 

både elever och föräldrar ibland upplever läxan som obegriplig.  

Alla lärare följer upp de läxor som eleverna haft på ett eller annat sätt. Responsen anses 

viktig, en av lärarna säger att detta är A och O. 

Även jag anser att all respons är ytterst viktig, dels för att visa sitt intresse för det eleven gjort 

och dels för att det motiverar eleverna och som en av lärarna säger, detta är också ett sätt att 

se varje elev.   

I uppföljningsarbetet ingår också att man antecknar om läxan är utförd, dess resultat, lärarna 

kommenterar och diskuterar också läxan med eleven och detta ligger till grund för 

utvecklingssamtal och betygssättning.  

Här anser jag att risken finns att man ser för mycket till vad prov påvisar och lätt glömmer 

bort att se eleven i sin helhet. Betygen får helt enkelt inte grunda sig enbart på vad läxförhör 

och provresultat visar.  

 

Leo (2004), Hellsten (1997) och Westlund (2004) konstaterar att många elever upplever stress 

i samband med läxor.  

Westlund (2004) säger att många elever känner sig stressade av att läxorna tar för mycket 

fritid, helger går åt till läxläsning, då de istället kunnat göra någonting roligare. Prov och 

läxförhör infaller ofta samtidigt och upplevs som stress. 

Hellsten (1997) anser att läxarbetet är en del av elevers arbetsbelastning och som inte 

uppmärksammas tillräckligt i forskning. Han menar också att elevernas jobb i skolan inte 

betraktas som ett arbete. 

I undersökningen framkom att en av de få nackdelar med läxor som lärarna nämner är att de 

upplever att eleverna ibland känner sig stressade och tycker att de inte känner att de hinner 

med sina uppgifter. Lärarna tycker att eleverna väl behöver sin fritid men betonar att 

elevernas fritidsintressen ibland är för många och är en bidragande orsak till den upplevda 

stressen. De försöker undvika att lägga prov och dylikt samtidigt, men detta är inte alltid 

möjligt. Själv är jag av den uppfattningen och anser att eleverna också har rätt till och väl 

behöver sin ”fria tid”, fritidsaktiviteter är också någonting som utvecklar eleverna, men det får 

givetvis inte bli för mycket. 
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Hellsten (2005) menar att stressen i skolan skulle minska om vi fick en läxfri skola, han tror 

inte heller att studieresultaten försämras utan läxor. Han menar vidare att kursplanerna 

behöver anpassas till tiden som finns till förfogande, idag ska eleverna hinna med mer än vad 

som egentligen är möjligt. Undervisningstiden behöver utökas så att alla kan göra klart sitt 

arbete i skolan och där får eleverna även professionell hjälp. Det skulle vara bra för de elever 

som inte har så mycket stöttning hemifrån. Även Leo (2004) drar de här slutsatserna men 

säger samtidigt att så länge läxorna finns kvar ska det också finnas en läxpolicy på skolorna, 

där syftet med läxor är klart och tydligt. 

 

I studien framkom att man inte på någon av skolorna har någon nedskriven 

läxpolicy/handlingsplan, vad det gäller hur mycket läxor som är lämpligt, varför läxor ges 

o.s.v. Gemensamma överenskommelser i det lilla arbetslaget förekommer och man försöker 

att undvika att eleverna får alltför många prov/läxor samtidigt. Jag ifrågasätter hur ett så 

vanligt förekommande moment som läxor i undervisningen, skall vara upp till varje enskild 

lärare att bestämma om? Jag håller med Leo (2004) i det han säger, att det på varje skola bör 

finnas utarbetade riktlinjer för hur läxor ska användas och att man för återkommande 

diskussioner om vad syftet med läxan är. Något i sammanhanget jag ser som anmärkningsvärt 

är att läxor inte nämns i gällande styrdokument, där om någonstans borde det väl finnas klara 

riktlinjer om, eller hur, läxor bör användas i undervisningen. 

 

Förlängd skoldag ses av både Hellsten (2005) och Leo (2004) som ett sätt att få in läxarbetet 

under skoldagen, men det kräver också mer resurser än vad som finns idag. I undersökningen 

säger lärarna att de tycker skoldagen redan är tillräckligt lång både för lärare och elever och 

ser inte det som ett bra alternativ. Däremot menar man att skolan ska erbjuda läxhjälp och då 

framförallt för att en del elever inte har så mycket ”stöttning” hemifrån. Den läxhjälp skolorna 

haft har fungerat bäst då den varit schemalagd och inte legat för sent på dagen. Av den 

anledningen väcks mina funderingar om förlängda skoldagen skulle fungera, när den läxhjälp 

eleverna kan få idag på eftermiddagstid inte har fungerat särskilt bra. Vad jag däremot ser 

som positivt med läxhjälp på skolan, är att eleverna då kan erbjudas professionell hjälp vilket 

också är ett argument i debatten för en rättvisare skola. 

 

Sammanfattningsvis går det bara att konstatera att läxan har både för/nackdelar. Jag var innan 

arbetet började lite tveksam till om läxor verkligen är nödvändiga eftersom jag anser att elever 

behöver sin fritid för att återhämta sig och göra annat som känns lustfyllt för dem. Dessutom 
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anser jag att aktiviteter utanför skolan också på så många vis är lärorika och utvecklande för 

eleverna. Mycket av den debatt som pågått i media har framhållit läxan som orättvis, förlegad 

och tar för mycket av hela familjens fritid i anspråk, den passar inte in i dagens skola helt 

enkelt. Jag tror inte att det går att komma ifrån att vissa sociala skillnader alltid kommer att 

finnas, att helt avskaffa läxor för att öka jämlikheten är enligt min uppfattning inte rätt väg att 

gå. Vi i skolan har till uppgift att hjälpa de här eleverna vars hemförhållanden inte alltid är de 

bästa. En kravlös skola vinner inte någon på, ordning och struktur i skolan tror jag är 

nödvändigt, därför att så mycket annat i dagens samhälle och vår vardag är så stressigt och 

splittrat. 

Jag tycker det är bra med den repetition som eleverna har möjlighet att få genom läxor. Jag 

tror även att den är nödvändig eftersom den tid som finns till förfogande i skolan inte är 

tillräcklig för att befästa vissa kunskaper. Det viktigaste är att eleven känner att de gör läxan 

för att de ska lära sig mer och inte för att den bara ska göras, eller där förhör och prov är det 

som avgör om eleven ska uppnå ett bra betyg. Då anser jag att läxan bara leder till onödig oro 

och kanske skoltrötthet.  

Jag håller med Hellsten (2005) att kursplanerna behöver anpassas till tiden som finns till 

förfogande i skolan vilket skulle innebära en satsning på kvalitet istället för kvantitet. Han 

menar att man idag hela tiden plockar in nya saker i kursplanerna utan att ta bort något. Det 

här menar jag blir ett stressmoment för både lärare och elever. Jag tror även att det är en 

bidragande orsak till att lärare idag mer eller mindre känner sig tvungna att ta till läxan som 

då inte alltid blir så väl genomtänkt, utan mest ges för att man ska hinna med.  

Läxor borde även diskuteras mer i lärarutbildningen, eftersom läxor är något som man i sin 

blivande yrkesroll kommer att stå inför och måste ta ställning till. 

Avslutningsvis har jag genom min studie kommit fram till, att om läxor ska användas som en 

del i undervisningen ska de vara väl genomtänkta, förberedda och utformade så att eleverna 

själva kan klara av dem, och att de tar rimlig tid i anspråk. Man bör också tänka på att alla lär 

inte på samma sätt, och därför utforma läxorna utifrån olika sätt att ta in kunskap d.v.s. genom 

olika sinnen.  

Läxorna bör även vara lustfyllda och av intresse för eleven för att få bästa möjliga 

lärandeprocess. 

   

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde kvalitativa intervjuer med låg grad av strukturering när jag genomförde min 

undersökning med 6 lärare som undervisar i år 7-9. Jag är nöjd med mitt metodval, då jag 
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anser att jag fick bra respons, positivt bemötande och spontana svar på mina frågor av de 

intervjuade lärarna. Jag tycker även att metoden fungerade bra därför att jag hade möjlighet 

att ställa följdfrågor under intervjuernas gång. Detta ledde till att intervjuerna mer utvecklade 

sig som ett samtal om läxor där följdfrågorna inte alltid blev de samma. Jag anser också att 

det fungerade bra att använda bandspelare vid intervjuerna. Jag kunde på så sätt bättre 

koncentrera mig på de intervjuade lärarnas svar, utan risk att missa något som jag kanske hade 

gjort om jag antecknat under intervjutillfällena. Dessutom gav det mig möjlighet att lyssna 

flera gånger när intervjuerna skulle renskrivas. Jag är medveten om att antalet lärarintervjuer 

är få och att det inte går att dra några generella slutsatser av min undersökning. Under arbetets 

gång har det dykt upp fler frågor som hade varit intressant att prata mer med lärarna om än 

vad jag gjorde. Men för att göra den kompletteringen med nya intervjuer som följd, hade det 

behövts mer tid vilket jag ansåg att jag inte hade. 

 

5.2 Vidare forskning  

I min undersökning har det framgått att lärarna ger läxor i framförallt förberedande, 

repeterande och ett ansvarstagande syfte. 

Men undersökningen kan inte ge en allmängiltig bild av läxans syfte, utan får ses som en 

mindre grupp lärares åsikter. Eftersom det finns relativt lite forskning om läxor och den 

forskning som är gjord delvis är kritisk och ifrågasätter läxans funktion, vore det intressant 

om det forskades ytterligare kring detta ämne, då även utifrån fler pedagoger, föräldrar och 

elevers syn på ämnet. Det vore också intressant att få veta mer om vilka effekterna blir på 

läxfria skolor, om studieresultaten förbättras/försämras, eller om de är likvärdiga med de 

skolor som ger läxor? 

Går det att individanpassad läxorna mer än vad som hinns med och görs idag och i så fall, 

vinner man något kunskapsmässigt med detta? 
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