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Sammanfattning

Detta examensarbete tar upp läxans roll som arbetsmetod. Syftet med detta examensarbete är 
att undersöka hur lärare och elever ser på läxor som ett led i kunskapsutveckling samt att få en 
inblick i hur lärarna motiverar valet av läxor. I Sverige finns det inte mycket forskning att 
tillgodose sig med när det kommer till läxor som ett led i inlärning och arbetsmetod. I USA 
och i England finns det mycket forskat om läxorna och dess påverkan på elever. Den 
forskning som har gjorts i USA har mest inriktat sig på att se läxans betydelse och möjligheter 
beroende på från vilken klass i samhället eleverna kommer ifrån, etnicitet samt 
förutsättningar. 

Det empiriska materialet i denna studie bygger dels på en kvalitativ del i form av intervjuer 
med tre lärare, dels på en kvantitativ del som bygger på en enkätstudie där 69 elever ingår. 
Intervjuerna berör olika aspekter på läxor samt att enkäterna belyser elevernas tankar om 
läxor. 

Vid sammanställningen utav de två undersökningarna, framgick det att elever och lärare anser 
att läxor ger eleverna kunskap. Dock framgick det att lärarna inte uppfattade elevernas stress 
över läxor, vilket eleverna redogjorde att de upplevde. Vid en vidare analys av resultaten, 
visade det sig att bristen på kommunikation mellan lärare och elever kan vara en bidragande 
orsak till att lärare inte uppfattar elevers stress samt att eleverna inte finner någon motivation i 
att göra läxor. Lärarna motiverar valet utav att använda läxor då det ger eleverna ett tillfälle 
att repetera kunskaper som de redan har lärt sig. Eleverna var medvetna om att läxor ger dem 
kunskap, dock ansåg de att det i vissa fall inte förstår läxan. 

Detta examensarbete kommer beröra ett ämne som kan antas vara en självklarhet i den 
svenska skolan. I lärarutbildningen tas termen läxa sällan, om aldrig upp. Detta 
examensarbete avser beröra läxan som fenomen, som sedan kan ligga till grund för vidare 
tankar.

Nyckelord; inlärning, kunskap, motivation, stress
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1. Inledning

Läxor är ett mycket omdebatterat ämne. Vi har uppmärksammat att läxornas vara eller icke 
vara återigen har börjat diskuteras i olika tidskrifter. Det har diskuterats om läxor ger eleverna 
något, och om de fortfarande finns kvar i skolorna idag för att det skall vara så. Eller som Jan
– Olof Hellsten säger i Sundströms krönika (2008), som gav inspiration till detta 
exmensarbete; ”Den som inte ger läxor tas på mindre allvar än den som gör det”. Även 
Farrow, Tymms och Henderson (1999) tar upp denna aspekt;”Teachers know that they are 
supposed to give homework and that in some cases they will be judged on that basis” (s 337). 

I debatten har det lyfts fram att läxor bland annat stressar eleverna, vilket vi även har 
uppmärksammat när vi har läst litteratur till detta examensarbete och det har även ifrågasatt 
vad läxorna är till för. Läxornar roll i inlärningen har ifrågasättas och det har även 
uppmärksammat att de svenska eleverna läser i mindre utsträckning läxor jämfört med elever 
i andra länder (Lindell 1989) I en forskning som presenteras av Lindell, berättas det att 
svenska elever inte är entusiastiska i läxor, de lägger ner mindre tid på läxor jämförelsevis 
med elever i andra länder och att eleverna anser sig ha för mycket att göra med läxorna. 

Läxor är idag en vardag i den svenska skolan. Hellsten (1997) skriver att läxor diskuterades 
mer under slutet av 80-talet och i början på 90-talet. Elever, föräldrar1 och lärare förväntar sig 
att läxor skall ges till elever. Steinberg (2006) säger att syftet med läxor är att eleverna skall få 
goda studievanor. Steinberg påpekar vidare att forskning visar att elever som tränar ofta och 
regelbundet behåller sin kunskap längre än dem som inte får läxor. Welin (2007) berättar om 
en skola i Helsingborg som inte använder sig utav läxor. Rektorn motiverar detta val med att 
om eleverna arbetar med det de skall göra under skoltid, så behövs det inga läxor. Istället får 
de leka, röra sig och syssla med sociala aktiviteter på sin fritid. Dock med undantag för 
engelska glosor på mellanstadiet, är det inte förrän i år 6 som skolan inför ”träningsläxor”, 
som är en typ av förberedelse inför högstadiet. Rektorn fortsätter med att ifrågasätta om 
eleverna måste träna läxor i sex år för att klara högstadiet? De gör dock undantag för de 
elever som behöver extra träning inom något ämne.  

Genom denna studie vill få en djupare kunskap som vi sedan kan ta med oss ut i skolan när vi 
börjar vårt arbete som nyutexaminerade lärare. Vi vill genom detta arbete belysa ett ämne som 
lärarprogrammet inte tagit upp för diskussion, trots att det diskuteras i media samt i skolor. 
Därav valdes detta ämne så att vi kan få den kunskap och de funderingar som bör finnas om 
läxor ges ut. 

                                               
1 Vi kommer i detta examensarbete att använda oss utav termen vårdnadshavare. Vi de tillfällen då 
föräldrar står, är det författaren som har använt sig utav termen. Vi de tillfällena ändrar vi inte föräldrar till 
vårdnadshavare. 
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevers och lärares erfarenheter och 
uppfattningar om läxor.  Genom att undersöka lärarnas motivering till läxor och eleverna 
inställning hoppas vi få en övergripande bild av läxor i dagens skola som vi kan ha nytta utav 
när vi själva skall ut i yrket som lärare. Rienecker (2004) talar om att en bra 
problemformulering utgår ofta från författarens iakttagelser. Vi har genom att 
uppmärksammat diskussionen kring läxor, kommit fram till dessa frågeställningar som vi 
avser att besvara med detta examensarbete;

 Anser eleverna att de lär sig mer av läxor?
 Anser lärarna att eleverna lär sig mer utav läxor? 
 Hur motiverar lärarna valet av att ge läxor (om de tillfrågade lärarna gör det)?  
 Kan vi se skillnader i uppfattningen om läxor mellan könen?
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3. Bakgrund

I denna bakgrund kommer vi att presentera den litteratur vi har fått fram genom 
nyckelordssökningen. Vi har valt att dela upp litteraturen i olika rubriker för att få en bättre 
översikt. De rubriker som finns är, Vad säger läroplanerna om läxor i skolan, Läxor och 
inlärning, Motivera till läxor, Individuella läxor, Fördelar och nackdelar med läxor, Vikten av 
vårdnadshavarnas involverande och Stress. 

Vi märkte då vi sökte efter litteratur som var av intresse för vårt syfte, att det inte finns så 
mycket forskning att ta del utav. Hellsten (2000) tar även upp detta problem, och i hans 
avhandling diskuterar han även om att i den kurslitteratur som lärarstudenter skall läsa, så 
nämns läxor sällan om ens. Hellsten påpekar även att det finns mycket lite svensk forskning 
om läxor, utan den forskning som finns är gjord i USA, då främst om skillnader etniskt, 
klasskillnader, akademisk karriär och motivation. 

I detta arbete kommer vi att använda oss utav två olika ord för läxor. Detta beror på att läxor 
har olika benämningar i den litteratur som vi har läst. Då vi slog upp ordet läxa i 
nationalencyklopedin kunde vi lära följande förklaring;

Läxa; avgränsad skoluppgift för hemarbete

Det fanns då ett synonym till termen läxa;

Hemuppgift; (skol)uppgift som skall utföras i hemmet.

Vi kommer även vidare att använda oss utav termen vårdnadshavare då vi anser att den 
termen innefattar alla familjesituationer. Vid de tillfällen i detta examensarbete då det står 
föräldrar, är det författaren själv som nyttjar termen och vi har valt att inte ändra till vår term. 

3.1 Vad säger läroplanerna om läxor i skolan

I Lärarens handbok (2004) som är utgiven av Lärarförbundet förklaras läroplaner som olika 
styrdokument för förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet och de frivilliga 
skolformerna. Läroplanerna är något som regeringen arbetar fram och fastställer. 
Läroplanerna kommer under denna rubrik att förkortas med Lgr och Lpo tillsammans med det 
år då läroplanen började gälla. 

När vi har studerat de olika läroplanerna har vi uppmärksammat att läxor får olika 
förklaringar och syften utifrån när de börjat gälla. Vi uppmärksammade att i de äldre 
läroplanerna, Lgr62 och Lgr 69, benämns och förklaras läxor mer ingående jämförelsevis med 
Lgr 80 och Lpo 94. I Lgr 80 förklaras det endast vad läxor är för något, och senare i Lpo 94 
finns inte ordet läxor nämnt. Även detta har Hellsten (1997) uppmärksammat. Vi kommer 
nedan att belysa vad som står om läxor eller hemuppgifter i de olika läroplanerna som har 
varit samt är aktuella för skolan.  
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Lgr 62 står det att läxor är till för att eleverna skall lära sig ta ansvar för sina studier, lära sig 
organisera arbetet i skolan samt lära sig nyttja tiden rätt. De poängterar även att hemuppgifter 
i de högre åldrarna är ett ”värdefullt led i deras arbetsfostran” (s 57). Fortsättningsvis på 
samma sida står detta;

”I första åren bör i regel inga hemuppgifter ges. Då sådana förekommer bör 
de vara av närmast ”symbolisk” art. /…/ ”Även i andra åren bör de ges 
mycket sparsamt. En viss ökning kan ske i tredje åren. /…/ 
”Färdighetsträningen i läsning, skrivning och räkning skall dock i huvudsak 
bedrivas i skolan” (Lgr 62 s 57-58).

I Lgr 69 förklaras det att hemuppgifter inte bör finnas, då det i timplanerna ”fastsällt ett så 
stort veckotimtal för elevernas undervisning i skolan” (s 70). Lgr 69 säger även att 
hemuppgifter bör vara frivilliga för eleverna. De frivilliga uppgifterna kan innebära 
individuella - eller gruppåtaganden. 

I Lgr 80 har hemuppgifter återinförts. Den berättar att hemuppgifterna utgör en väsentlig del 
av skolans sätt att arbeta. Hemuppgifterna lär eleverna att ta ansvar, men hemuppgiften skall 
vara individanpassad. 

”Skolans arbetssätt måste också få prägla hemuppgifternas utformning. Dessa 
kan därför i många fall ha formen av undersökningar i närsamhället och natur 
eller bestå av intervjuer med föräldrar och andra om olika arbetsförhållanden. 
Hemuppgifter bör också utnyttjas för att ge eleverna tillfälle till sådana 
övningar och repetitioner som är nödvändiga för att befästa kunskaper och 
färdigheter” (Lgr 80 s 50).

Denna läroplan förklarar även att om eleverna inte har möjlighet att slutföra en hemuppgift 
hemma, skall det ges möjlighet till att göra den i skolan.  

I den senaste läroplanen, Lpo 94, går det inte att läsa något specifikt om förhållningen till 
läxor/hemuppgifter. Ledorden i denna läroplan är eleverna skall ta eget ansvar och läraren 
skall bedriva en individanpassad undervisning. 

3.3 Läxor och inlärning

I samband med läxor talas det om inlärning. Med inlärning menar Marton, Dahlgren, 
Svensson och Säljö (1979) följande: ”inlärning är att tillgodogöra sig vad någon säger eller 
skriver om något” (s 9). Anledningen till att vi har valt denna förklaring är för att vi anser att 
den förklara tydligt vad inlärning innebär. 

Inlärning är individuellt. Vissa människor lär sig genom att läsa, andra genom att se bilder 
eller höra texter. Nilsson (1997) berättar hur olika arbetssätt kan vävas in i lektioner. Nilsson 
ger som exempel att om jag som lärare är visuell2 och eleven är så kallad auditiv3, kan läraren 
hjälpa eleven att tala in sammanfattningar på en bandspelare som eleven sedan får lyssna på. 
För en elev som visar upp goda resultat i skolan, kan en känsla av att man alltid kan läsa en 
gång till eller räkna ett tal till att uppstå. Detta kan leda till ett stressmoment redan i de yngre 
åldrarna (Sundström 2008). Men på vilket sätt påverkar läxorna de svaga eleverna? Cooper 
(2007) säger att elever med inlärningssvårigheter bör ha läxor som är korta och som inriktas 
på att förbättra de färdigheter som eleven har i stället för att integrera olika färdigheter eller 

                                               
2 Det som uppfattas med hjälp utav synen. 
3 Lär sig genom att lyssna. 
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vara en förlängning av lektioner. Cooper fortsätter med att påpeka att det är av stor vikt att 
läraren nära övervakar elevens läxor. Med övervakning menar Cooper att läraren kan nyttja 
lektionen till att se till att eleven har förstått läxan. Läraren och föräldrarna har kontakt så att 
det framgår att föräldrarna vet vad läxan går ut på och att det går bra hemma med läxläsning. 
Lindell (1989) påpekar även att svaga elever skall ges en möjlighet att få använda lokal, tid 
och hjälp från skolan, då de svaga eleverna oftast är de som inte får ro att göra läxorna 
hemma. Cosden, Morrison, Albanese och Macias (2001) berättar att en av fördelarna med att 
skolan bistår med hjälp att utföra läxorna är;

”One of the major strengths of after-school programs is that they can help 
students when their parents either do not have the skills or time to do 
likewise. Thus, it is not surprising that most of the programs reviewed serve 
children who have limited resources at home and are at-risk for school 
failure” (s 219). 

Hellsten (2000) tar upp problemen som eleverna kan möta hemma, vilket i sin tur kan leda till 
att eleverna inte finner arbetsro för att slutföra läxorna. De lärare som Hellsten har talat med 
säger att hemma är en plats där eleverna kan göra sina uppgifter i lugn och ro. Dock är lärarna 
medvetna om att vissa elever i andra sammanhang inte har en lugn och rofull hemmamiljö, 
utan att det istället kan vara oroligt och ibland även kaotiskt hemma. Trots detta så resonerar 
lärarna om vikten av hemmamiljön värde för läxläsningen. Även eleverna ger en bild utav att 
få sitta hemma och läsa läxan i lugn och ro. Senare har dock Hellsten observerat att dessa 
elever sedan sitter i biblioteket och gör läxorna. 

Då forskning visar (se Cooper under rubriken 3.6) att läxor har en roll som personlig 
utvecklare, genom att det skapar ansvartagande och positivt tänkande, vill Bergsten (1979) 
belysa att det finns inlärning som inte har någon påverkar gällande den personliga 
utvecklingen:

”Att jag talar om verklig inlärning beror på att det också tycks finnas en typ 
av inlärning som leder till en kortlivad prestations – och kunskapsökning, 
utan att det leder till individuell utveckling. Den typen av inlärning gör inte 
individen i något avseende bättre rustad att nå större begriplighet och 
ändamålsenlighet i sitt eget fungerande som människa. Den inlärningen tycks 
kunna ske parallellt med och utan inbladning i en individs personliga 
utveckling” (s 29). 

Däremot vill Bergsten lyfta fram att inlärning sker då tidigare kunskaper och erfarenheter kan 
kopplas samman med ny kunskap.  

Hemberg (1995) säger att lärare måste vara tydlig när han/hon presenterar en uppgift. Detta 
kommer sedan att påverka elevens val av strategi och arbetssätt för att lösa uppgiften. 
Hemberg fortsätter med att poängtera vikten utav att skolarbetet är omväxlande så att eleven 
får möjlighet till att utveckla nya strategier som senare kan användas i andra sammanhang. 

3.4 Motivera till läxor

Många elever idag kan känna sig omotiverade till att göra läxor och oftast kanske de inte 
förstår varför de skall ha läxor. Intresset för vad som skall göras spelar en stor roll för 
motivation. Detta ger Lindell (1989) ett exempel på. Om jag som elev är intresserad utav 
litteratur, kan det vara så att jag läser mer litteratur då intresse finns jämfört med någon som 
inte är intresserad som läser av tvång. I Sundströms (2008) text samtalar Sundström med Ulf 
Leo, som har skrivit en magisteruppsats om läxor som kom ut 2004. I den krönikan lyfter Leo 
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fram vikten av att förstå läxorna. Eleverna skall efter en genomgång i skolan ha vetskap om 
vad som skall göras. Förvisso finns det uppgifter som alla elever inte känner sig motiverade 
att göra, men de skall ha vetskap om vad som skall göras. En annan vanlig sak som 
förekommer i skolan, är att man i slutet av lektionerna ger ut läxorna. Det är just den tiden på 
lektionen som eleverna är som mest omotiverade att ta in information, och de är även som 
mest trötta. Oftast så finns det inte heller tid att genomföra en grundlig genomgång av läxan 
(Leo: Sundström 2008). 

Det är av stor vikt att ta tillvara vad varje elev är intresserad utav. Det ligger i människans 
natur att ha olika intressen (Bergsten 1979). Bergsten berättar att läraren måste ge varje 
individ olika impulser som väcker en inre obalans och som ger eleven nya sinnesintryck, ger 
eleven nya erfarenheter som resulterar i funderingar, nyfikenhet och viljan att få prova själv. 
Exempelvis att få experimentera på kemin istället för att enbart få se läraren göra det eller få 
läsa om det i böcker.   

Jenner (2004) tar upp ett begrepp som kallas för Pygmalioneffekten. Betydelsen av detta 
begrepp är att om man har positiva förväntningar resulterar de ofta i goda resultat medan 
negativa förväntningar i sin tur leder till sämre resultat. Fortsättningsvis påstår Jenner att 
motivationsarbete förutsätter att läraren innehar en positiv syn till sina elever ”och en öppen 
och lyssnande hållning” (s 20). Imsen (1999) skriver att lärarens respons till eleverna är 
avgörande för motivationen hos eleverna, detta kallar Imsen för yttre motivation. Vidare 
skrivs det om att det finns skillnader mellan respons, så som negativ och positiv. Positiv 
respons genererar i att eleverna blir gladare, de får bättre självförtroende och den positiva 
responsen stärker även motivationen. Vid negativ respons kan motivationen till att arbeta och 
även elevens självförtroende, minska. Vidare förklarar Imsen om inre motivation. Med det 
menas när eleverna har ett intresse eller en lust att lära sig, eftersom aktiviteten eller ämnet 
intresserar eleverna.                                                                     

Glasser (1996) talar om att skolan har en tendens till att, som han uttrycker sig, ”gräva hål och
sedan fylla igen dem” (s 37). Med det menar Glasser att skolan har ofta som tradition att 
försöka tvinga eleverna till att memorera ett material utan någon glädje, då både lärare och 
elever vet att den ”kunskapen” kommer att glömmas bort efter ett par dagar. Doverborg, 
Pramling & Qvarsell (1992) samtalar även om detta. De säger att om elever har förståelse för 
vad och varför de skall göra en uppgift, så har det betydelse för hur mycket eleverna lär sig. 
Glasser påstår även att skolan har ett motto som lyder att eleverna skall göra det jag som 
lärare säger åt mina elever att göra, oavsett om de inte anser att det finns någon mening med 
uppgiften. Det delas ut uppgifter i skolan som eleverna inte finner någon mening med att 
göra, men skulle eleverna dock vägra göra en uppgift, utdelas straff. Glasser säger istället att 
lärare, (för att skapa motivation hos eleverna), måste ta sig tid att förklara för eleverna vad det 
är som är nyttigt med uppgiften. I början kan det dock vara svårt att förklara varför uppgiften 
är nyttig för eleverna, men med tiden, säger Glasser, kommer det att bli lika lätt som det var 
att inte motivera sitt val av uppgifter.  

3.5 Individuella läxor

Ett vanligt förekommande resonemang i skolor är att läxor skall ges för att de helt enkelt skall 
ges. Eller finns det en bakomliggande orsak? Cooper (2007) ställer sig frågan om läxor bör 
vara tvång eller valfritt. Den enda (!) studie Cooper fann som gjorts under de senaste 50 åren 
berättar att det fanns ingen skillnad studiemässigt på att ha valfria läxor eller bestämda läxor. 
Cooper fortsätter med att säga om läraren skulle införa frivilliga läxor skulle elevens intresse, 
motivation och i slutändan studieresultat förbättras. Detta är Coopers eget antagande. Cooper 
utgår ifrån antagandet att om barn göra saker utan förekomst av uppenbara yttre krav, eller 
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som innehåller uttryck för självständighet, är det mer sannolikt att de får positiva känslor om 
aktiviteten. 

Men skall läraren ge individuella läxor till eleverna? Läxor tar idag upp mycket av en lärares 
tid. Den skall planeras, rättas, följas upp och utvärderas (Sundström 2008). Cooper berättar att 
forskning har visat att individuella läxor inte förbättrar elevernas studieresultat. Resultatet 
visade även att elever som har svårigheter i skolan, tog längre tid på sig att göra färdigt en 
läxa som inte var individanpassad. Sedan det självklara; läraren fick lägga ner mycket mer tid 
på att göra individuella läxor jämfört med att ge alla i klassen samma läxa. Däremot finns det 
forskning som visat att om läraren använder sig utav elevernas inlärningstyper, lär de sig 
bättre. Cooper drar slutsatsen att läxor som individualiseras genom elevens inlärningsstil (lär 
sig bäst genom att lyssna på musik, på kvällen eller på eftermiddagen et cetera) kan öka 
elevers studieresultat och attityder.

Bergsten (1979) talar om att läraren måste utgå från varje elevs kvalifikationer till att kunna ta 
in ny kunskap. Upplevelser och att känna en mening med det eleven arbetar med är av stor 
vikt för att öka elevens intresse. Läraren bör se till varje elevs intresse och förutsättningar så 
att den enskilda individen kan utvecklas och finna intresse att vilja lära sig. 

3.6 Fördelar och nackdelar med läxor

3.6.1 Fördelar med läxor 
Cooper (2007) definierar ordet läxor som en uppgift eleverna får utav läraren som skall 
slutföras efter skoltid. Men vad finns det för positiva aspekter av att ha läxor då? Cooper 
berättar vad lärarna ser för positiva och negativa sidor utav läxor. 

Cooper har delat upp de olika positiva synpunkterna i 4 olika grupper; omedelbara 
akademiska effekter, långsiktiga akademiska effekter, icke akademiska effekter och effekter 
från föräldrarnas engagemang. Under rubriken omedelbara akademiska effekter utav läxor 
berättar Cooper bland annat att eleverna blir bättre på att hålla kvar den faktiska kunskapen 
och de får en ökad förståelse. Under rubriken långsiktiga akademiska effekter kan läsaren se 
att de positiva effekter som läxor kan ge är att de uppmuntrar lärande på fritiden, förbättrar 
inställningen till skolan, bättre studie vanor och inställningar. De icke akademiska effekterna 
av läxor kan vara att eleverna blir bättre på att organisera tid, de blir mer frågvisa, och 
utvecklar en mer självständig problemlösning. Föräldrarnas engagemang resulterar i följande; 
läxor ger bättre föräldrakontroll, och de blir mer delaktiga i barnens skolarbete.  

Steinberg (2006) har uppgett ett par viktiga aspekter med läxor som går hand i hand med vad 
Cooper vill få fram. Steinberg säger bland annat att läxor är positiva för att; de hjälper 
föräldrarna att ge en inblick i vad barnen gör, läxor tränar eleven i att ta ett eget ansvar, läxor 
ger studievanor som eleverna kan ha nytta av i hela livet, läxor förstärker och bekräftar den 
inlärning som sker i skolan. 

Bempechat (2004) menar även att läxor spelar en stor roll när det kommer till en långsiktig 
utveckling av barns motivation. Läxor ger barnen tid och de erfarenheter som behövs för att 
utveckla positiva åsikter om prestation och läxor ger även barnen strategier i hur de skall 
hantera fel, svårigheter och motgångar. Även Hellsten (2000) säger att läxor kan vara ett 
instrument för att utveckla eleverna till att tänka ett steg längre, exempelvis så kan en läxa 
inte bara vara en avgränsad uppgift, utan jag som elev kan göra läxan men även ”plugga” 
läxan. Detta gör jag för att jag vet vad som krävs av mig om jag skall lyckas i framtiden. 
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3.6.2 Nackdelar med läxor 

Cooper tar även upp negativa aspekter som läxor kan föra med sig. Elevernas tillfredställande 
av läxor behöver inte endast vara positivt utan; läxor kan ge förlust av intresse till akademiskt 
material, det kan även resultera i fysisk och emotionell utmattning. Elever och föräldrar kan 
påpeka bristen av tillgång till fritid och familjens gemensamma aktiviteter. Även om det är 
positivt att föräldrarna involveras i sina barns skolgång, finns det även negativa effekter att 
föräldrarna är engagerade och involverade; eleverna kan uppleva trycket att slutföra och att 
prestera bra och sammanblandning av undervisningsmetoder. Läxor kan även resultera i mer 
fusk exempelvis kopierande från andra elever, och hjälp utöver den extra hjälp som finns. 
Läxor kan även öka skillnaden mellan hög och låg presterande. Höjerback och Lööv (1987) 
påpekar att det kan vara som så att de föräldrar som har erfarenheter utav studier efter 
gymnasiet eller en hög yrkesstatus, kan vara mer benägna än andra föräldrar att påpeka vikten 
utav goda studieresultat, bra betyg samt framtida yrkeserfarenheter. 

En parallell till detta kan dras gällande elevernas ansvar. Söderström (2006) talar om 
elevansvar för deras eget arbete och hemuppgifter. När skolor förespråkar eget ansvar vill de 
att eleverna skall få ökad frihet, delaktighet och motivation. De fördelar Söderström talar om 
gällande eget ansvar är att eleverna får en ökad möjlighet till att själva kontrollera sina 
studieresultat. Söderström säger även att de elever som tar ett stort ansvar, får också bra betyg 
i de år då betyg utdelas. Söderström talar också om de nackdelar som kan uppstå om eleverna 
får ta ett allt för stort ansvar, bland annat att eleverna inte uppfattar lärandet som en del av 
arbete, eleverna kan sakna de grundläggande förutsättningar som krävs för att utföra och ta 
ansvar för sitt arbete. 

Lärare bör även fråga sig varför de ger läxor. Hellsten (2000) tar upp betydelsen av tid. Läxor 
ges oftast som ett komplement till att tiden inte räcker till. Räcker det som motivering till val 
av läxor, eller bör läraren inneha en djupare tanke bakom läxan? 

3.7 Vikten av vårdnadshavares involverande

Mycket av den forskning som finns att läsa om läxor lyfter fram vikten av läxor så att 
vårdnadshavare blir delaktiga i skolan och får en inblick i vad eleverna arbetar med. 
Sundström (2008) intervjuar Jan- Olof Hellsten som 2000 gav ut en avhandling som tar upp 
grundskoleelevernas arbetsmiljö. Hellsten säger detta i Sundströms krönika om 
vårdnadshavares engagemang i läxor; 

”Föräldrar ska inte hjälpa eleverna med matteläxa, om de inte själva är 
mycket bra i ämnet. I många fall förstör de mer än de hjälper. De ger eleverna 
svaren istället för att hjälpa dem att analysera svårigheterna och det förstärker 
bara uppfattningen att matte handlar om att sätta rätt siffra på rätt plats”.

Hellsten menar att inlärning sker bäst i skolan där det finns sakkunnig kompetens.

Steinberg (2006) berättar att föräldrar ibland kan säga att de inte förstår matematiktalet deras 
barn hade eller att de inte förstår kemin deras barn har i läxa. Steinberg säger då att 
föräldrarna inte skall göra läxorna, utan de skall finnas som stöd för sitt barn. För att 
underlätta läxläsningen skall förälder visa sitt stöd och vara generös med uppmuntran till sitt 
barn. Om det skulle visa sig att varken eleven eller föräldern förstår läxan, är det skolas 
uppgift att hjälpa till. Lindell (1989) hänvisar till en forskning som tar upp vikten utav 
föräldrarnas engagemang. Den forskningen påvisar att läxor kan skapa en intimare 
familjerelation, läxor minskar den tid barnen annars slösar bort på TV och andra medier. 
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Föräldrarnas medverkan stimulerar även barnets motivation och läxor hjälper även till att 
skapa en läroplan för hemmet. 

Vårdnadshavare har en stor roll gällande att motivera sina barn till att göra läxor. Bempechat 
(2004) talar om att föräldrar och lärares åsikter om lärande, har ett stort inflytande på elevers 
tankar om vad som krävs för att göra bra ifrån sig i skolan och deras ansträngningar gällande 
att tillämpa lärande. 

När vårdnadshavarna är involverade i sitt barns skolarbete, finns det en del saker som de kan 
tänka på när de skall hjälpa och stötta sina barn i arbetet. Cooper (2007) hänvisar till NEA 
(The National Education Association) och PTA (Parent Teacher Association) som säger att 
föräldrar kan tänka på att inte föra över eventuella dåliga erfarenheter till sina barn, utan se 
bortom det och stötta och uppmuntra barnets lärande ändå. Föräldrarna kan även, om så är 
möjligt, ordna en plats i hemmet där barnen kan arbeta i lugn och ro, låt barnen lära sig på det 
sätt som de lär sig bäst och låta läxan bli en daglig aktivitet för att utveckla goda läxvanor. 

3.8 Stress

Barnombudsmannen (BO) gav 2004 ut en rapport vid namn ”Barn och unga berättar om 
stress”.  I den rapporten har BO undersökt hur elever upplever stress. Där står det att läsa 
bland annat detta; ”Skolan är en orsak till stress i barnens vardag. Eleverna berättar om krav 
på att lämna in arbeten och att de har mycket läxor och prov” (s 8). Rapporten visar på att 
barn är mycket medvetna, redan i tidig ålder, vad stress är för något. De upplever stress som 
att de har så pass mycket att göra att tiden inte räcker till. Eleverna fick en fråga om vad de 
ansåg vara en orsak till att de är stressade. Resultatet visar på att hela 80 % upplever att 
skolan har en stor del i deras upplevda stress. Dock är det intressant och relevant för detta 
arbete att av de 350 tillfrågade eleverna, var det nästan vartannat barn som svarade ”för 
mycket läxor”, som stressade dem i skolarbetet. Hela 46 % uppgav alltså att för mycket läxor 
i skolan är en bidragande orsak till att de stressar. 

Det framgick även att flickor oftare angav ”för mycket läxor” som orsak till att de känner sig 
stressade, jämfört med de tillfråga pojkarna. Likaså visade det sig att flickor oftare känner sig 
stressade på fritiden över att skolan tar mycket tid. 52 % svarade att skolan tar mycket tid, 
vilket gör att de känner sig stressade. Wagner, Schober och Spiel (2007) undersökning visar 
även den att flickor spenderar mer tid med läxor än vad pojkar gör, dock framgår det inte om 
flickorna känner sig stressade. 

Eleverna fick sedan i Barnombudsmannens rapport, uppge vad de tycker att en förändring bör 
ske för att minska deras stressande. När det kom till förändringar i skolan uppgav eleverna att 
de ville ha mindre läxor och mindre prov, färre stora projekt, lägre krav från lärare och bättre 
planering från lärare bland annat. 
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4. Metod

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi utformade och genomförde denna studie. Under 
den första rubriken kommer vi att redogöra hur vi gjorde urvalet av respondenter, sedan 
kommer vi att argumentera och förklara valet av undersökningsmetod. Därefter kommer vi att 
presentera hur vi utformade undersökningarna, sedan vilka etiska aspekter vi tog hänsyn till 
samt argumenterar vi studiens tillförlitlighet.

4.1 Urval

Vi valde att göra enkätundersökningen i två grundskolor i Mellansverige i en medelstor stad. 
Vi tillfrågade två klasser i år 1, två klasser i år 4 och två klasser i år 7 som fick svara på 
enkäterna. Sammanlagt fick vi in 69 enkäter. Vid det första undersökningstillfället i år 1, valde 
vi att läsa upp frågorna högt då vi tog i bejakande att vissa eleverna kanske inte kunde läsa. 
När vi delade ut enkäterna i den andra år 1, delade vi in klassen i tre grupper (vi hade en 
varsin grupp och läraren hade den tredje gruppen) och läste sedan upp frågorna för eleverna 
och de fick tillfälle att ställda frågor om något var oklart. 

När vi pratade om vilka lärare vi skulle intervjua, sade vi att vi ville se och jämföra hur en ny 
examinerad lärare ser på läxornas roll som inlärningsmedel och hur en lärare som har varit 
med ett par år samtalar och resonerar kring läxor. Intervjuerna tog runt 15 -40 minuter och vi 
använde oss utav mp3 spelare och anteckningar. De 3 lärarna arbetade inte på samma skola, 
utan de kom från olika skolor från en kommun i Mellansverige. De 3 lärare som vi 
intervjuade arbetar från år 1 till år 6. 

4.2 Valet av undersökningsmetod 

Vi har i detta arbete valt att göra både en enkätundersökning och intervju. Detta ger oss både 
en kvalitativ och kvantitativ studie. Enkäternas syfte var att få elevernas uppfattning om läxor, 
därav valde vi att ge eleverna enkäter, då det fanns tidsbrist att intervjua så pass många elever 
så att studien skulle bli tillförlitlig. Eleverna fick svara på enkäter (bilaga 1) och lärarna valde 
vi att intervjua (bilaga 2). Detta föll sig så då vi ansåg att vi ville ha ett så stort underlag från 
eleverna som möjligt, vilket enkäterna gav oss. Rektorerna på de skolor vi var ut på, hade 
vetskap om att vi skulle komma och göra en enkätundersökning, och de hade även fått se 
frågorna i förväg och godkänt dem. 

Vid intervjuerna av lärare gav vi dem möjligheten att se frågorna i förväg, då vi hade en fråga 
om deras pedagogiska grundsyn. Denna fråga kunde uppfattas som svår att svara på, därav 
gav vi dem möjligheten att se frågorna innan intervjutillfället om de ville. Vi valde att 
intervjua 3 stycken lärare; en lärare hade fått sin examen för 1 år sedan, den andra läraren 
examinerades för 9 år sedan och den tredje har varit verksam i 33 år. Vi kontaktade 
respondenterna via telefon för att höra om de var intresserade utav att vara med i 
undersökningen. Vi valde att främst använda mp3 spelare vid intervjuerna men vi gjorde även 
anteckningar som vi sedan kunde nyttja då vi skulle transkribera intervjuerna. Intervju utav 
lärare valdes då det är enklare att kunna utveckla deras tankar och funderingar vidare då 
intervjun genomfördes jämförelsevis med om vi skulle ha använt oss utav enkät.  
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4.3 Utformning av undersökningsmetoden 

Vi började med att använda oss utav en mindmap/tankekarta till utformningen utav enkäterna, 
för att se vad det var vi var intresserade av att få veta utifrån våra frågeställningar. Widerberg 
(2003) talar om att användandet utav tankekartor är ett bra sätt att ”få fram allt på bordet” (s 
32) . Sedan sammanställde vi dessa funderingar till frågor utifrån Trost (2007) och Bryman 
(2007).  Vi valde att använda oss utav öppna frågor, flervalsfrågor och graderingsfrågor. 
Bryman berättar att det som kan ses som positivt med öppna frågor är att respondenterna kan 
få möjlighet att uttrycka sig utan att färgas utav författarens språk. De får möjlighet till att 
utveckla egna tankar och funderingar och att öppna frågor kan även ge möjlighet till fortsatt 
forskning. Nackdelen som Bryman tar upp är bland annat att öppna frågor i enkäter kan göra 
så att respondenten ”kan avskräckas från uppgiften att behöva skriva långa svar, något som 
kan öka bortfallet” (s.158). Handledaren fick sedan se enkäten för att komma med eventuella 
synpunkter. Vi använde sedan detta första utkast utav enkäten på 12 individer för att se 
huruvida enkäten fungerade och om det fanns några frågor. Den så kallade 
pilotundersökningen gav oss inga ändringar då det visade sig att individerna förstod enkätens 
frågor. 

När vi utformade intervjufrågorna, använde vi oss utav samma metod för att komma fram till 
frågor som med enkäterna, det vill säga med hjälp utav en mindmap/tankekarta. Utifrån detta 
sammanställde vi sedan frågorna och även vid dessa frågor använde vi oss utav Bryman 
(2007) och även Stukát (2005). Bryman berättar att kvalitativa intervjuer ingriper både semi –
strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Detta faller sig som sådant att vi har valt att 
använda oss utav en kvalitativ intervjustudie med inriktning på semi - strukturerad intervju. 
Bryman (s 300) skriver att denna variant av intervju ger intervjuaren och respondenten 
möjligheten till att gå ifrån manus och frågor för att på så sätt utveckla nya tankebanor. Då vi 
ville få fram så mycket utav respondenternas tankar och funderingar kring våra 
frågeställningar, valde vi denna inriktning utav den kvalitativa intervjustudien. Stukát säger 
även han att fördelen med denna variant av intervju ger intervjuaren möjlighet till att följa upp 
idéer, svar och gå djupare på de svar som respondenten har givit. Vi intervjuerna valde vi att 
följa upp intressant åsikter som respondenterna sade, vilket gav oss relevanta tankar för detta 
arbete. 

4.4 Bearbetning av data 

Enkäterna samlade vi in på plats i de klasser som vi besökte. Detta gjorde vi för att på så sätt 
kunna svara på eventuella frågor eller funderingar, samt för att garantera oss att vi fick in ett 
representativt underlag som sedan kunde analyseras. När vi skulle sammanställa enkäter, 
valde vi att dela upp dem i år och kön. Detta gjorde vi för att vi ville se om det finns några 
skillnader mellan pojkar och flickors syn på läxor. Analyseringen utifrån år, gjordes för att 
undersöka om det framgår huruvida det skiljer sig gällande åsikter om läxor ju äldre elever 
blir. Vid den öppna frågan, valde vi ut citat som vi tyckte var intressant utifrån vår 
frågeställning.

Efter att intervjuerna genomförts, lyssnade vi igenom alla intervjuerna en gång. Vid det 
tillfället kompletterade vi våra anteckningar från intervjutillfället, samt skrev ner den tid där 
respondenten sade något som vi ansåg att vi ville lyfta fram i resultatdelen. Detta underlättade 
för oss vid det tillfälle då vi skulle transkribera intervjuerna. Vi kunde då gå fram till den tid 
som vi skrivit ner och lyssna igen utan att behöva lyssna igenom hela intervjun.
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4.5 Etiska aspekter

Rektorerna på de skolor som vi var ut och gjorde enkäterna hos, hade vetskap om att vi skulle 
ut och göra en enkätundersökning, och de hade även fått se frågorna i förväg och godkänt 
dem. En rektor ville även att vi skulle skicka ut information till vårdnadshavarna, så att de 
hade vetskap om vad enkäten handlade om och att varken kommun, skola, klass eller namn 
skulle finnas med i slutprodukten, och om de godkände att deras barn deltog i 
enkätundersökning. Brevet återfinns som bilaga 3. Detta medgivande från vårdnadshavarna 
skrivs det om i Forskningsetiska principer angående samtyckeskravet ”I vissa fall bör 
samtycke dessutom inhämtas från vårdnadshavare” (s 9). Eleverna fick även information om 
att enkäten var anonym och att varken skola, kommun eller ortens namn skulle finnas med i 
den slutgiltiga produkten. 

När det kom till intervjuerna ringde vi upp de lärare som vi ansåg vara relevanta för vårt 
arbete. Respondenterna fick själva välja om de ville att intervjun skulle spelas in, och de fick 
även information om att resultaten inte kommer att användas i något annat syfte än i vårt 
examensarbete och att intervjumaterialet kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle. De fick 
även information om att resultaten inte kommer att kunna knytas till person, arbetsplats, eller 
kommun, allt i linje med vad Forskningsetiska principer säger ”att avrapportering skall ske i 
former som omöjliggör identifiering av enskilda” (s 12). Vi berättade för respondenterna att 
när intervjumaterialet är sammanställt, kommer de att få ta del av resultatet och få 
möjligheten att lägga till, ta bort och godkänna resultaten innan vi använder oss utav det. 

4.6 Studiens tillförlitlighet

Det undersökningsområde vi berör med detta arbete, kan uppfattas som ett område som inte är 
känsligt. Förvisso kan respondenterna vara reserverade i vissa frågor och ej svara 
sanningsenligt, men vi har gjort den bedömningen att resultaten från enkäterna och 
intervjuerna är av sådan art att de är tillförlitliga och korrekta. Stukát (2005) lyfter fram att det 
är en fördel om det är två stycken som intervjuar, då skälet är att två personer kan observera 
mer än vad en person gör. 

Då vi uppmärksammade att eleverna vid det första undersökningstillfället hade problem med 
att läsa och förstå enkätfrågorna, tog vi beslutet att vid det andra tillfället dela in klassen i tre 
grupper.   Vi tror att eleverna i år 1 vid det andra enkätundersökning tillfället kan ha blivit mer 
påverkade av oss jämfört med den första enkätundersökningen hos eleverna i år 1. Lather 
(2001) skriver att tillförlitligheten ibland kan färgas utav forskarens val. Valet att ändra 
genomförande av enkätundersökningen vid det andra tillfället, tror vi kan ha påverkat 
eleverna på så vis att vi gav olika förklaringar till eventuella svåra begrepp som återfinns i 
enkäten, så som stress. Dock fick vi endast 1 bortfall vid enkätundersökningen, vilket vi anser 
gör enkätundersökningen tillförlitlig. Vidare var det ingen elev som inte valde att delta i 
studien. 
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5. Resultat

5.1 Enkätresultaten

I denna resultatbeskrivning kommer vi först att presentera enkätresultatet, sedan kommer en 
sammanfattning av intervjuerna med lärare. För att se frågorna i sin helhet, återfinns enkäten 
som bilaga 1. För att lättare få en övergripande bild av alla enkätsvaren, har vi valt att föra 
samman de frågor som berör ett gemensamt område, och givit de en underrubrik så att det blir 
lättare att få ett sammanhang. Sammanlagt delade vi ut 69 stycken enkäter, som föll sig så 
nedan;

I år 1 var det 13 flickor och 9 pojkar vilket gav oss totalt 22 elever. 
I år 4 var det 10 flickor och 9 pojkar, totalt 19 elever.
I år 7, 17 flickor och 11stycken pojkar, 28 stycken. 

Då vi var med hela tiden när eleverna svarade på enkäterna, så fick vi in alla enkäter som vi 
delade ut. Ingen elev valde att inte delta i studien. De bortfall som nämns i resultatet, kan bero 
på att eleverna antigen valt att inte svara på en fråga eller att de av misstag inte svarat på 
någon fråga. Sedan uppmärksammade vi att några endast har kryssat i ett alternativ på de 
frågor som hade flervalsalternativ. 

5.1.1 Stress, mängden läxor och tiden elever lägger ner på läxor 
Frågor 4,5,15 och 16
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Figur 5.1; Hur många läxor i veckan har Du? 

Vi märker att antalet läxor ökar från år 1 till år 7. 
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Tabell 5.2; Vill du ha mer läxor i skolan? 

Mer Mindre Bra som det 
är

Flickor år 1 (13 st) 54% _ 46%

Pojkar år 1 (9 st) 44% _ 56%

Flickor år 4 (10 st) _ 30% 70%

Pojkar år 4 (9 st) 22% 44% 33%

Flickor år 7 (17 st) _ 53% 47%

Pojkar år 7 (11 st) _ _ 18%

Tabell 5.2; I år 1 vill mer än hälften av flickorna få mer läxor och även nästa hälften av 
pojkarna vill ha fler läxor. Det anmärkningsvärda enligt oss, är att 22% av de tillfrågade 
pojkarna i år 4 vill få fler läxor, då 30% av de tillfrågade flickorna ville ha mindre läxor. Över 
hälften av de tillfrågade flickorna ville få mindre läxor. Däremot var det endast 18% av 
pojkarna i år 7 som svarade och alla dessa svarade att det var bra som det är.  

Vi ville på fråga 15 veta hur mycket tid eleverna lägger ner på sina läxor. I år 1 av flickorna 
var det 13 stycken, det vill säga alla, som lägger ner 1-2 timmar i veckan på sina läxor. 8 
stycken pojkarna i år 1 lade ner 1-2 timmar i veckan och 1 pojke arbetade med sina läxor i 2-3 
timmar i veckan. 

Vi kan se att i år 4 är svaren nästan lika som i år 1. 8 pojkar arbetar med sina läxor 1-2 timmar 
i veckan och 1 pojke lägger ner 4-5 timmar i veckan på sina läxor. Av flickorna är det mer 
spridning, dock svarar 6 stycken att de arbetar med läxorna i 1-2 timmar i veckan, 1 flicka 2-3 
timmar i veckan och 2 flickor 3-4 timmar i veckan.

Vi kan i år 7 se att tiden som eleverna lägger ner på läxor har ökat hos både pojkarna och 
flickorna, dock mest hos flickorna. Av dem var det 6 stycken som svarade 1-2 timmar i 
veckan, 5 stycken flickor svarade 2-3 timmar i veckan och 5 stycken svarade 3-4 timmar i 
veckan och 1 flicka svarade att hon arbetar med sina läxor 4-5 timmar i veckan. Av pojkarna 
var det 3 stycken som svarade 1-2 timmar i veckan, 5 stycken 2-3 timmar i veckan, 1 pojke 
svarade 3-4 timmar i veckan. 1 svarade att det var olika, och 1 pojke svarade att han lade ner 
20 minuter i veckan på sina läxor.   
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Tabell 5.3; Känner du att tiden inte räcker till/känner stress över dina läxor? 

Alltid Ibland Sällan Aldrig

Flickor år 1 (13 st) _ 69% 8% 23%

Pojkar år 1 ( 9 st) 11% 34% 11% 44%

Flickor år 4 (10st)    _ 30% 30% 40%

Pojkar år 4 ( 9 st) _ 44% 12% 44%

Flickor år 7 (17 st) _ 76% 24% _

Pojkar år 7 (11 st) 8% 46% 46% _

Tabell 5.3; Det som visas tydligt i denna tabell är att det endast är pojkarna i år 1 och år 7 
alltid känner sig stressade/tiden räcker inte till. Vi kan även utläsa att i alla år så är hög andel 
som ibland känner sig stressade/tiden räcker inte till. 

5.1.2 Vad är vanligast att få läxor i, när eleverna gör läxorna och var gör 
eleverna läxorna
Frågor 6,7 och 8

Vi ville se i vilka ämnen eleverna har läxor i och vad för uppgifter de får hem. Detta ställde vi 
i fråga 6.

I år 1 fylldes endast svenska som det ämne de har läxor i, och uppgiften de får hem är läsläxa. 
Vi märkte att i år 4 blev det genast mycket mer läxor och ämnen, dock är engelska det ämne 
som de flesta har kryssat i att de har läxor i, så som ”glosor, stenciler, läsning och skrivning”. 
Matematik är även det ett vanligt ämne att ha läxor i; uppgifter i matematikboken. 
Även i år 7 är engelska det ämne som har fått flest kryss av eleverna när det gäller i vilka 
ämnen de har läxor i. det är fortfarande samma uppgifter som de i år 4 skrev. Eleverna har i 
klass 7 även kryssat i NO/SO som ämnen de har läxor i, men de har dock även påpekat att de 
har läxor när de ska träna på inför ett prov i ämnena. I år 7 får de matematikläxa om de ej har 
hunnit med sin veckoplanering. Språk är ett ämne som tillkommer i år 7. 
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Vi ville ta reda på när eleverna brukar göra sina läxor. Vi ställde därför frågan (nummer 7); 
”När gör Du dina läxor?” Resultaten från de tre tillfrågade år redovisas i de tre nedanstående 
figurerna.  

År 1 (22 st) svarade som följer; 

Figur 5.4; När gör Du dina läxor?

I år 1 kan vi utläsa att det var en stor procentandel i varje svarsalternativ. Dock svarar mer än 
hälften av de tillfrågade eleverna att de gör sina läxor kvällen innan. 

År 4 (19 st) svarade så här;
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Figur 5.5; När gör Du dina läxor?

Den stora skillnaden vi märker i detta diagram jämförelsevis med vad eleverna i år 1, är att 
36% av de tillfrågade eleverna i år 4 sade att de gör sina läxor varje dag. 
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År 7 (28 st)

18% 14% 25% 25%

29%
18%

29% 29%

43%
54%

43% 43%

11% 14% 4% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Varje dag Kvällen innan På helgen Direkt efter 
skolan

Aldrig Sällan Ibland Alltid

Figur 5.5; När gör Du dina läxor?

Det vi tydligt kan märka genom detta diagram, är att eleverna i år 7 inte har någon bestämd 
dag då de gör sina läxor. Vi tror att detta beror på då eleverna har lärt sig att planera in när de 
skall göra läxan. 

På fråga 8 var det bara 1 elev som svarade att han/hon gör läxan i skolan, resterande av de 69 
tillfrågade svarade nej, de gör inte läxan i skolan. Den vanligaste platsen som eleverna väljer 
att göra sina läxor på, är hemma. Den platsen i hemmet om eleverna väljer att göra sina läxor 
på är vid köksbordet; 9 elever av 22 elever i år 1 gör läxan vid köksbordet. 15 stycken av 19 i 
år 4 sitter främst vid köksbordet även de. Av de 28 elever som blev tillfrågade i år 7, svarade 
14 elever att de gör sina läxor vid köksbordet. Dock ju äldre de blir, väljer eleverna att göra 
sina läxor på sitt rum.  År 1; 5 av 22, 11 av 19 i år 4 och i år 7; 19 av 28. 



18

5.1.3 Hjälp och stöd från andra, förståelse för läxorna och inställningen 
till läxor
Fråga 9,10,11,12,13 och 14

Tabellen 5.7; Får du hjälp av någon förälder eller någon annan vuxen med läxorna?

Alltid Ibland Sällan Aldrig

Flickor år 1 (13 st) 54% 31% 8% 8%

Pojkar år 1 (9 st) 56% 44% _ _

Flickor år 4 (10 st) 60% 30% 10% _

Pojkar år 4 (9 st) 56% 33% 11% _

Flickor år 7 (17 st) 53% 37% _ 14%

Pojkar år 7 (11 st) 36% 55% 9% _

Tabell 5.7; Av denna tabell kan vi utläsa att oavsett vilket år eleverna går i, får eleverna hjälp 
av en förälder eller någon annan vuxen med sina läxor. 

En fråga (nummer 10) som vi hade med på enkäten löd; ” Finns det läxhjälp på din skola eller 
fritids?”. I år 1 visste 13 elever av de sammanlagt 22 tillfrågade att det fanns läxhjälp, 4 
svarade nej och 5 svarade vet ej.  Eleverna i år 4 svarade 8 av 19 att de visste om att det fanns, 
2 elever sade nej och 9 svarade vet ej. 15 av de 28 tillfrågade eleverna i år 7 svarade ja, 1 nej 
och 12 elever visste ej.

Tabell 5.8; Förstår du dina läxor?

Alltid Ibland Sällan Aldrig

Flickor år 1 ( 13 st) 46% 46% 8% _

Pojkar år 1 (9 st) 89% 11% _ _

Flickor år 4 (10 st) 20% 80% _ _

Pojkar år 4 (9 st) 56% 44% _ _

Flickor år 7 (17 st) 41% 59% _ _

Pojkar år 7 ( 11 st) 55% 45% _ _

Tabell 5.8; Genom denna tabell kan vi utläsa att de flesta av de tillfrågade eleverna alltid eller 
ibland förstår sina läxor.
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Tabell 5.9; Tycker du att du lär dig mer när du har läxor? 

Ja Nej Gör ingen 
skillnad

(Ibland) Bortfall

Flickor år 1 (13 st) 100% _ _ _ _

Pojkar år 1 (9 st) 100% _ _ _ _

Flickor år 4 (10 st) 100% _ _ _ _

Pojkar år 4 (9 st) 67% 11% 22%      _ _

Flickor år 7 (17 st) 65% 18% 18% 12%     _

Pojkar år 7 (11 st) 64% 9% 18% 9% 9%

Tabell 5.9; I denna tabell kan vi se att de tillfrågade eleverna, övervägande svarade att de lär 
sig mer när de har läxor. 

32% 37% 36%

68% 63% 57%

7%
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20%

40%

60%

80%

År 1 (22 st) År 4 (19 st) År 7 (28 st)

Ja Nej (Ibland)

Figur 6.0; Tycker Du att du har svårt med något i skolan?

Över hälften av de tillfrågade eleverna ansåg sig inte ha svårt med något i skolan. Andelen 
som anser sig ha svårt, är dock hög. Exempel på vad eleverna upplevde sig ha svårt med; läsa, 
skriva, en elev hade dyslexi, matematik, musik, bild, hemspråk, biologi.
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Tabell 6.1; Tycker Du det är roligt med läxor? 

Ja Nej Ibland

Flickor år 1 (13 st) 77% _ 23%

Pojkar år 1 (9 st) 78% _ 22%

Flickor år 4 (10 st) 10% 10% 80%

Pojkar år 4 (9 st) 11% 33% 55%

Flickor år 7 (17 st) _ 71% 29%

Pojkar år 7 (11 st) _ 64% 36%

Tabell 6.1; I år 1 anser både flickorna och pojkarna att det är roligt med läxor, för att sedan i 
år 4 gå från att tycka läxor är roligt till att svara att det ibland eller inte är roligt med läxor. I år 
7 kan vi tydligt se att majoriteten inte anser att läxor är roligt. 

Som en avslutande fråga på enkäten fick eleverna själva berätta vad de tycker om läxor om de 
ville. Vi kommer att lyfta fram citat som är intressanta för detta arbete, vilket Løkensgard 
Hoel (2000) förklarar som att citat kan ge läsaren känslan utav samspelet mellan 
respondenterna och den som undersöker. Det här är några av elevernas kommentarer;

År 1 ” Det är roligt”
År 4 ” Jag tycker att läxor är kul ibland, men ibland så är det jobbigt. Om jag inte hinner eller 
kan läxan så sitter jag där med läxan sista kvällen”. ”Jag tycker det är dåligt med engelska 
läxan för vi går aldrig igenom läxan och jag lär mig bara ibland inte ofta”. ”Jag avskyr läxor. 
Jag tycker man ska få ha kul på sin fritid”.
År 7 ”Att dom ska avskaffas för de är slöseri med tid”. ”Jag tycker det är roligt och svårt”. 
”Det är bra med läxor det vet jag men det är väldigt tråkigt att göra dem. Men det brukar inte 
vara så svårt man lär sig ju mer med läxor”. ”Läxor suger man jobbar i skolan inte hemma!” 



21

5.2 Resultat från intervjuer

Här nedan kommer vi att presentera resultaten från intervjuerna. Intervjufrågorna återfinns i 
bilaga 2. Namnen vi använder oss av är fingerade och resultaten för varje intervju är godkänd 
av respektive respondent. Vi har tematiserat frågorna för att göra det mer överskådligt. Vi har 
valt att lyfta fram det som är relevant för vårt syfte och frågeställningar. Fokus i denna 
resultatbeskrivning av intervjuerna kommer vara om de åsikter och tankar som är relevanta 
för att kunna besvara de frågor som vi avser att besvara med detta arbete. Frågor så som i 
vilka ämnen lärarna undervisar i och eventuella fortbildningar kommer inte att återges i denna 
resultatbearbetning eller någon annanstans i arbetet. Respondenterna är de som följer med 
fingerade namn. 

”Berit” har arbetat som lärare i 33 år. Arbetar i år 1-4 och har även specialundervisning
”Lotta” har varit verksam i 9 år. Arbetar i år 5-6, även ”Lotta” har specialundervisning. 
”Karl” tog examen för 1 år sedan. Arbetar från år 1-5, är dock mest i år 5. 

Alla respondenterna trivs med sina yrken. När de fick förklara mer ingående vad det var som 
gjorde att de trivs med sitt val av yrke svarade samtliga att ingen dag är den andra lik, 
möjligheten till att se barn utvecklas kunskapsmässigt (exempelvis när eleverna ”knäcker” 
koden till läsning, skrivning eller andra saker som rör skolans värld) och som individer. 

5.2.1 Tankar om läxor 

Vi ville veta lärarnas åsikter om läxor. Vi ställde därav ett par frågor som berör funderingar 
om läxor. Respondenterna fick svara på vilka positiva och negativa aspekter de ansåg läxor 
innebär. Vi ville även se hur respondenterna argumenterar för varför de ger läxor, om så är 
fallet. Alla tre respondenterna säger att det måste finnas en tanke bakom läxan. De 
argumenterar även för läxorna som sådan att de skall vara en repetition på någon kunskap som 
måste befästas, exempelvis repetitionsläxor i form av läsläxa, stavning, matematik (klockan, 
multiplikation et cetera). ”Lotta” säger att ”läxor är ett hjälpmedel i kunskapsutvecklingen”. 
”Lotta” och ”Karl” berättar att det positiva med läxor, enligt dem, är att läxor utvecklar 
elevernas studieteknik och planering av utförandet. ”Berit” påpekar även att föräldrarna får se 
vad det är eleverna arbetar med i skolan. 

Både ”Berit” och ”Lotta” anser att det som kan vara negativt med läxor är att det inte finns 
någon hemma som kan lyssna på läsläxan eller att vårdnadshavarna av olika anledningar4 inte 
kan hjälpa sitt barn med läxorna. ”Karl” anser att det negativa med läxor är att de kan skapa 
stress hos eleverna, samt att de elever som har det svårt i skolan kan uppleva att de inte 
kommer framåt.

På frågan om varför de tre lärarna ger läxor, resonerade alla som sådant, att tiden inte räcker 
till. Om eleverna skall befästa kunskap måste de öva mer på saker som de har berört under 
dagen. ”Karl” berättade att den klass han är lärare i är svaga i skrivning och i läsning, därav 
ger han dem veckans ord och läsläxa varje vecka att träna på då tiden i skolan inte räcker till. 
Det finns en tanke bakom hans val av läxor just för att han anser att eleverna behöver bli 
bättre på att läsa och skriva. ”Berit” hinner inte med att lyssna på 14 elever varje dag på 
läsningen. Hon säger även att läxor skall vara ”repetition, repetition, repetition”. ”Karl” sade 
att eleverna tränas på att ha läxor, då det i de högre åren får mer läxor. Sedan vill han utveckla 
elevernas ansvartagande så att de senare skall veta till vilken dag de har läxorna utan att 
                                               
4 Så som brist på tid och i vissa enstaka fall, barnen kan mer än deras föräldrar.  
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”Karl” behöver påminna dem. ”Lotta” resonerar annorlunda. Hon anser att det är fel att säga 
att eleverna skall träna på att ha läxor då det kommer mer läxor ju äldre dem blir. ”Det är inte 
ett mål för mig”, säger ”Lotta”. Hon drar en parallell till de lärare som kan fråga vad de skall 
stoppa i händerna på barnen. Är det då meningen att eleverna skall ha något i händerna för att 
vara sysselsatta och för att fylla ut tiden, eller finns det en anledning till valet jag har gjort? 
Lotta” lyfter fram vikten utav att kunna motivera de val som lärare gör gällande planering av 
lektioner och läxor. ”Lotta” vill alltid ha ett mål med en läxa och lektion, vilket hon även 
berättar för eleverna. Hon berättar vid utdelningen av läxan vad hon förväntar sig att eleverna 
skall kunna och varför de får läxan. Detta leder i sin tur till att eleverna finner en mening med 
att göra läxorna och att de då kommer att finna en djupare förståelse för läxans innehåll och 
motiv. Alla tre respondenterna tyckte att eleverna lärde sig mer utav läxor. De ser att eleverna 
får en djupare kunskap och en större förståelse. ” ”Berit” nämner att det blir svårare att 
motivera till läxor ju äldre eleverna blir. Vad detta kan bero på framkommer inte.

De ämnen som är vanligast att ge läxa i är svenska och matematik. Det är läsläxor i svenska 
och i matematiken är det antingen stenciler eller sidor i matematikboken. Dock ju äldre 
eleverna blir, ju vanligare blir det med engelska glosor, läsa på inför ett mindre prov et cetera.  

5.2.2 Pedagogiska grundsyner

Vi valde att fråga respondenterna hur deras pedagogiska grundsyn såg ut. ”Berits” syn är att 
”alla kan och vill lära sig, det finns ingen som inte vill lära sig”. Det ”Berit” ansåg som det 
viktigaste av allt var att läraren skall ge eleverna baskunskaperna i svenska, engelska och 
matematik. Kan eleverna baserna i dessa ämnen exempelvis läsa i svenska, så klarar sig 
eleverna långt. Eleverna skall vara nyfikna, våga fråga och våga göra fel. ”Lotta” säger 
samma sak; det är viktigt för barnen att tänka positivt och att de skall våga prova och även 
våga göra fel. ”Karl” vill att eleverna skall lära sig utav varandra och hänvisar till Vygotsky 
proximala zonen5. Även ”Lotta” vill att eleverna skall lära sig av varandra. Eleverna kan 
exempelvis få göra anteckningar när grupparbeten eller individuella arbeten redovisas 
muntligt. Detta arbetssätt använde sig ”Lotta” utav senast då hon arbetade med Norden i en 
klass. Dessa anteckningar får eleverna sedan ha med sig på provet, och då förstår eleverna 
vikten av att ta bra anteckningar. Dock ligger inte elevernas anteckningar till grund då ”Lotta” 
konstruerar prov, utan eleverna får lära sig att göra bra anteckningar som de senare kan 
använda sig utav på provet. På så sätt lär sig eleverna även att använda bra material vid 
redovisningar av arbeten för sina klasskamrater som går att anteckna ifrån (exempelvis 
overhead). ”Karl” vill fungera som en handledare som leder dem i arbetet, och poängterar 
även att det skall vara variation mellan att arbeta med grupparbeten och individuella arbeten. 

”Lotta” och ”Berit” vill att eleverna skall bli ”empatiska individer”, att eleverna utvecklar sig 
i att tänka på andra och, som ”Berit” sade, ”man kör inte över andra. Det är minst lika viktigt 
som kunskapen”. 

5.2.3 Stress 

Då vi ställde frågan om lärarna upplever att eleverna blir stressade utav läxor, svarade alla nej. 
Dock kunde ”Berit” se stress i klassrummet när de jobbade med exempelvis matematik, dock 
inte när det kom till läxor. ”Lotta” tror inte att det finns någon stress hos eleverna på grund 
utav läxorna. Eleverna vet vad som förväntas utav dem då ”Lotta” går igenom på tavlan vad 
som är målet med läxan och vad de skall göra. På så sätt upplever hon att eleverna inte känner 

                                               
5 Att varje elev ska utvecklas från den utgångspunkt som den har. Varje elev måste hela tiden få en ny och 
lite svårare uppgiften än vad de kan för att de ska lära sig (Imsen 1999).
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stress. ”Karl”, som vi nämnde tidigare, kan se stress hos de elever som har det svårt i skolan. 
Dessa elever kan få en känsla av att de aldrig hinner ikapp de andra eleverna. ”Karl” har även 
förklarat för eleverna att om dem sätter sig ner och gör läxan direkt efter skolan, så slipper de 
sitta med den sista dagen. Detta kan vara en bidragande orsak till att ”Karl” anser att eleverna 
inte är stressade. Skulle skolan införa att inga läxor får ges ut, skulle eleverna få gå mycket 
längre skoldagar för att hinna lära sig de saker som de skall lära sig, säger ”Karl”

5.2.4 Kontakten med vårdnadshavare

Vi ville ta reda på om lärarna ger information till vårdnadshavare så att de vet vad för läxa 
som skall göras samt hur den skall utföras. ”Berit” berättar att arbetslaget, skickar ut 
information6 varje vecka till vårdnadshavarna om läxorna; vilken typ av läxa eleverna skall 
göra samt till vilken dag de har läxan. ”Lotta” däremot använder ett forum på nätet som finns 
i kommunen. Med hjälp att detta forum, informerar hon elever och vårdnadshavare om vad 
eleverna arbetar med samt vad de skall göra och varför. ”Lotta” säger att det är ett bra sätt att 
informera vårdnadshavare och elever och att de har börjat svara på ”Lottas” kommentarer om 
läxor. En dialog mellan hemmet och skolan har nu börjat tagit form, vilket gör att kontakten 
stärks och vårdnadshavare blir mer insatta och intresserade i vad deras barn gör i skolan. Vi 
får inte reda på om ”Karl” på något sätt informerar vårdnadshavare om läxor. Däremot kan 
”Karl” argumentera för vårdnadshavare om varför han använder läxor i sin undervisning, då 
det vi ett tillfälle var en vårdnadshavare som ifrågasatte varför eleverna hade läxor.  

5.2.5 Utdelning av läxor

Vi har i bakgrundsbeskrivningen uppmärksammat att det har betydelse för elevernas 
motivation när läxor ges ut och när det är genomgång av dem under lektionen. Det är skillnad 
på att ge ut och gå igenom läxan i början jämfört med i slutet av lektionen. Vi ville därav höra 
respondenternas resonemang kring när de ger ut och går igenom läxor. ”Karl” delar ut läxorna 
i början av lektionen och har alltid gemensam genomgång av läxan på tavlan. Däremot har 
”Lotta” och ”Berit” ingen bestämd tidpunkt under lektionen då de ger ut läxorna, utan detta 
kan variera beroende på vilken läxa de skall ge till barnen. ”Berit” berättar att det kan bero på 
hur lektionen är planerad. Om eleverna exempelvis har arbetat med klockan under en lektion, 
kan ”Berit” ge ut läxor i form av stenciler, som tar upp vad hon anser att varje elev behöver 
träna mer på. Dessa stenciler är individuella då ”Berit” under lektionen har uppmärksammat 
vad varje elev behöver träna mer på. ”Lotta” säger som vi nämnde ovan, att det är olika när 
hon ger ut läxor, men hon vill poängtera vikten utav att eleverna får veta målet med läxan. 

5.2.6 Individuella läxor

I år 1 där ”Berit” är verksam, får varje elev läsläxa utifrån hur långt de har kommit med sin 
läsinlärning, och de får läsa upp läxorna individuellt. Vid detta tillfälle kommer personal från 
fritids och hjälper ”Berit” med att antingen lyssna på eleverna när de läser läxan eller fortsätta 
lektionen för de elever som inte läser upp läsläxan. I år 2-3 är böckerna individuella, men 
dock får de som läser samma bok, läsa upp i grupp. De får då träna i att lyssna och följa med i 
texten när andra läser. ”Berit” säger att det är valfritt att läsa i grupp, då det finns de som inte 
känner sig bekväma i att läsa högt för andra. Ju högre upp i år de kommer, får de även 
redovisa innehållet i boken i grupp och i form av små bokrecensioner.     

                                               
6 Information menar vi här med att arbetslaget i början av terminen skickar hem information vilka dagar 
som är läxdagar, exempelvis läsläxa fredag till fredag, matematik torsdag till fredag.  Under terminen delar även 
lärarna ut ett månadsbrev varje månad där vårdnadshavare kan läsa om vad eleverna i respektive klass arbetar 
med i de olika ämnena och om det är någon annan aktivitet planerad. Fritidshem har även sin information där. 
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Vi fann inte att lärarna skiljer sig åt när det kommer till att ge läxor. Läraren som arbetat i 33 
år resonerar så som den lärare som har arbetat i 1 år. Förvisso fanns det skillnader mellan att 
motivera läxor, men de tre lärarna anser att läxor är bra för eleverna då de får tid till att 
repetera den kunskap som skall befästas.  
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6. Analys

Vi kommer i detta avsnitt att analysera enkäterna och intervjuerna för att sedan jämföra 
analysresultaten från de båda studierna. Forsberg (2006) betonar att vikten i ett vetenskapligt 
förhållningssätt är att få utveckla ”självständighet och kritisk och analytisk förmåga i relation 
till att urskilja, formulera, lösa och bedöma problem” (s 3). I denna analys kommer vi att 
analysera, problematisera samt granska problemen som vi har uppmärksammat när vi har 
sammanställt studierna. En djupare analys samt problematisering kommer sedan att ske i 
diskussionsavsnittet.  

6.1 Enkätanalys

Då vi sammanställt enkätsvaren märkte vi att det fanns en stor förskjutning mellan flickor i år 
1 och flickor i år 7 i två av frågorna. Vi ville i dessa frågor veta huruvida de tillfrågade 
eleverna ville ha mer läxor i skolan och om de tycker det är roligt med läxor. Det visade sig 
att i år 1 ville flickorna ha fler läxor och det är roligt med läxor. Däremot ville inte flickorna i 
år 7 få mer läxor och de ansåg att läxor inte var roligt. Vi kan även se att pojkarna ville fram 
till år 4, ha fler läxor för att sedan i år 7 ansågs sig att det var bra som det var. Pojkarna ansåg 
även i år 1 att det var roligt med läxor, för att sedan i år 4 anse att inte var roligt. Hur kan 
denna förskjutning förklaras då det i år 1 är roligt med läxor samt att eleverna vill ha mer 
läxor? Vi tror att detta beror på att hela skolans värld är ny och allt är roligt när man börjar i år 
1. De flesta barn har längtat till den dagen då de får börja i första klass. Vi tror även att det 
kan beror på siffran 1, att denna siffra markerar att nu börjar skolan. Först då tycker barnen att 
de börjar i den riktiga skolan med allt vad det innebär så som läxor trots att de kanske har gått 
i förskoleklass, som eventuellt innehöll läxor, läsinlärning et cetera. I förskoleklass är det mer 
fri lek, medan det i år 1 ligger fokus på lärarledda lektioner. Barnen sitter vid sina bänkar och 
arbetar i sina böcker mesta dels av tiden, jämförelsevis med förskoleklass.  

Anledningen till att det i år 7 inte är lika roligt med läxor och att de inte vill få fler läxor kan 
bero på att de nu har gått i skolan i 7 år. Skolan har blivit en vardag och ingenting med 
skolans värld är nytt, förutom vissa ämnen exempelvis språk, kemi och så vidare. Det kan 
också bero på att de är på väg till att bli tonåringar och skolan kanske inte har den prioritet 
som i år 1. En annan orsak kan vara att de lever här och nu och att de inte ser att deras 
skolarbete är ett långsiktigt arbete. Deras framtid kan vara morgondagen eller helgen. När det 
kommer till huruvida eleverna önskar sig färre läxor, tror vi att det är samma orsaker som vi 
har nämnt ovan. Det kan finnas svårigheter med att bli motiverad att göra läxorna, om läxorna 
ser ut på samma sätt varje gång eller ofta, exempelvis i matematik ges ofta sidor i 
matematikboken. Likaså kan det vara svårt för en tonåring att finna motivation när läxor 
eventuellt har tagit upp en stor del av deras fritid under hela skoltiden, samt att de kan få en 
känsla utav att läraren ger läxor endast för att de skall ges. Eleverna är vana att göra det som 
de blir tillsagda, trots att de inte tycker att det är en bra idé. 

Detta ointresse till att få fler läxor, kan diskuteras ihop med de frågor vi ställde då vi ville ha 
reda på hur många läxor de har, hur mycket tid de lägger ner på sina läxor samt om de känner 
sig stressade över läxorna. Vi kan inte märka samma förskjutning mellan pojkar och flickor 
angående om de känner sig stressade, men däremot kan vi se att redan i år 1 känner sig 
majoriteten av flickorna stressade ibland så även i år 7. Av resultaten från år 4 fann vi inte 
samma mönster. Där var svaren mer jämställda. Vad kan denna känsla utav stress bero på 
redan i år 1? Vi tror att samhällets normer om hur flickor skall vara och vad som förväntas 
utav dem, kan i stressfrågan spela en stor roll. Flickor förväntas ta större ansvar för 



26

skolarbetet, så som att komma ihåg sina läxor och göra dem ”ordentligt”. Vi tror att det även 
är så i de högre åldrarna, som i vårt fall i år 7, då det är ett invant mönster att pojkar får vara 
”slarviga” i skolan, kanske rentav accepterat.   

Vi kan se att antalet läxor inte ökar dramatiskt från år 1 till år 7, utan det blir istället en ökning 
från 1-2 läxor i veckan i år 1 till 2-3 läxor i år 4 och 7. I år 4 och 7 tillkommer språk, så som 
engelska och andra språk som läxor. Det förekommer även läxor i år 7 i naturvetenskap och 
samhällskunskap, men detta är dock vanligast vid prov. Vi kan se att antalet timmar som 
eleverna arbetar med läxorna ökar från år 1, till 4 och 7, även om den inte är markant. Vad 
detta kan bero på, anser vi vara att läxorna får en annan utformning och omfånget ökar ju 
äldre eleverna blir. Mer tid går åt till att göra klar sin läxa, jämfört med år 1. Vi vill dock 
poängtera att den tid som eleven ägnar åt sina läxor, inte behöver innebära att läxan är ett stort 
arbete, utan eleven kan ha svårigheter med att lösa uppgiften på grund utav olika anledningar. 
Det kan vara familjesituationer, svårigheter med ett speciellt arbetsområde, 
koncentrationssvårigheter et cetera.

En tanke till frågan om familjesituationen valde vi i enkätundersökningen att fråga eleverna 
om deras studiemiljö. Det visade sig att den vanligaste platsen som eleverna väljer att göra 
läxorna på, är någonstans i hemmet. Med några få undantag, finns det alltid eller ibland en 
vårdnadshavare som hjälper sitt barn med sin läxa. Men vi vill även belysa det faktum att bara 
för att det finns en vårdnadshavare eller annan vuxen som hjälper barnen med läxorna i 
hemmet, innebär inte det automatiskt lugn och ro för barnen när de gör läxan.   

En av de saker som vi tyckte var intressant då vi sammanställde enkäterna var att de 
tillfrågade eleverna i år 1,4 och 7, övervägande svarade att de lär sig mer när de har läxor. 
Vilket får oss att fundera vidare, då nästan hälften av de tillfrågade eleverna svarade att de 
bara ibland förstår sina läxor. Hur kan detta komma sig? Vi tror att detta kan bero på att 
eleverna gör läxan för att den skall göras och inte reflekterar över huruvida läxan har 
betydelse i det stora hela. De lär sig läxan, eller gör den, för att sedan inte kunna sätta det i 
relation vid något annat tillfälle. Anledningen till att eleverna inte alltid förstår sina läxor, tror 
vi, beror på att lärarna inte är tillräckligt tydliga när de ger ut läxan. Vi tror att lärarna endast 
talar om vad eleverna har i läxa, inte varför och vad som är målet med läxan och vad läraren 
förväntar sig att eleverna skall kunna. En elev i år 4 skrev detta på enkäten då eleverna gavs 
tillfälle att själva skriva vad de ansåg om läxor; ”Jag tycker det är dåligt med engelska läxan 
för vi går aldrig igenom läxan och jag lär mig bara ibland inte ofta”. Vi vill med detta citat 
lyfta fram en tanke hos en elev som vi tycker stämmer överrens med hur vi har uppfattat 
resultatet. När eleverna är medvetna om att en genomgång av läxan är viktig, så borde även 
lärarna vara det. 

6.2 Enkäter jämförs med intervjuerna

Under denna rubrik kommer vi att analysera intervjuerna med lärarna och sedan jämföra dem 
mot enkätsvaren från eleverna. Vi har valt att göra detta för att på så vis se om elever och 
lärare har samma uppfattning angående läxor. Vi har valt att belysa de saker som vi anser vara 
intressant för vårt syfte, samt för oss som framtida lärare. 

De tillfrågade lärarna sade att meningen med läxor är att det är en repetition på någon 
kunskap som måste befästas. ”Lotta” förklara detta på ett bra sätt, genom att säga att läxor 
skall vara ett ”hjälpmedel” i elevernas kunskapsutveckling. Eleverna själv anser att de lär sig 
mer utav att ha läxor, dock har de ibland svårt att förstå läxorna som ges. Dock vet vi inte vad 
det är som eleverna inte förstår med läxorna. Är det syftet, innehållet eller vad som skall 
göras? Vi tolkar att lärare och elever är överrens om att läxor är ett bra hjälpmedel för att 
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befästa kunskap, men eftersom eleverna inte förstår sina läxor måste det brista i 
kommunikationen mellan lärare och elever. Efter det att vi har sammanställt och analyserat 
enkäterna, samt transkriberat intervjuerna, kan vi ana att en bidragande orsak till elevernas 
negativa inställning till läxor kan beror på att lärarna inte tydligt nog förklarat varför eleverna 
skall ha en viss läxa. ”Lotta” förklarar alltid läxans mål, och då anser hon att eleverna finner 
en mening med läxan som sedan skapar motivation. ”Berit” samtalar om att det är svårare att 
motivera till läxor ju äldre eleverna blir. I vår enkätundersökning uppmärksammade vi att 
eleverna i år 4 började tycka att det var mindre roligt med läxor samt att de inte ville ha fler 
läxor. I år 7 visade det sig att övervägande av de tillfrågade eleverna tycker att det inte är 
roligt med läxor och att de inte vill ha fler läxor. Varför skall de spendera flera timmar i 
veckan på att göra läxor, när det finns så mycket annat som är roligare? Läxor idag har en 
tendens till att inte uppfattas som roliga, utan en uppgift som endast skall göras. Trots denna 
eventuella uppfattning, finner eleverna ändå att de lär sig mer när de har läxor. Hur kan det 
komma sig? Kan det bero på att eleverna förväntar sig svara, att de lär sig saker genom att ha 
läxor eller anser eleverna att de lär sig men har svårt att sätta kunskapen i relation till det 
vardagliga livet? Vi tror att när elever är i den berörda ålder, har svårt att se läxorna som en 
del utav deras framtida kunskap. Om vi skall se socialt, så kan detta även vara skillnad mellan 
familjer. I de familjer där en eller båda vårdnadshavarna har fortsatt studera efter gymnasiet, 
kan motiveringen till läxor och studier i allmänhet vara ”bättre” jämfört med de elever som 
inte har någon vårdnadshavare som har de erfarenheter. Vi vill dock påpeka att även de elever 
som kommer från en familj som ej har erfarenheter av studier efter gymnasiet, kan finna 
motivation till läxor och kan förstå kunskap i ett vidare perspektiv. Även om lärarna förklarar 
läxans mening/betydelse, kan vi dock fråga oss vad som gör att eleverna ibland inte förstår 
läxorna. Vad kan detta bero på? Elever och lärare kan ibland uppfatta saker olika, trots att de 
är på samma ”arbetsplats”. Om brist i kommunikationen skulle råda på någon annan 
arbetsplats7, skulle detta genom olika bestämmelser uppmärksammas och åtgärdas. Kan detta 
bero på att det finns en oskriven regel om att läraren ska ha en auktoritär roll, som sällan får 
blir ifrågasatt? Vi funderar om orsaken till att eleverna kanske inte förstår läxorna, grundar sig 
i att eleverna kanske inte vågar fråga om funderingar skulle uppstå, eller så finner de sig i det, 
då läxan är en del av skolkulturen. Vi tror även att vårdnadshavarna förväntningar sig att läxor 
skall ges ut i skolan, vilket förstärker elevernas eventuella syn på att läxor är något som skall 
finnas i skolan. Det kan exempelvis yttra sig som sådant vårdnadshavarna frågar sitt barn om 
de har någon läxa. 

En annan intressant sak som framkom då vi sammanställde enkätsvaren från de 69 tillfrågade 
eleverna och de tre intervjuerna med lärarna, var att eleverna upplevde sig stressade utav 
läxor, medan lärarna säger att de inte upplever att eleverna är stressade över läxorna. Då 
lärarna inte upplever att eleverna är stressade över läxorna kan det bero på, enligt oss, att 
eleverna inte uttalat detta tillräckligt tydligt till läraren, eller att läraren inte har uppfattat om 
eleverna känner sig stressade över läxorna. ”Karl” kan dock se att de elever som har det svårt 
i skolan, känner mer stress. Dessa elever kan få en känsla utav att de aldrig hinner ikapp. 
”Berit” kan se stress i klassrummet när de arbetar med exempelvis matematik, dock ser hon 
aldrig stress som grundar sig på läxor. Såväl som att lärarna inte uppfattar stress, upplever 
dem inte någon skillnad mellan pojkar och flickor i denna fråga, men trots detta är det fler 
flickor än pojkar som fyller i de två rutorna Alltid eller Ibland på enkäterna som svarar på om 
de känner sig stressade. Det visade sig även att flickorna lade ner mer tid på sina läxor jämfört 
med pojkarna ju äldre de tillfrågade blev. Hur kan det komma sig att lärare inte ser stressen 
som tydligen finns? Vi vuxna tolkar och upplever stress kanske på ett annat sätt än vad barn 
gör. Elevernas upplevda stress kanske inte uppfattas som stress hos läraren. Elever kan säga 

                                               
7 Exempelvis på ett sjukhus. Skulle det brista i kommunikationen mellan läkare och sjuksköterska, skulle 
det kunna få förödande konsekvenser. 
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att de tycker saker och ting är jobbiga, och tolkar det som stress. Exempelvis; en elev kan 
uppleva att läsläxan är jobbigt för att han/hon inte kan läsa. Detta kan bli ett stressmoment då 
han/hon ser att alla andra i klassen kan läsa. Det är jobbigt och stressande på samma gång.    

När vi har gått igenom utskrifterna av intervjuer och sammanställningen av enkäterna, märkte 
vi att både lärarna och eleverna fann att tiden inte räcker till. Eleverna ansåg att läxorna 
inkräktade på deras fritid, och lärarna sade att tiden till att befästa kunskap i skolan inte räckte 
till, därav ger de läxor. ”Berit” säger att hon ger eleverna exempelvis en vecka på sig att göra 
läsläxan. Detta gör hon så att eleverna och vårdnadshavarna hinner planera läxan, så att 
fritidsaktiviteter inte ”krockar” med läxan och att vårdnadshavarna kan lyssna på läxan. 
”Lotta” och ”Karl” anser att läxor är positivt då de utvecklar planeringen kring skolarbetet 
samt elevernas studieteknik. Vi vill belysa det ”Karl” sade om att skulle skolan införa att inga 
läxor får delas ut, skulle eleverna få mycket längre skoldagar. I samband med detta kan vi 
nämna att lärarna säger att det finns läxhjälp, men att det inte utnyttjas av eleverna. Läxhjälp 
är när eleverna ges möjlighet till att stanna kvar efter skoltid i skolan för att få hjälp med 
läxor. Det framgår inte om eleverna som får läxhjälp, har svårt med något i skolan och 
behöver extra stöd eller om de eleverna väljer att sitta kvar i skolan för att få hjälp vid 
eventuella svårigheter med läxan. Eftersom det är så få elever som vet om att det finns 
läxhjälp på skolan, undrar vi om det kan bero på bristfällig information om vad läxhjälp 
egentligen innebär. Ordet läxhjälp kan uppfattas som negativt i den bemärkelsen att de elever 
som går dit, har svårt med något och behöver hjälp med något. Istället kan de skolor som 
nyttjar läxhjälp, ”marknadsföra” det som ett tillfälle för eleverna där de kan få lugn och ro och 
hjälp om de så behöver. Hjälpen kan då komma från både lärare som andra elever. Som vi har 
nämnt tidigare i enkätanalysen; även om det finns någon vuxen hemma hos eleverna som kan 
hjälpa dem med läxan, innebär inte det automatiskt att eleverna får den hjälp som de kanske 
behöver. Lärare bör väga in att alla elever inte får den lugn och ro hemma som behövs för att 
göra sina läxor. Kanske är det då en bra idé att införa längre skoldagar. En fördel att gå längre 
skoldagar, kan vara att alla elever får samma förutsättningar8 när det kommer till att göra 
läxan. 

Med förutsättningar menar vi att eleverna har samma material att utgå ifrån. Vi är medvetna 
om att alla elever kan olika mycket, exempelvis läsa, men om de skulle få tillfälle att göra 
läxan i skolan, skulle de få samma hjälp och stöd baserat på vad de kan för stunden.

                                               
8 Med förutsättningar menar vi att eleverna har samma material att utgå ifrån. Vi är medvetna om att alla 
elever kan olika mycket, exempelvis läsa, men om de skulle få tillfälle att göra läxan i skolan, skulle de få 
samma hjälp och stöd baserat på vad de kan för stunden. 



29

7. Diskussion

Läxor är ett omdebatterat ämne, som alla har någon åsikt om. Syftet med detta examensarbete 
har varit att få fram om huruvida läxor hjälper eleverna i deras kunskapsutveckling, eller om 
läxor är en del av skolkulturen som endast finns för att det skall finnas. Vi ville se hur lärarna 
resonerar kring läxor, samt vad eleverna anser om läxor.  Vi kommer i detta avsnitt att 
diskutera resultaten i relation till litteraturen.

När vi samtalade med ”Lotta” kände vi båda att hon var otroligt inspirerande, framförallt när 
hon pratade om hur hon motiverar läxorna. ”Lottas” sätt att berätta för eleverna vad, varför 
och hur eleverna skall arbeta med läxan samt under lektioner, var otroligt givande och det gav 
oss många goda råd att ta med oss när vi börjar arbeta som lärare. ”Lotta” har alltid en tanke 
med läxorna, vilket hon anser gör eleverna mer motiverade till att göra läxorna. Det finns 
sällan några frågetecken från elevernas sida när det gäller utförandet utav läxan. Det gäller 
även under lektionerna då elevernas frågor blir relevanta för deras fortsatta arbete. Hemberg 
(1995) säger att läraren måste vara tydlig när han/hon presenterar ett nytt ämne eller uppgift. 
Tydligheten krävs för att det påverkar sedan elevernas val hur de löser en uppgift vare sig det 
är hemma eller i skolan. Ulf Leo (Sundström 2008) talar även om hur viktigt det är att 
eleverna förstå läxan. De skall efter genomgång ha vetskap om vad som skall göras. Även om 
alla elever inte blir motiverade, så vet eleverna vad läxan har för syfte utifrån den givna 
informationen. I vår studie av elevernas syn på läxor, visade det sig att många elever ibland 
inte förstår sina läxor. Vi anser att detta beror på att eleverna inte får den information som är 
av stor vikt när det kommer till att motivera och förstå läxor. Skulle eleverna få den 
informationen av läraren, kanske eleverna inte skulle inneha ett sådant ointresse av läxor samt 
att de skulle kunna sätta läxans roll i relation till framtida kunskap. De kan då se i ett vidare 
perspektiv, och inte tolka läxans roll som en uppgift som endast skall göras eftersom den är 
utdelad utav läraren. Glasser (1993) belyser det faktum att skolor kan inneha ett motto som 
säger att det som läraren säger åt eleverna att göra, skall de göra oavsett om eleverna finner
någon mening med uppgiften eller ej. Skulle eleverna dock ifrågasätta varför de skall göra 
uppgiften, kan läraren utdela straff.  

Motivation är en viktig aspekt när det kommer till läxor och skolarbete. Detta har vi även 
märkt när vi har intervjuat lärarna, även om de använder sig utav olika sätt för att motivera 
eleverna. Däremot kan vi se att de tre lärarna vi har intervjuat innehar samma åsikt när det 
kommer till att motivera eleverna, vilket är att kunna förklara för vad det finns för motiv till 
uppgiften. Glasser (1993) säger att det är viktigt att kunna förklara för eleverna varför 
uppgiften delas ut för att kunna skapa motivation hos eleverna. Doveborg, Pramling & 
Qvarsell (1992) diskuterar också detta och de belyser även att motivationen har mening när 
det kommer till hur mycket eleverna kommer att lära sig. Imsen (1999) samtalar om att 
lärarnas roll är avgörande för att få eleverna motiverade, på ett mer ingående sätt. Imsen 
menar då att den yttre motivationen berör positiv och negativ respons. Om läraren ger negativ 
respons, visar det sig inte enbart i elevens studieresultat, utan även i att elevens 
självförtroende sjunker. Vi menar att det gäller för läraren att finna de saker som är positiva 
och lyfter fram dessa för eleven, för det är inte alltid eleven kan se det positiva om det har 
varit mycket negativt i elevens liv, exempelvis i skolarbetet eller i hemmet. 

Jenners (2004) begrepp, den så kallade Pygmalioneffekten, har en avgörande roll enligt oss 
när det kommer till att motivera eleverna till allt skolarbete. Om eleverna har positiva 
förväntningar, leder det till goda studieresultat. Om eleverna däremot har negativa 
förväntningar visas det i sämre studieresultat. Jenner anser även att läraren skall ha en positiv 
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inställning och syn till sina elever, vilket vi även anser ha stor betydelse. Förväntningar kan 
vara olika beroende på vilket perspektiv vi ser ifrån, lärarens eller elevens. Med positiva 
förväntningar menar vi att läraren har varit positiv och inbjudande, till de ämnen som eleverna 
skall arbeta med i skolan. 

Leo (Sundström 2008) anser att tiden på lektionen som läxorna delas ut, spelar en mycket 
viktig roll när det kommer till elevers motivation till läxor. Det är mycket vanligt att läxor 
delas ut i slutet av lektionen, vilket Leo säger, är den tid på lektionen som eleverna är som 
mest omotiverade. De lärare vi intervjuade sade att det var olika när på lektionen de delar ut 
läxorna, beroende på vad de har arbetat med under lektionen. Vi anser att lärarnas resonemang 
kring när läxan delas ut är bra, då det i vissa fall är bättre att dela ut läxan i slutet av lektionen. 
Exempelvis om läraren vill kunna se under lektionen vad eleverna kan, för att sedan ge dem 
så individuella läxor som möjligt. Leos resonemang kring att det är vanligt att dela ut läxor i 
slutet av lektionen är väl värt att fundera på, eftersom varje lärare strävar efter att få sina 
elever motiverade. Det är en tanke som bör diskuteras, dock bör man utgå från läxans mål och 
utformning när läxan delas ut. Många lärare pratar om att det inte finns tid i skolan idag för att 
lära allt eleverna skall kunna, därav ger de läxor, så även de lärare som ingick i vår studie. 
Men vad är meningen med läxor, förutom repetitionsläxor, när läraren inte avsätter tid till 
genomgång och uppföljning? Finns det några funderingar från elever angående läxan, bör det 
väl vara av stor vikt att läraren ”vågar” avsätta 20-30 minuter till en gemensam genomgång. 
De som redan förstod läxan får en repetition och de elever som inte förstod får ytterligare en 
genomgång. Klassen arbetar fortfarande med det ämne som de skall göra, men på ett annat 
sätt. 

Hellsten (2000) tar upp lärarnas motiv till att de ger läxor, att tiden inte räcker till. Detta har 
även vi observerat då vi sammanställt intervjuerna med de lärare vi har varit i kontakt med. 
De motiverar valet att ge läxor, bland annat om att tiden inte räcker till i skolan för att få den 
kunskap som eleverna måste ha. De sade dock att läsning, glosor och tabeller i matematik är 
av sådan art att de lärs in genom mycket repetition, och den tiden till repetition finns inte att 
tillgodose eleverna med under skoltid. Vi anser att sådana läxor, som vi nämnt ovan, är 
befogat i de yngre åldrarna, men ju äldre eleverna blir skall ansvaret för att eleverna lär sig 
något utifrån läxan, inte läggas på vårdnadshavarna. Skolan skall inneha rollen som den som 
bär det tyngsta ansvaret för att eleverna lär sig och befäster kunskap, men självfallet har 
vårdnadshavarna en viktig roll när det kommer till att lära barnen att ta ansvar för sitt 
skolarbete. Detta kan enkelt ske genom att vårdnadshavaren visar intresse för sitt barns 
skolarbete.  

Anledningen till att vi valde att beröra stress i samband med läxor, beror på att litteraturen och 
enkätsvaren visar att det finns stress i samband med läxor. Däremot visade det sig att de lärare 
vi intervjuat inte uppfattat att deras elever är stressade över läxor. Stress finns redan i de yngre 
åldrarna visar Barnombudsmannens rapport (2004). Barn är mycket medvetna om vad stress 
är för något och de elever som Barnombudsmannen frågat, säger att skolarbetet är en stor 
orsak till deras stress. Av skolarbete uppger vartannat barn att för mycket läxor är en orsak till 
att de känner sig stressade. Då vi sammanställde enkätsvaren visade det sig att 37 av de 
tillfrågade 69 eleverna, svarade att de ibland känner sig stressade. Rapporten från 
Barnombudsmannen visade även att flickor oftare känner sig stressade jämfört med pojkar. 
Även vi kom fram till samma resultat; flickorna kände sig ibland stressade oftare än vad de 
tillfrågade pojkarna gjorde. Det kan finnas stress hos de elever som är, i skolans värld, ”hög 
presterande” och ”låg presterande”. ”Karl” kan uppleva stress hos de elever som har det svårt 
i skolan, då de kan få känslan att de aldrig hinner ikapp de andra eleverna. Detta är något som 
Sundström (2008) även tar upp i sin krönika. Sundström menar att även de elever som får bra 
studieresultat, kan känna att de hela tiden kan göra bättre ifrån sig vilket kan orsaka stress, 
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redan i de yngre åldrarna. I vår enkätstudie uppmärksammade vi att redan i år 1 finns stress, 
då främst bland flickorna. Cooper (2007) ger råd hur läraren kan arbeta när det gäller läxor, 
för att stärka de elever som visar svaga studieresultat. Cooper poängterar vikten utav att det 
skall vara korta läxor och att de skall fokusera på de färdigheter som eleverna har samt att 
läraren använder lektionerna till att se till att eleven har förstått sin läxa. Vi anser för att 
minska stressen hos alla elever, oavsett studieresultat, måste läraren gå igenom läxan innan 
eleverna tar hem den samt gå igenom läxan efter att den har samlats in. Eleverna skall vid 
båda tillfällena ges möjlighet till att ställa frågor om det är något som är oklart. Läraren bör då 
även uppmana eleverna till att ställa frågor. Cooper berättar även att vårdnadshavares 
involverande i läxor kan göra så att eleverna känner press på att prestera bra och visa goda 
studieresultat. Vidare säger Cooper att läxor kan generera i emotionell och fysisk utmattning. 
Idagens samhälle diskuteras det om att barn blir utbrända i en mycket tidig ålder. Utbrändhet 
finns inte längre enbart hos de äldre människorna i samhället! En faktor som kan bidra till att 
de äldre eleverna känner sig stressade, enligt oss, kan vara att de inte har samma lärare i alla 
ämnen utan att de får olika lärare i de ämnen eleverna har. För att minska stressen hos 
eleverna, anser vi att arbetslagen bör planera och samarbeta runt läxor och prov. Med planera 
och samarbeta menar vi att arbetslaget samtalar om vilka läxor och prov som eleverna 
kommer att ha under exempelvis en månad. Detta bör genomföras för att undvika för många 
prov och läxor under en och samma vecka. 

När vi läst litteraturen, har vi funnit att det finns olika synsätt på inlärning. Vi anser inte att 
någon definition av inlärning är ”bättre” än någon annan. Definitionen styrs utav vad det är 
som skall läras in, men även hur läraren lär ut. Användandet utav läxan som ett led i elevernas 
fördjupade kunskap, innebär att eleverna lär sig studieteknik, de lär sig tänka, som Hellsten 
(2000) säger; ett steg längre. Bergsten (1979) menar att inlärning sker när tidigare kunskaper 
kan kopplas samman med ny kunskap. Cooper (2007) säger att läxor bidrar till att eleverna 
bibehåller kunskapen längre och de får en ökad förståelse. Läxor kan även uppmuntra 
eleverna till att lära sig på fritiden, samt att läxor kan utveckla elevernas sätt att organisera tid, 
de blir mer frågvisa och de utvecklar en mer självständig problemlösning. Även de lärare vi 
har intervjuat säger att det positiva med läxor är att det ger eleverna djupare kunskap och 
större förståelse. De elever som finns med i vår undersökning, säger att de lär sig mer utav 
läxan. Läxan skall vara av sådan art, att det tränar eleverna på kunskap som de redan besitter 
eller behöver befästa. Läxor får inte vara en ny uppgift som eleverna sedan inte kan sätta i 
relation till någon annan kunskap. Lärarna lyfter även fram att det positiva med att ha läxor, är 
att vårdnadshavare får en inblick i vad deras barn arbetar med i skolan. Cooper (2007) och 
Steinberg (2006) belyser detta med samma resonemang; läxor bidrar till att föräldrarna får 
vetskap om vad det är som barnen arbetar med. Hellsten (2000) säger dock att det finns en 
risk att föräldrarna förstör mer än vad de hjälper barnen med läxorna, exempelvis 
matematikläxa enligt Hellsten. Föräldrarna ”ger” barnen de rätta svaren istället för att lära 
barnen att analysera problemet så att de kommer fram till rätt lösning på egen hand. 

Om det skulle vara så att det inte finns någon hemma hos barnen som kan stötta och hjälpa 
dem med läxan, så skall det anser vi, finnas möjlighet till att få den hjälp och stöd som krävs 
utav skolan. Denna möjlighet skall även finnas för de elever om behöver ”lugn och ro” som 
inte får det hemma på grund av olika anledningar. Lindell (1989) tar även hon upp denna 
möjlighet till att studera. Skolan skall bistå med lokal, tid och hjälp om eleverna så behöver. 
Men då kommer problemet med att det inte finns lokaler, lärare och tid till att hjälpa de elever 
som kanske behöver denna typ av stöd. Återigen räcker inte tiden till för att tillgodose 
elevernas behov. Lärarna vill elevernas bästa, men mer och mer ansvarområden faller på 
lärarna vilket redan har gjort att planeringstid inte längre innefattar ”ren” planering utan 
mycket administrativa uppgifter. Vi har uppfattat att lärarna i intervjuerna samt när vi har hört 
oss runt på våra partnerskolor, är att de förespråkar läxhjälp men eleverna förstår inte att 
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läxhjälp finns (vad det innebär) och att lärarnas tid inte räcker till.     

Läxor kan även antydas till att inneha en annan roll än som en repetition för eleverna så att de 
kan befästa kunskap. Då vi läste Lgr 62 kan vi utläsa att det i de äldre åldrarna innehar läxan 
en värdefull roll i deras arbetsfostran. Även i den aktuella läroplanen (Lpo 94) står det att 
skolan har ett ansvar att utveckla eleverna till ansvarstagande samhällsmedborgare. Läxan 
fyller rollen som uppfostrare i skolan. Genom att använda sig utav läxor försöker 
skolan/läraren se till att eleverna blir ”goda samhällsmedborgare” som kan planera samt ta 
ansvar. Läxor benämns inte i Lpo 94 som ett led i uppfostran, men vi anser att lärare ibland 
använder sig utav läxor som en väg till att fostra ”goda samhällsmedborgare”. Ansvars kan 
läras ut på andra sätt, så som ansvar för olika saker i klassrummet (se till att det är fint i 
bänken, i klassrummet i övrigt et cetera). Läxans tyngdpunkt skall endast ligga i att eleverna 
skall ges tillfälle att befästa kunskap.  

7.1 Slutsats

Genom detta arbete fann vi att läxor är ett komplext område. Det finns många faktorer som 
läraren måste ha i åtanke när han/hon utformar läxan samt när läxan ges ut och samlas in. 
Med faktorer menar vi att utforma individuella läxor allt för att eleven skall uppnå målen som 
finns i kursplanen. Vidare menar vi att läraren måste se vad eleven har för möjligheter till att 
genomföra läxan i hemmet. Läraren måste även utföra en genomgång av läxan noga innan 
den delas ut så att eleverna har vetskap om vad som skall göra, hur och varför och då skall 
även det ges möjlighet för eleverna att kunna ställa frågor om det uppstår några. Vi har 
uppmärksammat när vi läst igenom litteraturen, att det är av stor vikt att läraren har 
genomgång av läxan när den har samlats in. Detta var även något som eleverna i vår 
enkätstudie påpekade att de saknade och därav ansåg de att de ibland fann läxan onödig. Vi 
fann att eleverna lär sig mer utav läxor, trots att de anser att läxor ibland kan vara onödiga och 
ta för mycket tid. De tillfrågade lärarna ansåg att eleverna lär sig mer utav läxor, vilket visar 
sig på prov hos de äldre eleverna. Dock poängterade de tillfråga lärarna att läxor skall vara 
uppgifter som eleverna kan klara av själva, det vill säga ingen ny kunskap. Lärarna motiverar 
valet utav läxor med att tiden i skolan inte räcker till för att eleverna ska uppnå kursmålen. De 
tre lärare som vi intervjuade var alla överrens om att läxan är en repetition på kunskap som 
berörts under ett eller flera lektionstillfällen. Läxan är menad som en repetition samt ett 
tillfälle att befästa den kunskap som berörts under lektionstillfällena. 

När vi börjar arbeta som lärare kommer vi att ta med oss vikten utav att kunna motivera våra 
val av läxor och övriga uppgifter till elever. Det är inte endast för eleverna som vi kommer att 
få motivera våra val, utan vi skall även kunna motivera valen vid funderingar hos 
arbetskamrater samt hos vårdnadshavare.  

Vi kommer att vara mer vaksamma på stress hos eleverna, då det framkom att redan i år 1 
känner sig flickorna stressade. Vi är införstådda med att det kommer att vara svårt, men vi kan 
inte ignorera att stress finns i alla åldrar, därav måste vi våga ta upp det för samtal. Vi kommer 
tack vare detta examensarbete bland annat ha den kunskapen med oss i ”ryggsäcken” när vi 
börjar arbeta. 
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7.2 Vidare forskning

Våra undersökningar skedde på skolor som drivs utav kommunen. Vi har under arbetes gång 
funderat på hur de friskolor som finns i landet, resonerar kring läxor och om de finner läxor 
vara en väsentlig del av skolarbete som i de kommunala skolorna. Vi har fått denna tanke då 
vi har uppmärksammat att det är flera friskolor som har någon typ av läxhjälp och även 
friskolor (som drivs av samma företag), inte använder läxor i den bemärkelsen att de skall tas 
hem efter skoltid och göras. Istället ger skolan eleverna tillfälle att göra läxan under skoltid. 
Vad är det för skillnad på att göra läxan i skolan eller i hemmet?

Det skulle även vara intressant att utgå från ett genusperspektiv när det kommer till stress av 
läxor hos pojkar och flickor. Både vi och Barnombudsmannen (2004) har uppmärksammat att 
flickor har en tendens till att uppleva stress oftare än pojkar. Forskaren skulle kunna se i ett 
djupare perspektiv, efter orsakerna till att flickor upplever stress oftare än pojkar. 

Vidare forskning skulle även kunna bestå i att forskaren samarbetar med en skola och tar 
under en månad bort läxor helt. Innan detta införs skulle en enkät delas ut till elever och lärare 
för att uppmärksamma tankar om läxor. Efter att månaden utan läxor är över, ges återigen en 
enkät ut för att se om eleverna och lärarna har ändrat uppfattning.
Det skulle vara intressant att göra en undersökning utav den kurslitteratur som 
lärarprogrammets olika inriktningar använder sig utav. Möjligtvist skulle forskaren kunna 
jämföra två eller fler olika Högskolor/Universitet, för att se hur de berör läxor i litteraturen 
samt i föreläsningar. När vi har funderat om vi under våra utbildningar, någon gång kommit i 
kontakt med ordet läxor i kurslitteraturen eller i föreläsningar, fann vi att så är inte fallet. 
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Bilaga 1
Enkät om läxor.

1. Är Du kille □
eller tjej   □

2. Jag går i klass                                  .

3. Trivs Du i skolan?

   Ja     Nej     Ibland

   □      □       □

4. Hur många läxor i veckan har Du?

□ 1-2 läxor i veckan

□ 2-3 läxor i veckan

  □ fler än 3 läxor

□ Inga läxor

5. Vill Du ha mer eller mindre läxor i veckan?

       Mer     Mindre         Bra som det är

     □       □                  □

6.         I vilka ämnen har Du läxor i? Skriv vad för uppgifter Du brukar ha. Till 
exempel läsning, skrivning med mera.

□ Matematik  _______________________________________________

□ Svenska   ________________________________________________

□ Engelska   ________________________________________________

□ No (kemi, fysik, naturvetenskap)  _____________________________

□ So (samhällskunskap, geografi, historia, religion) _________________

□ Hemkunskap ______________________________________________

□ Språk ____________________________________________________

□ Musik____________________________________________________

□ Idrott ____________________________________________________

□ Annat ____________________________________________________



7. När gör Du dina läxor?

Alltid   Ibland     Sällan    Aldrig

Varje dag   □    □      □       □
Kvällen innan               □    □       □      □
På helgen   □    □     □       □
Direkt efter skolan   □    □     □      □

8. Var gör Du dina läxor?

Ja   Nej    Ibland

På fritids □   □     □
Hemma □   □     □
Skolan □   □     □
Framför TV:n □   □     □
Vid köksbordet □   □     □
I ditt rum □   □     □
Hos en kompis □   □     □
Biblioteket □   □     □
Annat □   □     □

9. Får Du hjälp av någon förälder eller någon annan vuxen med 
läxorna?

Alltid   Ibland        Sällan Aldrig

  □     □           □    □

10. Finns det läxhjälp på din skola eller fritids?

□ Ja

□ Nej

□ Vet ej

11. Förstår Du dina läxor?

Alltid    Ibland       Sällan Aldrig

□    □        □   □



12.          Tycker Du att Du lär dig mer när Du har läxor?

□ Ja

□ Nej

□ Gör ingen skillnad

13. Tycker Du att du har svårt med något i skolan?

□ Ja 

□ Nej

Om ja; Vad har du svårt med? ___________________________________
___________________________________________________________

14. Tycker Du det är roligt med läxor?

  □ Ja

  □ Nej

  □ Ibland

15. Hur mycket tid går åt till Dina läxor?

    □ 1-2 timmar/vecka

    □ 2-3 timmar/vecka

    □ 3-4 timmar/vecka

     □ 4-5 timmar/vecka

      Mer; _________________

16.       Känner Du att tiden inte räcker till/känner stress över Dina läxor?

Alltid       Ibland       Sällan     Aldrig

  □       □       □     □



17. Om du vill; berätta vad Du tycker om läxor.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________



Bilaga 2

Hej.

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på Högskolan i Gävle, och vi ska skriva ett 
examensarbete om läxor där vi bland annat intervjuar lärare och deras syn på läxor. Det 
insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer inte att kunna 
knytas till någon skola, kommun eller lärare. Vi kommer att skicka tillbaka intervjuutskriften 
för godkännande (möjlighet att lägga till och stryka i utskriften).

Intervju frågor

1. I vilka år undervisar du i?

2. Hur många år har du arbetat som lärare?
Vilka åldrar har du arbetat med? Trivs du med yrket?  Varför?

3. Vad har du för utbildning?
Fortbildning? Ämnen?

4. Vilken är din pedagogiska grundsyn?
Ur ett pedagogiskt perspektiv - Hur ser du på människor? Hur ser du på 
kunskap? Hur ser du på samhället?

5. Vad har du för syn på läxor?
Vilka negativa och positiva aspekter ser du?

6. Vilka olika slags läxor ger du?
I ämnen? Motivera valen?

7. Ger du läxor i början eller i slutet av lektionen?
Har du genomgång av läxorna? Vad, hur och varför de ska göra läxan? 
När läxan ges ut och när du samlar in dem?

8. Upplever du att eleverna lär sig mer av läxor?
Ser du stress/orolig hos eleverna över läxor? I så fall, hur yttrar de sig? 
Skillnad mellan könen? I så fall, hur yttrar de sig?

9. Brukar du informera föräldrarna om elevernas läxor?
Vad som de ska göra? Hur de ska göra? Varför de ska göra läxor?

Är det något du vill lägga till som du kommit att tänka på under intervjun?

Pernilla Brodin Maria Lund
073-xxxxxxx 070-xxxxxxx
plu05pbn@student.hig.se plu05mld@student.hig.se



Bilaga 39

Hej!

Vi är två lärarstudenter som denna höst skriver examensarbete om läxor. Vi vill få elevernas 

tankar om läxor och hade då tänkt dela ut en enkät i år 1, 4 och 7 på Xxxxxxx. 

Genom detta brev vill vi informera er vårdnadshavare om att eleverna ska få göra en enkät, så 

att ni har möjlighet att tacka nej om ni inte vill att ditt barn ska delta. 

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer inte att 

kunna knytas till någon skola, kommun eller elev. 

Enkäten innehåller 17 frågor som berör läxor. Exempel på frågor är som var någonstans 

eleven gör läxorna, hur många läxor eleven har i veckan och elevens egna åsikter om läxor. 

Om Ni inte vill att ert barn skall vara med i enkätundersökning, meddela detta då till den 

berörda mentorn. 

Om du har några frågor om enkätstudien får du gärna ta kontakt med Maria 

eller Pernilla.

Med vänliga hälsningar;

Maria Lund Pernilla Brodin

070-xxxxxxx 073-xxxxxxx

                                               
9 Av olyckliga skäl så föll vår handledares namn bort. 


