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Abstract 
Homework is often debated in the media today. The question is about the meaning of 

homework and whether the students benefit from it or if homework is just a remain from an 

old educational system.  

The research made on the subject disagrees on what positive/negative effects the homework 

has on the students.  

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

Why give students homework? How do you work with home assignments?    

My research is based on interviews with six junior-level teachers that either have or do teach 

in the lower grades (1-3).  

The result I reached was the all of the teachers used homework in their education.  

The purpose of the home assignments is partly to give the students the possibility to rehearse 

and fortify their knowledge, especially when it comes to learning how to read.  

Another purpose of the homework is that it helps to maintain a good connection between the 

home and school. It is also a good way for the parents to get an insight and be a part of their 

children’s work.  

The conclusion of the research that I made is that if homework should exist in the educational 

system they ought to be well prepared by the responsible teacher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 
I dag debatteras det en hel del i media om läxors meningsfullhet och om de gynnar elevernas 

inlärning, eller om läxor är något ”förlegat” som bara finns där för att de alltid har gjort det. 

Även den forskning som finns på området är oenig om vilka positiva/negativa effekter läxan 

har.   

I mitt arbete har jag valt att undersöka vilken inställning lärare som arbetar mot de lägre 

åldrarna har om läxor. Varför ger man läxor? Hur arbetar man med läxor? 

För att ta reda på detta använde jag mig av kvalitativa intervjuer med sex lärare som 

undervisar eller har undervisat i de lägre åldrarna (åk.1-3).  

Dessa lärares utbildningsbakgrund skiljer sig och de har även olika antal års erfarenhet av 

läraryrket.  

Resultatet jag fått fram är att samtliga lärare använder läxor i sin undervisning. Syftet med 

läxan är dels att läxorna ger eleverna möjlighet till repetition för att befästa kunskaper och då 

framförallt när det gäller läsinlärningen. Ett annat syfte läxan har är, att läxan upprätthåller en 

god kontakt mellan hem och skola, den ses också som ett bra sätt för föräldrarna att få inblick 

och delaktighet i barnets skolarbete. 

Den slutsats jag drar av min undersökning är att om läxor ska finnas så bör de vara väl 

genomtänkta och noggrant förberedda i skolan. 

Nyckelord: Läxa, föräldrasamverkan, ansvarstagande, läxpolicy. 
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1 Inledning 
 

Det här arbetet handlar om läxor. Det debatteras mycket omkring läxor nu. Själv har jag både 

som förälder och lärare börjat tänka mer och mer på läxors vara, eller inte vara. Barn är vi 

bara en gång och vi vuxna måste se till att låta barnen vara det fullt ut, den tiden kommer 

aldrig igen! Vi måste värna om barnens fritid, samtidigt som vi alla vet, för att bli en ”god 

läsare” krävs träning även hemifrån! 

Det år jag arbetade med årskurs ett, fick barnen under en period en läsläxa/vecka. Att det var 

den enda läxan som kom hem under den perioden, ifrågasattes av mer än hälften av 

föräldrarna som efterfrågade mer läxa. Läxa är någonting som alltid funnits och ses av många 

som en självklarhet. Min fråga är om läxor är nödvändiga? 

Barn idag har oftast minst en fritidsaktivitet efter skolans/fritids slut, föräldrars arbetsdag har 

blivit längre. Blir läxan något lärorikt och positivt när den kommer hem?  

Ja, säkert blir den det för många men långt ifrån för alla! I många hem blir det bråk, 

uppgivenhet och stress omkring läxorna.  

Mina egna barn har en hel del läxor, framförallt de yngsta två. Ibland har de haft så pass 

mycket läxa att det känts svårt att få dem klara till läxinlämningsdagen. De här gångerna 

upplevs inte läxan kul eller lärorik, varken av barnen eller oss vuxna. De här läxperioderna 

var nog det som satte fart på mina egna tankar och funderingar på allvar omkring läxor! 

Är läxor nödvändiga eller finns de med i skolan därför att de alltid funnits där och på något 

vis hör skolan till. Om man ger läxor, i så fall hur mycket är rimligt? 

Både i mitt arbete och som mamma är mitt intresse för läxor i den här åldern (7-10 år) stort. 

Hur kommer jag fortsättningsvis att arbeta med läxor? 

Dessutom vill jag även ta reda på hur andra lärare ser på läxor, vilket jag tänker ta reda på i 

intervjuer med lärare som undervisar i de lägre åldrarna.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att ta reda på vilken uppfattning lärare i de lägre åldrarna har om 

läxor och vilket syfte de har med läxorna?  

För att ta reda på vad syftet med läxor är har jag ställt mig följande frågor. 

Hur definieras begreppet läxa? Vad säger forskning och litteratur om läxor? Vilka för 

respektive nackdelar kan man se? 

Hur resonerar de intervjuade lärarna kring syftet med läxor? 
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2 Litteraturgenomgång 
 
I nästkommande avsnitt kommer jag att redovisa vad våra styrdokument säger om läxa och 

hur begreppet läxa definieras i olika uppslagsböcker och annan facklitteratur. 

Jag har också tagit del av vad forskning/debattartiklar säger för att få en bild av olika 

författares syn på för respektive nackdelar med läxor. Motivation har jag endast berört ytterst 

lite. 

 
2.1 Vad säger styrdokumenten om läxor? 

I aktuella styrdokument står inget att läsa om läxor. Det som står är följande.  

”Skolan ska sträva mot att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö”,(Lpo 94 s. 13).   

I tidigare läroplaner fanns det ändå ”något” som berörde ämnet läxor. 

  

I Lgr-62 står det så här. ”Huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet skall eleverna 

utföra på skoltid” (s. 57). Det står också att lektionstid inte ska användas till att instruera och 

kontrollera hemuppgifter. Eleverna ska under lektionstid ges tillfälle till aktiv inlärning.  

 

I Lgr-69 framgår detsamma som i Lgr-62, det är bara ett ord som är utbytt! ”Huvuddelen av 

det med skolan förbundna arbetet skall eleven utföra på skoltid” (s. 69). Det ordet man bytt ut 

är skall (Lgr-69) istället för bör (Lgr-62). Man motiverar detta med att antal timmar i 

undervisningen är väl tilltagen. Övrig tid bör eleverna få använda till återhämtning. Här 

nämns också att det är av stor vikt 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 för eleverna får en underordnad roll och bör vara 

frivilliga i största möjliga utsträckning. 

 

I boken Elevrätt går detta att läsa: ”Det finns inga lagar om hur mycket läxor man får ha. 

Men läxor är också skolarbete och eftersom skolarbete måste vara jämnt fördelat över 

måndag-fredag gäller det också läxorna. Om man har massor av läxor till vissa dagar och 

inga läxor alls till andra blir ju skolarbetet ojämnt fördelat. Dessutom säger samma regel att 

man inte ska behöva göra skolarbete på helgerna. Man skulle kunna säga att man ger 

eleverna uppgifter att göra på fredagen som ska redovisas på måndagen, men då måste det 
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finnas tid till det på fredagen. Om man redan har en fredag med mycket undervisning är det 

inte lämpligt”. (Elevrätt 2003 s. 62). 

 

2.2 Sammanfattning av styrdokumenten. 

I våra nuvarande styrdokument står det att eleverna ska ta ansvar för sina studier. De säger 

inte någonting om att studierna även är en del av fritiden.  

Lgr 62 säger detta mer i klartext. Ansvaret och arbetet ska enligt min tolkning ske under 

skoltid och inte på fritid. 

Lgr 69 byter ut ett ord (skall mot bör) och i och med detta blir det mer svårtolkat. Som jag ser 

det blir det mer upp till läraren, hur han/hon tycker och tänker omkring detta med 

ansvarstagande. 

Både Lgr 62 och Lgr 69 menar att huvuddelen av skolarbetet skall ske på 

arbetsplatsen/skolan, därför att man har sin arbetstid där väl tilltagen. De gamla 

styrdokumenten menar dock att en del av skolarbetet även skall ske i hemmet eftersom de 

faktiskt säger att, inte allt arbete skall göras i skolan utan huvuddelen, enligt min tolkning. 

Elevrätten är en bok som ser till elevernas intresse. Här säger man tvärs emot de aktuella 

styrdokumenten att eleverna faktiskt ska ha läxor men att de ska vara jämnt fördelade över 

veckan. Som jag ser det är våra styrdokument otydliga. Som lärare vet man inte vad man har 

att rätta sig efter. 

 

2.3 Vad är en läxa? 

Nationalencyklopedin (1996) säger så här. ”Avgränsad skoluppgift för hemarbete” (s.333) 

 

I Uppslagsboken om grundskolan (1999) hittar man inget under ordet läxa. Man blir hänvisad 

att söka under ordet hemuppgifter. ”Hemuppgifter eller läxor ges vanligen under hela 

skoltiden. ”Syftet är dels att befästa tidigare inlärda kunskaper och färdigheter, dels att 

utnyttja hemmiljön för undersökningar och intervjuer” (s. 98) 

 

I Bonniers svenska ordbok (2002) står det under ordet läxa: hemuppgift, tankeställare och 

minnesbeta. 

 

I Svenska akademins ordbok (1942) kan man läsa om läxa: viss avgränsat stycke, hemarbete 

att inlära, ett pensum som lämnas till lärjungarna i en skola. 
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Jan-Olof Hellsten definierar läxa: ”Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid. En läxa 

omfattar åtminstone fyra olika aspekter: 1. Läraren ger den som uppgift åt eleverna och 

eleverna accepterar den. 2. Läxan förhörs eller används på annat sätt. 3. Eleverna tolkar 

uppgiften. 4. Eleverna arbetar med läxan”. (Hellsten 2000 s. 120). 

 
Österlind menar att det är näst intill omöjligt att få något entydigt svar på vad som menas med 

en läxa. Hon menar också att hon inte i sin bok gör några större försök om att slå fast vad en 

läxa är men däremot tycker hon att ett förtydligande inför hennes resultatredovisning behövs. 

Hon pratar om läxor som hemuppgifter, hemarbete, ett skolarbete som görs utöver lektionstid 

efter skoldagens slut. (Östlind 2001). 

 

I ett examensarbete av Lindberg & Ljungholm (2004), hänvisar de till Harris Cooper, 

(professor i USA) han definierar i sin bok The battle over homwork (2001) läxa som en 

uppgift som ska ges av en lärare och den ska utföras utanför skoltid. 

 

Till sist definierar Pedagogisk Uppslagsbok (1996) läxa på följande vis. ”Läxa (även 

hemuppgift), mindre arbetsuppgift inom undervisningen som eleven får i uppdrag att göra på 

sin lediga tid”  (s.385). 

 

2.4 Sammanfattning av definitionen ”läxa” 

Det jag ser som gemensamt med dessa definitioner är att, läxor är en uppgift som görs efter 

skoldagens slut. Den definitionen ansluter jag mig till i detta arbete, men för min egen del i 

min lärarroll betyder läxan mycket mer än så, eftersom den då också innebär förberedelse, 

arbetet med ”läxan” i skolan och även efterarbetet. 

 
2.5 Sammanfattning av vad forskning säger 

Det finns mycket forskning om grundskolan men lite forskning om just läxor. Det här 

konstateras ofta av alla som är intresserade av skolan, lärare, föräldrar, skolledning, politiker 

och beslutsfattare på skolans område och av den utbildningsintresserade allmänheten. 

Forskning som är gjord ifrågasätter och är kritisk till läxornas funktion i vår skola av idag. Det 

som domineras i den forskning som finns omkring läxor är att undersöka hemarbetets effekt 

på elevers prestationer. 
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Westlund (2004) tycker det är märkligt, att skolforskare inte intresserat sig mer för just detta 

ämne eftersom det faktiskt tar mer tid/vecka än vad flera av våra ”skolämnen gör”.  

Hon talar också om att läxornas nytta har skiftat framförallt i USA. På 1920-talet ansågs läxor 

som ett medel för att forma och disciplinera eleverna. På 1960-talet fanns teorier om lärande 

som dömde ut läxorna, då de ansågs förhindra social samvaro. På 1980-talet gick man in i en 

resultatinriktad period, där läxor används som medel för att skapa tillväxt. 

”Med ett effektivt läxläsande kan de unga få excellenta resultat, en uppfattning som också 

framförs i Sverige under 1990-talet” (Westlund, 2004, s. 34). 

Hos föräldrar och lärare finns uppfattning om att läxor är till godo för eleverna. Skälen hos 

lärarna skiftar. Lärare som undervisar yngre elever ser läxor som ett sätt att lära eleverna att 

hantera sin tid och studera effektivt även på sin fritid, mer än för att inöva specifika kunskaper 

och färdigheter. Westlund menar också att ett annat syfte läraren har med läxor är att 

medvetandegöra föräldrar om vad barnen arbetar med i skolan, (Westlund, 2004). 

 

Östlund menar att läxforskning väcker fler känslomässiga reaktioner än annan pedagogisk 

forskning men att forskningsresultaten är otydliga och delvis motsägande. Att läxor har goda 

effekter tas ofta för givet, trots att forskningsresultaten inte alls är entydiga. I sin bok hänvisar 

Östlund till Ljunggren (1993) som säger att läxan och läxförhöret sägs vara näst intill en 

nödvändighet för skolans disciplinerande syfte. Hon tar också upp att det framgick i en 

undersökning som Skolverket gjorde 1993, att c. 70 % av eleverna ansåg att många lärare gav 

dem läxor. (Östlund, 2001). 

 

Lindell (1990) konstaterar att svenska elever har färre läxor än vad elever har i andra länder 

utifrån studier gjorda på 1970-1980-talet. Han menar också att det forskningsunderlag som 

finns är bristfälligt och att det är svårt att dra slutsatser om läxor. 

 

Hellsten är den i Sverige som forskat mest om just läxor. Han menar att hela familjens 

verksamhet kan bli organiserad kring barnens läxor. Han menar att föräldrars omsorg och 

intresse för skolarbetet ibland formuleras som ett krav från skolans sida. 

Han menar att en del litteratur talar om läxan som ”närhet” mellan barn och föräldrar och 

kontakten mellan skola och hem är det som läxor framförallt representerar.  

Åsikter som att man bör och ska ha läxor på ett visst stadium, för att komma vidare till nästa 

stadium, där läxorna blir fler och längre, jämför Hellsten med att långvårdspersonalen skulle 

styrketräna på kvällstid, eftersom genomsnittsvikten i Sverige ökar bland åldringarna. I och 
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med detta kommer personalen att stå inför tyngre lyft. ”Det är inte troligt att de skulle 

acceptera resonemanget. Min slutsats blir att elevers jobb i skolan inte betraktas som ett 

arbete”. (Hellsten, 1997, s. 214). 

Hellsten talar också om att läxan mycket sällan betraktas som en arbetsprestation, utan mer 

som ett effektivt arbete. Läxor är något som bara ges utav gammal vana, utan att vara 

genomtänkt som ett verktyg för elevers studier, (Hellsten, 1997). 

 

Cooper läxforskare och professor i USA, menar enligt Hellsten (1997) att hans 

forskningsöversikt visar att hemarbete/läxor inte har någon effekt för elever på elementary 

school, men att läxan ökar prestationerna på högre stadier. ”Det hindrar honom inte att 

rekommendera mellan en halv till två timmars läxläsning i veckan för de lägsta 

åldersgrupperna” (Hellsten, 1997, s. 33).  

 
Att läxor används och är en del av skolarbetet går att konstatera. Mycket talar för att läxor 

också är ett sätt att hålla kontakten med hemmet. Det är märkligt att skolforskare inte studerat 

ämnet mer, eftersom det faktiskt på många skolor är så att läxor tar mer tid i anspråk, än vad 

många skolämnen gör. Jag kan sammanfattningsvis konstatera att den forskning som finns om 

läxor inte verkar tillräcklig för att kunna ta ställning till läxans vara eller inte vara. Det råder 

oenighet om ämnet läxor, vilket gör det svårt att ta ställning för eller emot. 

 

2.6 Argument mot läxor 

Ulf Leo nämner i sin magistersavhandling (2004) att läxan ibland används som ett hot och en 

bestraffning. När eleverna inte arbetar aktivt under lektionstid, hotar läraren med att uppgiften 

får tas hem som läxa. Om det är en bra eller dålig metod är svårt att avgöra. Som lärare har vi 

väl alla stått inför detta vid något tillfälle, att vi inte vet vad vi ska göra när inte eleven inte 

presterar något under lektionstid. Det man själv bör tänka på vid ett sådant tillfälle är väl om 

uppgiften är för svår/för lätt etc. Enligt Leo måste det finnas bättre sätt att 

tillrättavisa/uppmuntra eleverna än att hota med läxor. Han ger dock inget konkret förslag på 

hur man skulle kunna göra istället.  

Leo har flera argument mot läxor. När alla får samma läxor måste somliga elever slita mycket 

medan andra knappt behöver jobba alls. Somliga barn får mycket hjälp hemma medan andra 

inte får någon hjälp alls. De som då inte klarar av sin läxa får ännu mer läxa för att hinna 

ikapp. Stämningen i hemmet förstörs när inte barnet klarar av sin läxa.  
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Leo menar att skolan dessutom smiter ifrån sitt ansvar för inlärning med att ge läxor. Han 

talar också om läxan som diskriminerande och ställer sig frågan: Om vuxna slipper att ta med 

sitt arbete hem efter jobbet, varför ska då barn tvingas att göra det?  

 

Westlund (2003) menar att stor del av de ungas vakna tid förhindras av läxorna. Detta gör att 

de ungas sociala kamratsamvaro får stryka på foten. Läxan berövar de ungas barndom. Hon 

säger också att läxan kan leda till stress och den för med sig minskad motivation som i sin tur 

kan leda till mobbning och dålig stämning. Hon ställer sig frågor som t.ex. Ska läxor få ta tid 

som eleverna skulle kunna använda till att vara med andra människor? Förstår lärare vidden 

av vad för ”mycket läxa” kan innebära? Kan det finnas något i att alltför tät skoldag är en 

orsak till mobbning?  

Westlund har ägnat sig mycket åt intervjuer med elever, hon menar att det eleverna ger 

uttryck för om läxor är sorg, uppgivenhet, trötthet och frustrationer. Vissa elever konstaterar 

att läxor har man för ”sina synders skull”. Elevernas definition av läxor är enligt Westlund 

”Läxor är något (uppgift) som tar tid av hem och fritiden”. (Westlund, 2003, s. 43). 

 

Hellsten (2000) menar att skolan ibland ställer krav på att föräldrar visar sitt intresse och 

omsorg för barnets skolarbete. Han ger ett exempel på detta när han berättar om en 

lågstadielärare som säger så här till sin elev.  

Nu får du be mamma eller pappa att sitta ner med dig och dina läxor ikväll. Hjälper inte det så 

får jag ringa och tala med dem om hur viktigt det är att deras barn får de bästa möjliga 

förutsättningarna! 

Hellsten hänvisar till Suydam (1985) som i sin undersökning om stress talar om att läxbördan 

är en tungt vägande och bidragande orsak till ungas stress. Hellsten är kritisk till att läxan inte 

ses som en arbetsprestation. Han menar att arbetsbelastningen är ett väsentligt inslag i 

arbetsmiljön. 

 

2.7 Argument för läxor 

Westlund (2003) nämner i sin studie att Epstein och Voorhis (2001) har gjort en av de få 

studierna som finns där lärares avsikter/upplevelser av läxor står i fokus. Där framgår att 

lärare anser att läxor främjar god studieteknik samt vanor för viktiga arbetsmoment. Läxor 

befrämjar ansvarstagande, tidseffektivitet och självförtroende. Läxor används även för att öka 

föräldra- arrangemanget och mycket läxor signalerar även till föräldrar att skolan håller hög 

kvalitet. 
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Steinberg har en fast övertygelse om att läxor är nödvändiga. Han menar att för den sakens 

skull ligger huvudansvaret för inlärning av skolämnena kvar hos skolan och läraren.  

Han menar att läxläsning är viktigt, dels för att den hjälper föräldrarna att få en inblick i 

barnens vardag och läxan talar också om för eleverna att de har ett ansvar för sina studier.  

Läxan ger även träning i att ta sitt ansvar, den ger eleverna studieteknik och studievanor som 

kommer att finnas med dem hela livet. Läxan bekräftar, förstärker och är även nyttig 

repetition av den inlärning som sker i skolan. Steinberg menar att forskning visar att elever 

som tränar ofta och mycket behåller sina kunskaper längre. (1986). 

 

Österlind säger så här. ”Ur ett perspektiv kan eget arbete och läxor eventuellt vara uttryck för 

ett nygammalt effektivitetstänkande att via ökat elevinflytande och större ansvar nå högre 

produktivitet i undervisningen” (Österlind, 2001 s. 16).  

 

Hellsten hänvisar till Worton (1993) som uttrycker att eleverna ska läsa sina läxor för sin egen 

skull, på det viset får de med åren en bättre självkontroll. Vidare hänvisar Hellsten till Ronen 

(1994) och Glasser (1996) som menar att även små barn kan förbättra sin förmåga till 

självkontroll. Eleverna ska själva ge sig läxor, om de inte hinner med och är nog effektiva i 

skolan. (Hellsten, 2000). 

 

Lindell menar att arbetet i hemmet kring skolans undervisning inte behöver ses som en börda 

utan han menar att förnuftiga läxor kan ses som en kontakt mellan lärare, föräldrar och barn. 

(1990).  

 

I Lärarnas tidning (11/2002) har 299 grundskolelärare i en enkät fått svara på frågor som rör 

läxor. Att ge elever regelbundna läxor och att redan ge dem från första klass, förordade de 

flesta av dessa lärare. 62 % av de här lärarna kunde inte tänka sig en läxfri skola. Ett argument 

de hade för läxor, var att eleverna skulle lära sig mer, vilket de flesta också tyckte att de 

gjorde.  
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2.8 Sammanfattning av för/nackdelar 

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att det finns en hel del som talar emot läxor men 

det finns även en hel del som talar för läxor. Argument som talar mot läxor är bl.a. att läxorna 

stjäl mycket tid av elevernas fritid, samt påverkar hela familjen som måste organisera sig efter 

barnens läxor. Vissa elever upplever stress omkring läxor och läxor kan också skapa en hel 

del konflikter i hemmet. 

Argument som talar för läxor är att de främjar ansvarstagande för de egna studierna och ger 

eleverna nödvändig studieteknik, samt att eleverna befäster sin kunskap bättre. Läxor skapar 

kontakt mellan hem och skola och även gemenskap i familjen. 

  

2.9 Läxor och motivation 

Steinberg (1986) talar om vikten av att man själv som lärare visar stort intresse för ämnet, 

vilket leder till ökad motivation. Det är bra att klargöra för eleverna vilken nytta man själv har 

haft av att ha kunskapen. Han menar att om man så ofta som möjligt själv visar på ”nyttan”, 

gör det att eleverna inser meningen med att läsa. Visa eleverna att läxan ger dem kunskap som 

de kommer att ha nytta av hela livet! När det känns tungt och tar emot för eleverna bör man 

som pedagog stötta och påminna dem om deras tidigare framgångar för att öka motivationen. 

Man bör hjälpa eleverna att se kopplingen mellan träning och framsteg. Viktigt är att ge 

eleverna positiva känslor för det arbete de ska utföra, dels genom egen entusiasm, glädje och 

dels genom att hjälpa eleven att få en positiv känsla inför sitt eget arbete. 

Uppmuntran är A och O, att dessutom göra uppmuntran så specifik som möjligt ger alltid bra 

resultat. Det är bättre att säga. ”Jag ser att du jobbar flitigt med att lära dig 7: ans tabell än 

”Oj, vad duktig du är i matematik” (s. 18).  

Ge eleverna mål att sträva mot! Det ger dem medvetenhet om att, med flitig träning kommer 

målen att nås så småningom. Visa på skillnaden av vad eleven kunde innan och vad han/hon 

kan nu, är viktiga inslag för motivation! (1986). 

 

Leo menar att medelsvåra uppgifter ger maximal motivation. Eleverna känner att de kan klara 

av sin uppgift, risken att misslyckas är liten. Eleven känner sig på det viset motiverad och det 

blir ett lyckat resultat. Är uppgiften däremot för enkel kommer ingen motivation inför den att 

kännas. Är uppgiften för svår så finns det risk för att eleverna ger upp innan de ens börjat. 

 

 I Glassers bok Motivation i klassrummet betonas vikten av spänning och tillfredsställelse 

inför skolarbetet. Glasser menar att nästan alla elever börjar skolan med en klar bild av att de 
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vill lära sig. Hemma har eleverna fått höra att skolan är en tillfredställande plats, och det är 

med den bilden eleverna börjar i skolan. Så länge som eleverna har denna bild i sitt huvud, 

arbetar de på för att komma framåt. Det bästa vi pedagoger kan göra är att se till att deras 

förväntningar uppfylls de första skolåren. Att som pedagog finnas till hands, motivera och 

uppmuntra får eleverna att känna motivation. (1996) 

 

2.10 Sammanfattning av läxor och motivation 

Sammanfattningsvis framgår att positivitet och eget engagemang är viktiga faktorer för att 

motivera elever att ta eget ansvar för sitt skolarbete. Glasser menar att barnen kommer till 

skolan fulla av positiva förväntningar och vår viktigaste uppgift är att försöka uppfylla deras 

förväntningar. Detta förespråkas också i Lpo-94, där det står att skolan har i uppgift att 

utveckla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

 

2.11 Läxpolicy/handlingsplan 

Steinberg menar att läxor ska ges regelbundet, helst varje dag. Han förespråkar fler korta 

läxor än ett fåtal mer tidskrävande läxor. Han anser att barnen redan i årskurs ett ska ha läxor 

varje dag, ju tidigare desto bättre! Steinberg menar att läraren måste informera föräldrarna om 

hur stor tid man bör ägna åt läxan varje dag. Viktigt är att ge föräldrar råd om att t.ex. ha fasta 

tider för läxläsningen, göra föräldrarna medvetna om att de är viktiga personer i sitt barns 

lärande. Han menar att om föräldrarna är välinformerade så får de lättare att uppmuntra och 

stödja sitt barn. Det blir också lättare för dem att avsätta tid för att ge barnet hjälpen. Han 

menar, om hemmet får bra information från skolan, desto bättre stöd får skolan från hemmet. 

(1994). 

 

Lindell skriver följande. ”Hemuppgifterna borde då följas upp med en kommenterande 

granskning i skolan och rentav med en utbildning av föräldrarna, så att de kan medverka som 

en aktiv part och känna sig delaktiga i skolarbetet. (Lindell, 1990, s. 28). 

 

I Lärarnas tidning (11/2002) skriver Ulf Leo att han tycker varje skola bör ta fram en 

handlingsplan för arbetet med läxor. Där läxor förekommer bör skolan ha lokala 

handlingsplaner som tydliggör syftet med läxan och hur den ska göras. I den handlingsplanen 

bör det också stå vilka krav som ställs på elever, föräldrar och lärare.  

 

 

  10 
 



2.12 Sammanfattning av läxpolicy/handlingsplan 

Steinberg menar att det är av största vikt att skolan informerar föräldrar om arbetet med läxor, 

ger goda råd om hur och med vad de kan hjälpa till med på bästa sätt för att läxarbetet skall 

underlättas och kännas lustfyllt.  

Leo går steget längre och menar att varje skola bör ha en läxpolicy/handlingsplan som 

tydliggör läxans syfte. Den skall klargöra hur läxan skall göras och vilka krav som ställs på 

lärare, elever och föräldrar. 

 
2.13 Debattartiklar om läxor 

I Aftonbladet 30/9 – 2005 skriver den norske läkaren Ståle Fredriksen att läxor är ett brott mot 

de mänskliga rättigheterna. ”Läxor ödelägger barnens fritid och hindrar deras vila.” Han 

refererar till FN: s 24: e artikel om de mänskliga rättigheterna, där det står att alla ska ha rätt 

till fritid och vila. Han menar att våra barn har längre arbetsdag än många av oss vuxna. 

Dessutom tas för givet att eleverna ska ta med sig arbetet hem, i form av läxor. ”Ingen vuxen 

skulle acceptera att arbetsgivaren förväntade att man ska jobba en timme eller två på kvällen 

efter arbetsdagens slut.” Han säger därför att alla skolor bör bli läxfria. 

 

En annan debattartikel i Aftonbladet 6/9 – 06 är skriven av Rossana Dinamarca, som är 

riksdagsledamot i vänsterpartiet. Hon menar att läxor inte passar in i dagens moderna 

samhälle. Hon menar att läxor härstammar från en tid då mamman var hemma. Läxarbetet är 

ett arbete man bara kan ställa krav på skolan och läraren att utföra. Det är de som har 

utbildningen och de som utformar uppgifterna till eleverna. Skolan är en arbetsplats, därför 

ska samma krav gälla arbetsmiljön för elever som för vilken annan vuxen på arbetsplatsen 

som helst. Alltså borde även reglerad arbetstid gälla skolarbetet. 

 

I Ica kuriren nr. 35 den 25/8 – 04 skriver Rose-Marie Kamperin som är mamma, att läxor stjäl 

tid från familjen. Hon anser att läxor skapar stress, är otidsenliga och tar för mycket av den 

lilla tid som familjen har tillsammans. Det sämsta är enligt Kamperin att barnen aldrig får 

känna sig helt lediga. Läxorna krockar med barnens fritidsaktiviteter och hon menar att dessa 

är viktiga för att få chans att utveckla intressen utanför skolan. Hon menar att skolan agerar 

som om man fortfarande tror att det enbart är i skolsammanhang som lärandet sker. Alla barn 

får heller inte möjlighet till samma hjälp med läxorna hemma. Om skolan tog ansvar för 
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läxorna under skoltid så skulle alla få samma chans till handledning. Hon ställer sig slutligen 

frågan.  

Handlar det om att lära barnen studieteknik, varför inte införa det som ett ämne? 

 

I samma tidning säger Martin Söderström som är lärare, att om skolan inte hinner ge eleverna 

vad de behöver på skoltid är det någonting som är fel med skolan. Han arbetar själv på en 

skola där läxpolicyn är att inte ge läxor. Händer det att eleverna får hemuppgifter, så är de 

frivilliga och sker i avstämning med föräldrarna. Han menar att det inte är demokratiskt att ge 

läxor som är likadana för alla elever. Många föräldrar bemästrar ju inte ens svenska språket. 

Skolan där han arbetar försöker att lösa alla skoluppgifter på skoltid. Han menar att om lärare 

ser till att varje lektion är meningsfull och barnen verkligen arbetar i skolan, så hinner man 

med det man ska under skoltid. Även självstudier lär man sig bäst på skoltid, genom att 

successivt få mer ansvar för planering av större arbeten. Han menar att eleverna blir mer 

studiemotiverade när de inte behöver arbeta med läxor hemma. Nationella proven visar att 

eleverna på hans skola, kunskapsmässigt inte är sämre än på andra skolor som ger läxor. 

 

I Ekot 24/6 – 03 säger Mats Ekholm, dåvarande chef för skolutvecklingsmyndigheten att 

lärare ofta ger eleverna läxor som de inte klarar av att göra utan föräldrahjälp. Många elever 

får dessutom ingen hjälp hemifrån. Eleverna kommer till skolan med oklara läxor som sänker 

deras självförtroende. Ekholm är av den uppfattningen att skolan ska sluta ge läxor.  

I samma artikel uttalar sig Lennart Grosin som är docent i pedagogik att elever lär sig mer, 

med hjälp av läxor, men då måste läxorna vara individanpassade. Eleverna ska också klara av 

att göra dem på egen hand. Den här typen av läxor ger enligt honom eleverna kunskapsmässig 

förstärkning och självtillit. Föräldrarnas uppgift med läxan är att finnas till och visa sitt 

intresse och att hjälpa till med organisationen runt läxläsningen.  

 

2.14 Sammanfattning av debattartiklar 

Sammanfattningsvis råder det delade meningar om vad läxor är och om de är nödvändiga, i de 

debattartiklar jag tagit del av. Om läxor ska finnas så bör de vara individanpassade anser en 

del. Huruvida föräldrar ska vara delaktiga i läxläsningen råder det också delade meningar om. 

En del menar att eleven ska klara av läxorna på egen hand, med det följer att de ökar sin 

självtillit. 

Andra menar att läxor ska göras under skoltid, och fritiden ska få vara ”fri tid”. 
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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 och 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 som är bestämda från början och frågorna består av så kallade öppna frågor. 

Frågorna är inte preciserade utan kan ge omfattande svar. 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 fick samma frågor. De här frågorna var huvudfrågorna: 

 

• Berätta hur du tänker, din inställning till läxor? 

• Hur gör du med läxor? Vilka tankar har du med läxan? Hur förbereder/motiverar du 

eleverna? Följer du upp de läxor du ger? 

• Vilka för/nackdelar ser du med läxor? 

• Finns det någon läxpolicy/handlingsplan på er skola? 

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

 

Följdfrågorna blev däremot inte alltid desamma, beroende på hur samtalet avlöpte.   

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. Platsen fick de intervjuade helt och hållet bestämma, utifrån hur det passade dem 

bäst och där de också visste att vi skulle kunna sitta och prata ostört. Detta för att skapa en 

plats där de intervjuade kunde känna sig avspända och därmed göra intervjun lättsam och 

meningsfull. 

Intervjuerna spelades in på bandspelare som alla de intervjuade hade gett sitt medgivande till.  
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En fördel som jag ser med att använda bandspelare är att man lättare kan fokusera på den 

intervjuades svar och även själv vara mer delaktig i samtalet utan risk föra att missa 

någonting. Dessutom får man också möjlighet att kunna lyssna flera gånger för att kunna 

säkerhetsställa svaren.  

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

bearbeta och tolka materialet. 

 
3.2 Urval 

Eftersom jag själv arbetar på lågstadiet valde jag att göra min undersökning med sex 

lågstadielärare som undervisar, eller har undervisat på lågstadiet för att ta reda på deras 

uppfattning om läxor och hur de använder sig av dem i sin undervisning.  

Jag valde medvetet lärare som arbetar på tre olika skolor. Anledningen till detta var att jag 

ville se om inställningen till läxor skilde sig samt om det på respektive skola fanns någon 

form av läxpolicy. Jag tog kontakt med respektive lärare muntligt eller via telefon och 

förklarade syftet med min undersökning, hur lång tid intervjun skulle komma att ta, samt 

vilket frågeområde jag skulle behandla. Därefter bestämde vi tid och plats för de kommande 

intervjuerna. 

Samtliga lärare var positiva och kunde tänka sig att ställa upp på en bandinspelad intervju. 

Dessa sex lärare är samtliga kvinnor med olika lång yrkeserfarenhet, från 5-35 år som lärare.  

Jag informerade om att svaren i intervjuerna kommer att skrivas ihop i en sammanfattande, 

berättande text som de kommer få ta del av när studien är klar.  

Johansson och Svedner skriver ett stycke i sin bok om forskningsetik, att visa hänsyn och 

respekt, som jag tog del av innan intervjuerna.   

De som deltog i undersökningen har fått information om de etiska regler som ligger till grund 

för arbetet, det vill säga att inga utomstående kan ta del av materialet. Materialet förstörs efter 

bearbetning, de som deltar ska kunna ställa frågor eller avbryta intervjun om de så önskar, 

samt att anonymiteten är en självklarhet. ” 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). 

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

förtroende genom att följa de forskningsetiska anvisningar som de tar upp i sin bok 

Examensarbete i lärarutbildningen (2004). 
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3.3 Giltighet 

Trovärdigheten i det resultat jag fått fram genom mina intervjuer, hur lärare ser på läxor och 

hur de använder sig av dem i skolan anser jag som god, eftersom intervjuerna gick till på 

samma sätt, med samma intervjuare och de tillfrågade fick samma frågor. Det här talar även 

Johansson och Svedner om i sin bok (2004). 

För att få fram hur lärare resonerar om läxor generellt, hade jag behövt göra många fler 

intervjuer, på fler skolor. Eftersom jag är eller har varit kollega med några av de intervjuade 

kan även det ha påverkat deras svar. Patel och Davidson (1994) betonar att de intervjuade kan 

vilja behaga den som intervjuar och ge de svar som de tros förvänta av dem. 
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4. Resultat  
 

4.1 Bearbetning av intervjuer 

Jag har valt att presentera undersökningen/resultatet av mina sex intervjuer i en berättande 

form.  

Jag har använt en del citat för att läsaren själv ska få bedöma giltigheten/trovärdigheten.  

Som bakgrundsinformation följer nedan en presentation av de intervjuade lärarna, namnen har 

fingerats. 

 

Anna: Arbetar nu i årskurs 3. Hon är lågstadielärare och har arbetat ca. 30 år i yrket. 

 

Lisa: Arbetar nu i årskurs 1. Hon är lågstadielärare och har arbetat ca. 30 år i yrket. 

 

Mia: Arbetar nu i årskurs 4. Hon är lågstadielärare och har arbetat ca. 30 år i yrket. 

 

Ulla: Arbetar med invandrarbarn och svenska 2. Hon är lågstadielärare och har ca. 35 år i 

yrket. 

 

Åsa: Arbetar nu i årskurs 5-6. Hon är 1-7 lärare och har arbetat ca. 7 år i yrket. 

 

Siv: Arbetar i årskurs 2. Hon är 1-7 lärare och har arbetat ca. 10 år i yrket. 

 

Under de här tre rubrikerna har jag valt att sammanställa intervjufrågorna. 

• Inställning/tankar omkring läxor? 

• Arbetet med läxor? 

• Läxpolicy/handlingsplan? 
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4.2 Inställning/tankar omkring läxor 

Samtliga lärare använder sig av läxor i sin undervisning. En lärare säger så här.  

 

”Jag ser helst att eleverna får läxor direkt från skolstart, helst redan första veckan. Ett 

exempel på en sådan läxa kan vara att man ska rita något, ta med någonting hemifrån som 

börjar på en bokstav som man arbetar med. Det här ska vara enkla uppgifter.  

Därefter ska det vara regelrätta läxor i svenska och matte. Eleverna ska vänja sig vid läxan. 

De flesta tycker också att läxan är kul och sedan är det också så att läxan är en sorts 

bekräftelse på att man är skolbarn” (Anna). 

 

En annan lärare säger, att en bland de första frågorna läraren får av barnen när de börjar 

”ettan” är när de ska få läxor.  

 

”Jag anser att man ska ha läxor, dessutom frågar barnen själva efter läxor. Börja tidigt, då 

finns suget och förväntningarna” (Siv).  

 

Ett av skälen till att de intervjuade lärarna anser läxorna som nödvändiga, är att man genom 

läxorna skapar en kontakt med hemmet som med hjälp av läxan får en inblick i barnens 

skolarbete. Lärarna anser också att de flesta föräldrar vill vara delaktiga i vad barnen arbetar 

med i skolan, för att kunna stötta sitt barn och hjälpa barnet komma vidare i sin utveckling.  

Ett annat skäl till att läxan är nödvändig är att viss kunskap bör ”nötas” in och dessutom 

upprepas flera gånger, multiplikationstabellen är ett exempel på en sådan läxa. Den här 

sortens inlärning finns det inte utrymme för i skolan. 

Ett syfte med läxan som alla lärare är överens om är, att barnen med hjälp av den får lära sig 

att ta ansvar. Eleverna får lära sig att strukturera och planera. Lågstadieeleverna behöver den 

här sortens träning för sitt arbete, eftersom de på högstadiet förväntas att kunna klara av och 

strukturera sina studier. 

En lärare menar att om man som förälder inte får ta del av skolarbetet får man ju heller ingen 

chans att stötta sitt barn i dess studier.  

Samtidigt är lärarna medvetna om att det kan kännas krävande och stundtals arbetsamt att 

arbeta hemma med skolarbetet. Vardagen är ju ofta fylld med diverse aktiviteter och 

arbetsdagarna för både barn/vuxna är långa och det är inte alltid så lätt att hinna med allt, 

framförallt inte om det finns fler barn i hemmet. En lärare säger:  
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”Vissa elever får helt enkelt inte den hjälp de behöver av hemmet. Tyvärr blir dessa barn 

bara fler och fler, det är något jag tycker mig se genom mina år i yrket. Men jag tror inte att 

det beror på föräldrars ointresse av skolarbetet, jag tror däremot att detta handlar om att 

tiden inte räcker till, många har alltför mycket andra fritidsaktiviteter inplanerade i sin 

vardag idag” (Lisa). 

 

Två andra lärare utrycker att, om man inte hinner med att göra läxorna, så handlar det om en 

”fel prioritering” av tiden.  

 

”Jag vet av egen erfarenhet som förälder att det inte alltid är så lätt att hinna med, men man 

får tänka på att detta med läxor är något som pågår en ganska kort tid i ens liv” (Mia). 

 

En lärare uttrycker en viss ”kluvenhet” till att överhuvudtaget ge läxor, framförallt om man 

känner till att det finns sociala problem i familjen. Hon menar att läxor då kan bli ytterligare 

ett problem för dem som redan har det tufft. Hon anser att då stjälper läxan, mer än den 

hjälper eleven.  

 

”Alla har inte möjlighet att hjälpa till med läxorna, skolan kan inte heller kräva detta, även 

om det naturligtvis vore önskvärt att alla barn fick den uppmärksamheten och tiden i sitt eget 

hem” (Åsa). 

 

En annan lärare menar, att eleverna som inte har uppbackning med läxorna från hemmet, kan 

få känslan av att de inte har gjort det som de förväntas av dem. Då är det viktigt att man i 

skolan på bästa sätt hjälper de här eleverna, så att de slipper känna att de misslyckas. 

En lärare menar att de läxor som eleverna får med sig hem, måste vara utformade så att 

eleverna kan klara av att göra dem till största delen själva, men föräldrarna ska ändå vara 

engagerade, entusiasm hemifrån stärker eleverna i deras lärande. 

 

 ”All ny inlärning skall ske i skolan” (Mia). 

 

En av lärarna anser att den enda nackdelen som finns med läxorna är den, att de elever som 

inte kommer ihåg att ta med sig ex. boken tillbaka till skolan i rätt tid, kommer efter i det 

fortsatta arbetet i skolan.  
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4.3 Arbetet med läxor 

Samtliga intervjuade lärarna ger eleverna läsläxor. Alla är överens om att läsningen är något 

som eleverna behöver träna mycket och kontinuerligt på för att utvecklas i. Vissa ger läsläxor 

i perioder, andra har dem i stort sett varje vecka. Dessa läsläxor är ibland gemensamma och 

ibland individuella. 

Den tid eleverna ägnar sig åt läsning i skolan är inte tillräcklig, därför behöver lästräning även 

ske hemma.  

 

”Lästräning och läs läxan är mycket föräldramedverkan. Det är mycket deras jobb och slit 

som ger grund till barnens läsning” (Siv). 

 

Det som däremot skiljer lärarnas uppfattning om läsläxor är när dessa bör ges. En av lärarna 

är av bestämd uppfattning, att läsläxan inte bör ges förrän eleven behärskar läsningen 

någorlunda, risken finns annars enligt henne att eleverna lär sig texter utantill. 

Ett annat argument för att ge läsläxa är att dessa skapar en kontakt med hemmet. 

Kommunikationen med hemmet sker ibland via ett läskort. Denna läsning är tänkt att den ska 

ske tillsammans med en förälder. Föräldern skriver sedan i läskortet hur han/hon uppfattar att 

lästräningen går hemma. I skolan skriver även läraren kommentarer för att läsutvecklingen 

ska gå framåt.  

 

”Läskortet är ett sätt att motivera, där får eleven bekräftelse både hemifrån och från skolan, 

om hur läsningen går framåt” (Siv). 

 

Andra läxor som ges är sådana som behöver upprepade tillfällen till träning. Dessa föra att 

eleverna ska befästa sin kunskap i olika ämnen. 

Förberedelser inför alla läxor är enligt samtliga lärare av största vikt.  

 

”Jag skickar aldrig hem en oförberedd läxa. Läxan ska alltid vara av sådan art att vi har 

tränat den i skolan innan den går hem. Läxan får inte vara något nytt som barnen får hem 

och inte förstår” (Anna). 

 

En lärare uttrycker extra mycket om vikten av att känna till, var eleven befinner sig i sin 

utveckling för att man ska kunna ge en läxa som passar barnets egen nivå. 
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”Individuella läxor kräver mycket arbete och slit av läraren innan läxan ges, men är av 

största vikt för att undvika att läxan blir till ett problem för eleven. Läxan kan då lätt bli 

något negativt som kan spegla hela barnets skolsituation” (Åsa). 

 

Uppföljning av läxan ansågs som viktig, dels för att få visa upp det man arbetat med och få 

respons. En av lärarna uttrycker det så här. 

 

”Att gå igenom den gjorda läxan känns oerhört viktigt tycker jag. Jag vill visa att jag är 

intresserad av det eleven presterat, jag vill bekräfta det arbete de lagt ner tid på” (Ulla). 

  

Lärarna använder olika sätt för att motivera eleverna. Samtliga är dock överens om att elever i 

den här åldern oftast är positivt inställda till läxor och vill ha läxor. Många elever frågar också 

efter dem.  

 

”Lågstadielärare behöver inget större motivationsarbete för att eleverna tycker redan att 

läxor är kul och de flesta vill ha dem. Kanske är det tack vare att läxorna inte är så många 

och betungande på lågstadiet?” (Lisa). 

 

”Jag talar ofta om för eleverna att repetition/upprepning är bra för att man ska få det lättare 

att gå vidare med sina studier. Jag trycker ofta på och talar om för eleverna att det är för 

deras eget bästa som man gör si eller så. Det är viktigt att göra eleverna medvetna och 

motiverade redan tidigt i skolan” (Åsa). 

 

En lärare menar att hon borde bli bättre på just detta med att motivera eleverna. Hon säger 

också att hon borde göra läxorna mer attraktiva. 

 

”En del läxor går lite på rutin, jag hinner inte alltid stanna upp och motivera eleverna” 

(Mia). 

 

En annan lärare uttrycker det så här: 

 

”Motivera behöver jag inte göra, de flesta vill gärna ha läxor. En och annan får man förklara 

för att läxor är en del av skolarbetet, de ska helt enkelt bara göras” (Anna). 

 

  20 
 



4.4 Läxpolicy/handlingsplan 

På frågan om hur man diskuterar omkring läxor och eventuell läxpolicy skiljde sig detta en 

hel del. 

På en av skolorna har man diskuterat mycket om att eventuellt upprätta en läxpolicy för 

skolan. Man diskuterade ämnet under flera skolkonferenser. En av orsakerna till att detta blev 

ett diskussionsunderlag för dessa konferenser var bl.a. att det finns en hel del föräldrar på 

skolan som sätter sig emot läxor och helst ser, att allt skolarbete ska ske på skoltid. Samtidigt 

finns det också föräldrar som mer eller mindre kräver att läxor skall ingå som en del i 

skolarbetet. Under de här träffarna diskuterade man även.Varför läxor? Om man ska ha läxor, 

i så fall hur mycket? 

 

”Tyvärr kom vi aldrig fram till något ställningstagande eller beslut om detta med läxpolicy. 

Det hade varit bra för alla oss lärare att haft något att rätta oss efter, en gemensam 

handlingsplan helt enkelt, då det gäller läxor” (Lisa). 

 

På en av de andra skolorna diskuteras ämnet till och från vid olika tillfällen. Vad som 

framgick där enligt en av lärarna var att många på skolan som har olika åsikter om läxor och 

att det skulle behövas mycket mer diskussion om detta, därför att samtliga behöver reflektera 

och riktigt tänka till om läxornas mängd, utformning och sist men inte minst syftet med dem. 

 

”Jag skulle gärna vilja ha någon form av läxpolicy här på skolan där även vår värdegrund 

diskuteras. Varför ger vi läxor? Vad är det vi vill med läxorna? Att föra en aktuell diskussion 

om detta skulle kännas mycket bra tycker jag eftersom jag själv funderat en hel del på just 

ämnet läxa” (Åsa). 

 

En form av läxpolicy som en annan lärare ser det är att skolan där hon arbetar ger sina elever 

läxor. Föräldrarna på skolan informeras alltid om elevernas läxa i form av ett veckobrev. Man 

ger heller aldrig en läxa från den ena dagen till dagen efter, utan eleverna har flera dagar på 

sig att göra den.  

 

”Något som jag också ser som en läxpolicy är att alla i huset ger eleverna läsläxor”  (Mia). 

 

  21 
 



På den tredje skolan diskuteras ämnet läxor så gott som inte alls. De få diskussioner som förs 

görs i de ”mindre arbetslagen”. En av lärarna där uttrycker att hon tycker det är synd efter 

som hon tycker ämnet är intressant och även tar en hel del av elevernas tid i anspråk. 

 

”Det är upp till var och en här på skolan hur man gör med läxor, dessutom gör vi väldigt 

olika med detta här på vår skola. Det som ändå är lika här på skolan är att lågstadiet ger 

eleverna läsläxor av olika slag” (Siv). 

 

”I mitt lilla arbetslag anser vi och är överens om att läxan måste finnas, våra elever har inte 

svenska som modersmål så de behöver mycket träning, framförallt för att lära sig svenska 

språket. Läxorna bör vara korta och inte ta mer tid i anspråk än max 30 minuter, de bör 

heller inte vara för många” (Ulla). 

 

När vi pratade om de intervjuade skulle kunna tänka sig att förlänga skoldagen istället för att 

ge läxor så anser majoriteten att förlängd skoldag inte är något bra alternativ. De anser att 

skoldagen är tillräckligt lång som den är och att eleverna har fullt upp med att orka hålla 

koncentrationen fram till dagens slut. 

 

”Det vore synd att förlänga skoldagen, jag tycker dessutom att läxan bör komma hem som ett 

ansvarstagande och även för att upprätthålla kontakten mellan hem och skola. Läxan gör helt 

enkelt föräldrarna mer delaktiga i barnets skolgång” (Mia). 

 

Ett par av lärarna kan gärna tänka sig förlängd skoldag. De betonar då, att i så fall måste detta 

vara en väl genomtänkt insats. 

 

”Jag kan tänka mig en förlängd skoldag, internationellt sett går vi ganska korta dagar här i 

Sverige. Men samtidigt tycker jag det är synd om föräldrarna på så vis tappar sin bidragande 

roll för sitt barns studier” (Ulla). 

 

”Vad vill man med det? Ska eleverna lära sig mer? Eller ska eleverna bara vara kvar för att 

göra sina läxor? Eller behöver de fördjupning av vad de redan kan? Det här är viktiga frågor 

att diskutera i så fall” (Åsa). 
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Samtliga lärare kan tänka sig att upprätta någon form av läxhjälp efter skoldagens slut. De 

tycker att läxhjälp skulle kunna vara ett bra tillfälle för de elever som behöver extra träning, 

att få pedagogisk hjälp för att komma vidare med sina studier. 

 
4.5 Sammanfattning av intervjuerna 

De intervjuade lärarna i de lägre åldrarna (åk.1-6) använder samtliga läxor i sin undervisning. 

De anser att läxan ger eleverna djupare kunskap, eleverna lär sig ansvarstagande och 

studieteknik som är viktig för barnens fortsatta skolgång. Genom läxor håller man också en 

nödvändig kontakt med hemmet som anses viktig för barnens utveckling. 

En lärare säger att hon känner sig kluven till att ge läxor om man känner till att det finns 

sociala problem i familjen, av den anledning att man då riskerar att ge familjen ytterligare 

problem. 

En annan lärare menar att skolan på bästa sätt måste hjälpa de elever som inte har 

uppbackningen hemifrån med sitt skolarbete. Läxan bör alltså utformas så att eleven på egen 

hand kan klara av att göra den. Läxan bör vara på elevens egna individuella nivå! 

Alla lågstadielärarna är överens om att läs läxan är en viktig läxa som är absolut nödvändig 

för att eleverna ska utveckla sin läsförmåga. Den ”lästid” som finns i skolan är inte tillräcklig 

för denna läsutveckling som är ”nyckeln” till allt lärande. 

 

Lärarna har en del olika uppfattningar om hur och när läxor bör ges. En del av lärarna ger 

läxor i olika läxperioder, medan andra ger dem mer kontinuerligt. En av lärarna säger att hon 

aldrig skickar hem en läsläxa innan eleven behärskar sin läsning någorlunda med risk för att 

eleven då ”lär sig utantill”. 

 

Motivation inför elevernas arbete är viktigt tycker en del av lärarna, medan andra anser att de 

inte behöver motivera sina elever därför att de flesta redan är så positivt inställda till läxor på 

lågstadiet. En av lärarna säger att hon önskade att hon själv kunde göra läxorna ”lite mer 

attraktiva” och även motivera sina elever bättre än vad hon anser sig göra, men känner att 

tiden för detta inte riktigt finns. 

 

De flesta av de intervjuade tycker att det skulle kännas bra om skolan hade en utarbetad 

läxpolicy/handlingsplan på respektive skola.  

  23 
 



Slutligen skulle alla gärna se att det fanns någon form av läxhjälp på respektive skola efter 

skoldagens slut. 

 

4.6 Analys av intervjuerna 

Jag anser att intervjuerna gav mig svar på mina frågeställningar, om tankar hos lärarna kring 

läxor och hur de använder sig av dem i sin undervisning. 

Min tolkning av de intervjuerna jag gjort är att alla lärare vill ha läxor. Vissa läxor anses som 

nödvändiga, därför att eleverna fördjupar kunskaper och får träning i studieteknik för sin 

fortsatta skolgång. 

Vissa läxor som ex. läsläxan finns det inte tillräckligt med tid för under skoldagen, för att 

eleverna skall utveckla sin läsförmåga tillräckligt. 

Vad jag även har sett är att läxan bör vara väl genomtänkt och ha en förankring i det arbete 

man för tillfället arbetar med i skolan. Läxan bör också vara individanpassad om man vet att 

eleven inte har någon ”stöttning” hemifrån med sitt läxarbete. 

Motivation är en ingrediens jag tycker är otroligt viktig även om de flesta av de intervjuade 

lärarna är av den uppfattning att lågstadieeleverna gärna vill ha ”sin läxa”, utan motivation. 

Som jag ser det saknas läxpolicy/handlingsplan på skolorna. De flesta lärarna vill dessutom ha 

en sådan, vilket även jag i min yrkesroll gärna skulle vilja ha. Den läxpolicyn/handlingsplanen 

skulle vara utformad så att den klart och tydligt kunde motivera syftet med läxan, vilka krav 

som ställs på mig som lärare och vilka krav som ställs på elever och föräldrar. 
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5 Diskussion och slutsatser 

 
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på vad lärare i de lägre åldrarna har för 

inställning/tankar om läxor och vilket syfte de har med läxorna. Vad säger våra styrdokument 

om läxor, hur definieras läxor, samt vad forskare och debattartiklar vill förmedla om läxor? 

Behövs läxor och varför? 

 

Jag tycker att det varit intressant att få ta del av de intervjuades synpunkter om läxor samt att 

få ta del av den litteratur och de debattartiklar jag läst i ämnet. 

Mycket av det jag läst talar om både för/nackdelar med läxor. Det är därför svårt att säga att 

läxor är nödvändiga eller motsatsen. Jag kan kort och gott bara konstatera att det finns både 

för/nackdelar med läxor.  

 

Det resultat jag kommit fram till är att samtliga lärare använder läxor i sin undervisning. 

Läxorna anses till och med vara helt nödvändiga för att eleverna ska utvecklas. Läsläxan är 

den läxa som är viktigast på lågstadiet. 

Undersökningen visade också att både de intervjuade lärarna och forskningslitteraturen menar 

att ett av flera syften med läxan, är att göra föräldrarna medvetna om vad barnen arbetar med 

under skoldagen och att läxan lär eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. 

 

De slutsatser jag kan dra av de intervjuade lärarnas svar, är att man använder sig av läxor av 

flera olika anledningar. Ett av skälen till att man anser läxan nödvändig är att man genom 

läxorna skapar en kontakt med hemmet och därigenom får föräldrarna en inblick i barnets 

skolarbete. Detta stämmer väl överens med vad den litteratur jag läst om i ämnet säger.  

Westlund (2003) nämner förutom att öka föräldraengagemanget signalerar även läxor till 

föräldrarna att skolan håller hög kvalitet.  

Steinberg (1986) pratar också mycket om föräldraengagemang vilket också de intervjuade 

lärarna ansåg som viktigt. Föräldrar som är insatta i sitt barns skolarbete kan ge stöd och hjälp 

om eventuella problem uppstår. Engagerade föräldrar ger också barnet signaler om att 

skolarbetet är viktigt. Jag kan delvis hålla med i detta resonemang om att föräldrar får inblick 

i skolarbetet genom läxor, men jag anser att det också finns andra vägar att gå för att göra 

föräldrar delaktiga i skolarbetet. Det kan t.ex. ske via veckobrev där man berättar om vad man 

arbetar med för tillfället i skolan eller genom att be föräldrar komma till skolan och vara med 
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sitt barn i skolarbetet. Att skolan skulle hålla hög kvalitet därför att man ger läxor, har jag 

ingen förståelse för. Detta beror inte bara på läxan i sig, utan på vilken kvalitet läxan har. Det 

vill säga hur läxan är utformad. Jag kan inte se någon kvalitet om läxan bara är en ”lösryckt” 

uppgift utan sammanhang. 

 

Ett annat syfte med läxan som framkommit i undersökningen och som även diskuteras av 

både Steinberg (1986) och Westlund (2003) är att läxan ger eleverna nödvändig repetition. 

Viss kunskap måste enligt lärarna upprepas flera gånger för att befästas. Ett exempel på en 

sådan läxa är multiplikationstabellen. Tiden som krävs för den här sortens inlärning finns det 

helt enkelt inte utrymme för under skoldagen. Läsläxan som de intervjuade talar om, är ännu 

en läxa som kräver mycket tid. Den lästräning eleverna kan få i skolan är inte tillräcklig för att 

barnen ska kunna utvecklas i sin läsförmåga. 

Jag anser också att tiden i skolan för att kunna tillgodogöra sig vissa kunskaper inte finns. 

Viss ”nötning” måste ske hemma. Ett alternativ skulle vara att man lade denna sortens 

inlärning på schematid, vilket innebär att något annat på schemat måste tas bort.  

 

Läxan ges också för att lärarna anser att eleverna behöver träning i ansvarstagande. 

Lågstadieelever behöver den här sortens träning för att kunna klara av att strukturera sina 

studier i sin fortsatta skolgång.  

Steinberg (1986) är av den uppfattningen av ju tidigare eleven får träning i att planera och ta 

ansvar desto bättre.  

Hellsten (1997) menar att det här resonemanget om att tränas på ett visst stadium för att 

komma vidare till ett annat är helt och hållet befängt. Det är svårt att motivera något som 

ligger långt fram i tiden. 

Jag är av den uppfattningen att ansvarstagande kan tränas på många olika sätt än bara genom 

läxor. Men ska det göras genom läxor anser jag att detta måste göras stegvis där kraven 

liksom svårighetsgraden ökar efter hand.  

 

I dagens debatt ses det ganska kritiskt på läxor. Ett av de främsta argumenten är att läxor tar 

för mycket ”fritid” från eleverna och att de inte heller anses rättvisa därför att alla inte har 

samma förutsättningar och hjälp hemifrån. Hellsten (2000) menar att skolan ställer krav på 

föräldrar att de ska vara delaktiga i barnens skolgång via läxor. Frågan är då är det rimligt att 

ställa dessa krav på föräldrarna? Lärarna i min studie menar att de läxor som eleverna får hem 

bör vara väl förberedda och genomgången skall ha skett i skolan och inte kännas ”nya” för 
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eleven. Jag anser här att de krav som skolan ställer på föräldrar och deras medverkan då det 

gäller läxor måste vara rimliga, man bör ha i åtanke att, tar läxan för mycket tid i anspråk 

skapar den mer problem än den gör nytta. För de barn som inte har ”uppbackning” av sitt hem 

med att göra läxan tycker jag att man på skolan måste föra en diskussion om hur man hjälper 

de här eleverna/föräldrarna på bästa sätt. Jag tror inte att man hjälper någon genom att ta bort 

läxan. Lärarna betonar att läsutvecklingen inte skulle gå framåt utan lästräning hemma, den 

åsikten delar jag med dem. Däremot bör man tänka på att det kanske är den enda läxan som då 

ska ”gå hem” under en period för att läxan inte ska kännas betungande.  

Att alla elever inte får stöttning hemifrån behöver nödvändigtvis inte bero på sociala faktorer, 

eller ointresse för barnets skolgång, utan kan enligt en av de intervjuade lärarna bero på att 

familjer idag har alltför mycket runt omkring sig på sin fria tid. 

 

Glasser (1996) menar att nästan alla elever börjar skolan med stora förväntningar och viljan 

att lära sig. Vad gör man då i skolan för att leva upp till dessa förväntningar? 

Flera av lärarna i undersökningen menar att de inte på lågstadiet behöver motivera eleverna 

speciellt mycket, de flesta är redan så positivt inställda till skolarbetet och läxor. Kan det bero 

på att läxorna inte är så många och betungande? 

Steinberg (1986) menar att om man som lärare visar ett engagemang för ämnet så leder detta 

till bra motivation. Att hjälpa eleverna att se kopplingen mellan träning och framsteg, att ge 

eleverna mål att sträva mot är ett andra viktigt inslag för motivation menar han.  

Leo (2004) menar att om man ger eleverna medelsvåra uppgifter så ger man dem maximal 

motivation.  

Jag kan hålla med om att de flesta barn på lågstadiet är positivt inställda till läxor, men jag 

delar Steinbergs uppfattning om att motivationsarbetet alltid måste finnas med. Gör man inte 

eleverna medvetna om varför man gör vissa saker, och nyttan med dem, så finns risken att 

eleverna inte förstår innebörden av sitt lärande och kanske dessutom tappar motivationen. Att 

eleverna bör få uppgifter som är utmanande och som de känner att de klarar av är A och O för 

självförtroendet. Läxorna bör inte vara för omfattande och tidskrävande för då tror jag att 

barnens entusiasm och engagemang lätt kan försvinna. Det som framkom i min studie var att 

flera lärare var medvetna om att det krävs intressanta läxuppgifter men de nämnde inte i 

någon större utsträckning hur de gör för att genomföra detta. Visst vore det önskvärt att helt 

och hållet individanpassa läxan efter varje elevs egna behov, men detta kan jag bara 

konstatera inte är fullt möjligt idag med de resurser som skolan har. Det som går att göra 

individuellt är ju att i perioder ge vissa elever just den läxa som de behöver. 
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I våra styrdokument idag finns ingenting som reglerar läxors användning i skolan, vilket är 

märkligt eftersom läxor trots allt används i många skolor. Westlund (203) kommenterar det 

och menar att läxor tar mer tid/vecka än vad flera av våra andra skolämnen gör. Eftersom det 

faktiskt är så på många skolor som Westlund hävdar så blir min fråga. Vad kan man göra för 

att få till någon form av reglering? 

I Lärarnas tidning (nr 11, 2002) talar Leo om att varje skola bör ta fram en 

handlingsplan/läxpolicy för arbetet med läxor. I den bör det klart framgå vilket syfte man har 

med läxan och vilka krav som ställs på vilka med genomförandet.  

Steinberg (1986) menar att om man klargör syftet med läxan för föräldrarna och hur de kan 

medverka på bästa sätt så kommer det att bli en fungerande samverkan mellan hem och skola. 

Lindell (1990) anser till och med att föräldrar borde utbildas för att kunna vara aktiva och veta 

hur de ska hjälpa till med läxorna. 

Lärarnas åsikter om läxpolicy/handlingsplan delar sig till viss del. De flesta tycker att det 

skulle vara önskvärt att skolan upprättar en handlingsplan där det klart och tydligt framgår hur 

arbetet med läxorna ska gå till och vilket syfte det finns med läxarbetet. Några lärare anser 

läxan som så självklar i skolan att de inte reflekterat så mycket över läxpolicy/handlingsplan. 

För min egen del skulle jag gärna se att jag i min nuvarande och kommande yrkesroll hade en 

sådan handlingsplan som Leo förespråkar att följa. Dels för att tydliggöra för föräldrarna om 

syftet med läxan och dels för att visa vad som förväntas av lärare/elev/förälder/. Jag tycker det 

är viktigt att man för en kontinuerlig diskussion på skolorna om vad man har för syfte med 

läxan. 

 

Sammanfattningsvis finns det mycket som förespråkar läxor men även det som talar emot. 

Min egen inställning till läxor har varit lite kluven. Dels därför att jag som mamma inte alltid 

har haft så goda erfarenheter av läxor. Ibland har läxorna tagit alltför mycket tid i anspråk av 

både oss föräldrar och barn och den har inte heller alltid upplevts som lärorik eller 

meningsfull. Jag är fortfarande av den uppfattningen att barn behöver sin fritid till lek och 

andra aktiviteter men konstaterar samtidigt att vissa läxor krävs för att barnen ska utvecklas. 

Läxorna ger tillfälle till nödvändig repetition vilket jag anser är ett ”måste” i visst lärande. Att 

redan i de lägre åldrarna klargöra för eleverna om nyttan med att behärska viss kunskap är av 

stor vikt. Jag ser inga nackdelar med att börja redan i tidig ålder med läxor så vida de fyller 

sin funktion och är på en rimlig nivå. Läs läxan är ett exempel på en sådan läxa som behövs 

för att främja den så viktiga läsningen som man har nytta av i hela sitt liv. Med föräldrars 
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hjälp underlättas elevernas inlärning, men för den sakens skull ska ansvaret för inlärningen 

ske i skolan.  

Ska läxor finnas har jag kommit fram till att de ska ha en förankring i det arbete barnen håller 

på med för tillfället, de ska vara väl genomtänkta och de får inte ta för mycket tid i anspråk.  

I lärarutbildningarna säger sig många sakna att läxor inte diskuteras mer. 

Hellsten (1997) påpekar även detta och tycker det är märkligt att kurslitteratur som ingår i 

lärarutbildningen inte tar upp ämnet läxor mer. Eftersom varje lärare kommer att ställas inför 

detta faktum och kunna ta ställning i frågan. Av erfarenhet vet jag att elever/föräldrar har 

olika synpunkter på läxan. Då gäller det att man som lärare vet var man själv står.  

Jag tycker att man som lärare ska kunna förklara för elever/föräldrar på ett bra sätt varför man 

gör som man gör, oavsett om man ger läxor eller inte. En läxpolicy/handlingsplan skulle 

självklart underlätta detta!   

 

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ intervju därför att jag skulle få möjlighet att ställa 

följdfrågor. Jag tycker att jag med den här metoden fått svar på mina frågeområden då jag 

gjorde mina intervjuer med lärarna som undervisar i de lägre åldrarna. Metoden bidrog också 

till att intervjuerna utvecklades och blev en trevlig samtalsstund där följdfrågorna inte alltid 

blev desamma. 

Jag valde att spela in intervjuerna på bandspelare som jag tyckte var ett bra hjälpmedel, dels 

för att slippa vara fokuserad på att skriva och dessutom hade jag då också möjligheten att 

lyssna flera gånger på de svar jag fick och på så vis inte heller missa någonting viktigt.  

Under arbetets gång har flera frågor dykt upp som jag tycker skulle varit intressant att få 

diskutera med dessa lärare. Anledningen till att jag inte gjort detta är att jag då behövt göra 

om eller komplettera redan gjorda intervjuer och detta hade jag helt enkelt ingen tid till. 

 

5.2 Vidare forskning 

I min undersökning har det framgått att lärarna ger läxor i framförallt för att skapa en kontakt 

med hemmet. De ges även i förberedande, repeterande och 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 är kritisk och ifrågasätter läxans funktion, vore det intressant om det 

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

synpunkter på ämnet. Det vore också intressant att få veta om vilka effekterna blir på läxfria 
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skolor, om studieresultaten förbättras/försämras, eller om de är likvärdiga med de skolor som 

ger läxor? 

Går det att individanpassa läxorna mer än idag, och i så fall, vinner man något 

kunskapsmässigt med detta? Blir det några konsekvenser för elevernas inlärning om läxor ges 

först i de högre åldrarna? 
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