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Purpose: The purpose of this work is to investigate teachers' professional attitude to 
homework as a method. The study will also provide answers to the purpose for which the 
homeworks are used in teaching and if the individual circumstances and needs are met by this 
method. 
 
Method: Qualitative research was conducted through interviews with four teachers from three 
different schools. In addition, published surveys were used in support of reasoning. 
 
Results: Neither the curriculum or the syllabus mentions homework. There are no directives 
for how much time should be dispensed with and the extent of a homework should be. In 
teacher training literature the homework is not discussed. The homework as a phenomenon is, 
in other words, superficially treated and discussed very seldom, despite being a large part of 
the student's leisure. In the interviews, it appeared different views on homework. None of the 
teachers use homework because it is tradition in school history, but all have a thought with it. 
Two strong reasons to homework emerged, one is that homework is given to repeat 
knowledge, and the other is that students have to take home the work they haven´t been able 
to finish on time. The reason that some of the informants were skeptical of homework was 
that they considered it to be unfair against students who do not have support at home. Another 
reason was that they felt that the assessment of the student should be done not only on the 
final outcome but on the whole process. This assessment cannot be implemented if a large 
part of the work is done at home. The teacher must be present and be a mentor to the student. 
 
Keywords: Läxa, läxor, hemläxa, homework performance, kognitiv forskning  
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1.0 Inledning och bakgrund 
 
Läraryrket och dess komplexitet analyseras och diskuteras i lärarutbildningar, media och 

yrkesorganisationer. Man diskuterar allt från styrdokumentens något abstrakta formulering till 

elevernas förutsättningar och kulturella tillhörighet. En viktig del i utbildningen av nya lärare 

är att skapa en förståelse för hur människor inhämtar kunskap och vilka aspekter en lärare bör 

ta hänsyn till för att tillmötesgå elevernas behov. Det finns ett överflöd av teorier om hur barn 

lär och hur deras tänkande utvecklas. Dessa teorier leder i sin tur till nya teorier om lärande 

och undervisningsmetoder. Skolans roll har förändrats under historiens gång men yrket som 

lärare har knappast blivit lättare. Tvärtom så ställs det stora krav på den som väljer att 

involvera sig i utbildningsvärlden. Läraren ska inte bara använda sina ämneskunskaper utan 

även arbeta för att skapa social jämlikhet, arbeta emot fördomar, ge stöd och hjälp till varje 

enskild individ, ha djupa insikter i psykologin kring inlärning och utlärning och samtidigt 

fostra eleverna till demokratiska medborgare som självständigt ska leva i samhället vid 

myndig ålder.  

 

Ibland kan man undra om det är en vetenskap att hitta vägar till optimal inlärning eller om det 

är något som samtliga kan läsa sig till. Kanske kan lärare genom erfarenhet tillgodogöra sig 

den känsla och kunskap som krävs för att lyckas inspirera andra till lärande. I vilket fall som 

helst så kan det inte ha undgått någon utbildad lärare att undervisningsmetod är något 

dynamiskt som kräver anpassning efter varje enskild individ och grupp. För det är just det 

som lärarstudenten får veta i sin utbildning, att alla individer lär på olika sätt och därför ska 

all typ av undervisningsmetod ifrågasättas och reflekteras kring. Trots det finns det metoder i 

undervisningens värld som en lärarstudent ytterst sällan får diskutera. Denna, för eleven, 

ytterst vanliga inlärningsmetod som påverkar vardagen, fritiden och familjen, kallas i dagligt 

tal för läxa. 

 

Det pågår diskussioner i landets skolor kring läxläsningens stöd i undervisningen. Läxor är ett 

dagligt inslag i elevernas liv och från skolans sida är läxan en hjälp i undervisningen för att 

hinna med mer än vad schemat tillåter. Problemet är att elevernas situation skiljer sig markant 

från vanliga arbeten då de tvingas ta med jobbet hem. Dessutom påverkas familjen i och med 

att skolan räknar med att eleverna ska få hjälp av föräldrarna. Många skolor har upprättat 

läxhjälp i form av icke- obligatorisk undervisning för att på så sätt ge eleverna den 
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professionella hjälp de behöver. Detta arbetssätt förutsätter emellertid att eleverna är 

motiverade nog att söka upp denna hjälp.  

 

1.1 Syfte och genomförande 

Syftet med detta arbete är att undersöka fyra yrkesverksamma lärares inställning till 

läxläsning som metod och om de anser att individens, i detta fall elevens, behov tillgodoses 

med denna metod. Detta kommer att genomföras med hjälp av kvalitativa metoder. För att få 

ett bredare perspektiv kommer intervjuer hållas med fyra olika lärare på tre skolor i landet.  

1.2 Frågeställning 

Studien ska ge svar på vilken inställning yrkesverksamma lärare har till läxor, i vilket syfte 

läxor används i undervisningen och om individens förutsättningar och behov tillgodoses med 

denna metod.  

 

1.3 Definition av läxa 

Nationalencyklopedin (NE) definierar ordet ”läxa” som avgränsad skoluppgift för hemarbete. 

Vid en närmare uppföljning av ordet ”hemarbete” ger NE definitionen ”uppgift som ska 

utföras i hemmet”1.  

 

Milgram och Hong beskriver i ” Homework: Motivation and Learning Preference”  läxan som 

en uppgift som läraren tilldelar eleven, som ska göras utanför ordinarie skoltid och utan 

vägledning eller hjälp av utbildad lärare. Det finns olika typer av läxor där vissa säkerställer 

att eleven övar och repeterar det som lärts ut på skolan medan andra läxor ger eleven 

möjlighet att berika och utveckla sina kunskaper. Läxor kan också vara ett sätt att förbereda 

eleven inför kommande lektioner.2 

                                                 
1 (red) Christer Engström Nationalencyklopedin Bd.12 Bra Böckers Lexikon 
2 Milgram, R & Hong, E (2000) Homework : Motivation & Learning Preference. Westport, CT, USA: 
Greenwood Publishing Group, Incorporated 
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1.4 Läroplanen, kursplaner och barnkonventionen  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, är ett dokument som fastställer bland 

annat skolans mål och uppdrag och elevernas ansvar och inflytande. Dokumentet formulerar 

en mängd krav som skolan och eleverna ska leva upp till vad gäller det dagliga arbetet i 

skolan. Även kontakten med föräldrar och andra vårdnadshavare diskuteras, men orden läxa, 

läxor, hemläxa eller hemarbete finns inte nämnda någonstans. Det står däremot att skolan ska 

sträva efter att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier. Skolan ska också 

tillgodose varje individs förutsättningar och behov. När det gäller föräldrarna står det bara att 

vårdnadshavare och skola ska skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

Lpo94 håller sig trots allt på ett övergripande plan och det kan vara därför läxor inte nämns, 

det är ju en del i undervisningen. Som komplement till läroplanen finns kursplaner för olika 

ämnen och då borde det vara i dessa kursplaner som en mer specifik definition kan hittas. På 

Skolverkets hemsida finns all information om kursplaner, läroplaner och timplaner. 

Timplanen är intressant då den ”anger den minsta garanterade tid som eleverna har rätt att få 

lärarledd undervisning i olika ämnen”3. Timplanen anger alltså hur många timmar eleven ska 

få lärarledd undervisning, men den säger inget om hur många timmar som läggas på icke 

lärarledd undervisning. I kursplanerna formuleras det vad eleverna ska lära sig, men inte hur 

eftersom detta är upp till läraren själv att avgöra. Ingår läxor också i detta område där läraren 

avgör hur och vad som ska göras?  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter är ”ett rättsligt bindande, internationellt instrument 

som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.”4 Den kallas även för 

barnkonventionen och antogs av FN:s generalförsamling 1989. Vad innehåller dessa Barnens 

rättigheter? Artikel 28 erkänner barnets rätt till utbildning. Detta innefattar inte bara att barn 

ska ha rätten att gå i skola och få en utbildning, men även att skolan ska ”vidta åtgärder för att 

uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott”. Att läxläsningen i 

många fall inte är lärarledd är något som kommer att behandlas senare i arbetet. Även om 

läxhjälp erbjuds så måste skolan aktivt arbeta för att uppmuntra eleverna att söka denna hjälp 

och möta elevernas behov på vägen. Artikel 31 erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek 

och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och 

                                                 
3 Skolverkets hemsida → Kursplaner och betygskriterier 
4 Barnkonventionen, UNICEF 
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konstnärliga livet. Många familjer vittnar om läxans intrång i det privata livet.5 En vuxen kan 

lämna arbetet hemma, men barnet har med sig uppgifter hem. Många barn har även intressen 

och hobbys som de ska hinna med på sin fritid. Det kan vara träning i någon specifik sport, att 

spela instrument eller annat. Dessutom ska de hinna med att umgås med familj och vänner.  

 
1.5 Lärarutbildningens litteratur- tar den upp läxor?  

Man har kommit fram till att ämnet hemläxor endast är ytligt utforskat.6 Av denna anledning 

valde jag att undersöka litteraturen som används i de tre utbildningsvetenskapliga blocken på 

lärarutbildningen på Södertörns högskola. Jag befinner mig nu i slutet av det sista av de 

pedagogiska kurserna och har ännu inte stött på en diskussion om läxor i litteraturen. För att 

kontrollera detta noggrannare valde jag att undersöka samtlig litteratur för kurserna 

Utbildningsvetenskap A, B och C. Denna sökning utfördes genom att jag först tittade i 

sakregistret för att finna orden läxa, läxor, hemuppgift eller hemarbete. Sedan sökte jag i 

innehållsförteckningen för att se om något snarlikt togs upp i kurslitteraturen och till sist läste 

jag även slutsatsen och den avslutande diskussionen. Jag fann att ingen av böckerna tog upp 

läxor som fenomen. Ordet ”läxa” dök upp här och var men satte då inte läxan i sig i fokus. 

Det var bland annat en bok som i förbifarten talade om läxan i ett exempel som belyste 

föräldrarnas samarbete med barn med speciella behov.7  

 

Däremot diskuterade flera böcker elevens enskilda ansvar för sin utbildning och 

kunskapsutveckling. Birgitta Kullberg skriver i ”Lust- och undervisningsbaserat lärande” att 

uttrycket ”eget ansvar” används i många utbildningssammanhang. Författaren ifrågasätter om 

det är möjligt för elever, oavsett ålder, att ta eget ansvar för sin utbildning och den kognitiva 

utveckling som ska ske i lärandemiljö när läraren har utbildat sig i det syftet. I ett flertal 

skolor i svenska kommuner finns det så kallade lärarlösa lektioner. Författaren menar att det 

är att slösa med elevens energi när man tar ifrån dem lärarens uppgift och ansvar att sköta den 

kognitiva utvecklingen. ”Läraren bör alltid delta i lärprocessen”.8 Även om Kullberg i det här 

fallet talar om kunskapandet som sker i skolan så finns det grunder för att samma resonemang 

                                                 
5 Thulin, K (2008) Vad är poängen med läxor?; Södergren,K (2004) Läxor stjäl tid från familjen; Ratnesar, R 
(2003)The homework ate my family; Kudinoff, T (2005) Läxor är ett brott  
6 Milgram & Hong 2000:4; Lärarnas tidning nr.9/2008; Hellsten Läxor är inget att orda om: Läxan som fenomen 
i aktuell pedagogisk litteratur Pedagogisk Forskning i Sverige 1997 årg 2 nr 3 s 205–220 
7 Liljegren, B. (2000) Elever i svårigheter : familjen och skolan i samspel    
Lund : Studentlitteratur 
8 Kullberg, B (2004) Lust- och undervisningsbaserat lärande : ett teoribygge  
Lund: Studentlitteratur 
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kan användas på läxor. Eleverna saknar den professionalitet som läraren bidrar med om de gör 

läxorna utanför skolan, samtidigt kan man argumentera för att en aktiv lärare kan finnas till 

hands på andra sätt. Det kan vara en väl utformad uppgift som redan har bearbetats och som 

endast kräver repetition. Läraren kanske också finns tillgänglig via mail eller telefon för att ge 

hjälpen när den behövs.  

 

Boken ”Pedagogisk bedömning” visar hur lärare ska tänka kring dokumentation, bedömning 

och utveckling av kunskap.9 För att kunna bedöma en elevs arbete måste läraren ha 

uppfattning om vilka kunskapskvaliteter som är relevanta för en viss uppgift. Författarna 

beskriver även hur eleven stegvis ska kunna ta ansvar för sin egen utbildning och sitt eget 

lärande. Eleven måste då ha ett kvalitetsbegrepp som överensstämmer med lärarens och kunna 

jämföra den aktuella kvalitativa nivån med den nivå man önskar uppnå. Dessutom måste 

eleven ha en rad strategier för att komma vidare i utvecklingen och nå det önskade resultatet. 

Dessa kriterier krävs för att eleven ska nå nivån av eget ansvar. Ingenstans här nämns dock 

läxan som en strategi för att komma vidare i utvecklingen och ta eget ansvar för sin 

utbildning.  

 

Jan- Olof Hellsten, lektor i pedagogik vid Uppsala universitet, har gjort en mer genomgående 

och noggrann undersökning av litteraturen som ingår i kurserna på grundskollärarutbildningen 

i Uppsala. Hans slutsatser är att om ordet läxa nämns i litteraturen så är det inte som 

undervisnings- eller inlärningsmetod utan snarare som ett led mellan skolan och hemmet. 

Läxan betraktas som en självklar del i undervisningen. Sammanfattningsvis konstaterar 

Hellsten att läxan inte problematiseras som arbetssätt i den undersökta litteraturen vilket även 

bekräftas av andra undersökningar.10 

 

2.0 Forskningsläge 

2.1 Läxan som fenomen  

Jan-Olof Hellsten skriver om läxan som fenomen i aktuell pedagogisk litteratur. Han 

fastställer att synen på läxor varierar bland forskarna då vissa enbart ser positivt på läxläsning 

                                                 
9 red. Lindström, L. & Lindberg, V. (2005) Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla 
kunskap Stockholm : HLS förlag 
10 Hellsten 1997 
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och andra enbart negativt, något som även andra forskare instämmer i.11 ”Forskningsområdet 

präglas många gånger av forskarnas eget starka engagemang i frågorna”12, skriver Hellsten 

och menar att forskare ibland har så starka förväntningar att de tar avstånd från 

forskningsresultatet om det skiljer sig från den ursprungliga teorin. Större delen av 

forskningen utgår dessutom från ett oanalyserat läxbegrepp vilket innebär att den 

dominerande forskningsinriktningen undersöker hemarbetets effekter ”[...] utan att läxans 

innehåll, struktur, omfång, bakgrund, sammanhang problematiseras”.13  

 

Hellsten har lagt tonvikten på de sju tydligaste konnotationerna av läxan som framkommer i 

aktuell forskning. Dessa är förberedelse, tidsstruktur, kontroll och styrning, kärlek och 

omsorg, identitet och status, gemenskap och kontakt och slutligen arbetsprestation.14 

Innebörden för förberedelse är att eleverna läser läxor som förberedelse för prov och förhör. 

Läxornas syfte blir här att ”[...] lära eleverna att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, tänka själva 

och på så sätt förbereda dem för livet efter skolan”15. Det finns även argument för att läxor är 

en hjälp i förberedelsen för vidare skolgång, och att varje läxa eleven gör hjälper denne att 

slipa på studietekniken som förberedelse för kommande läxor.  

 

Tidsstruktur är något eleven får arbeta med då läxan kräver organisation av tid. När forskare 

talar om läxans omfattning anges ofta tidsramen som ett sätt att mäta arbetsbelastning. Det är 

dock inte bara elevens tid som avsätts vid en läxa, utan även familjen behöver organisera sin 

vardag kring läxan och avsätta tid som krävs för att hjälpa till med denna. 

 

Läraren anses utföra kontroll och styrning genom läxorna vilket uppfattas som såväl positivt 

som negativt. Å ena sidan kan läraren snabbare upptäcka om allt inte står rätt till med en elev 

medan det å andra sidan verkar överdrivet att läraren ska kunna påverka fritiden i hög grad. 

Det är dessutom läraren som bestämmer vad som ska läras in, även om arbetet utförs i 

hemmet med föräldrarnas vägledning.16 I vissa skolor är det eleverna som får utföra 

kontrollen när arbetssättet skiftar så att eleverna får rätta varandras läxor och arbeten. Målet 

blir då en ökande självkontroll.  

 

                                                 
11 Milgram & Hong 2000 
12 Hellsten 1997:210f 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Milgram & Hong 2000:4 
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Läxor förknippas även med kärlek och omsorg i den bemärkelsen att de anses kunna leda till 

förbättrade familjerelationer. Att gemensamt sitta med en läxa blir ett sätt att visa barnet 

omsorg och kärlek, och på det sättet uppmuntras barnet, familjen får mer tid tillsammans och 

föräldrarna får större inblick i barnens vardag. 

 

Identiteten och statusen stärks av läxor, menar vissa pedagoger, då läxorna blir ”...en 

markering av elevidentitet”17. Det är även därför som elever i grundskolans tidigare år vill ha 

läxor, det blir en bekräftelse på att de har börjat skolan. Läxan markerar rollen som elev. 

Hellström hänvisar till en etnografiska studie som stärker bilden av läxor som 

identitetsskapande verktyg.18 Där fastställer de att unga människors attityder och identiteter 

fogades till hemläxan som gav mening och övning. Unga människors tankar och handlingar 

fick ta form i detta meningsuppbyggande vilket skapade själva hemläxan.  

 

Gemenskap och kontakt är en annan orsak till läxornas betydelse. Läxorna representerar 

kontaken mellan skolan och hemmet genom att föräldrarna får en inblick i vad deras barn gör 

i skolan.19 John Steinberg, fil. dr i pedagogik, stärker denna tes i sin bok ”Läxläsning” med 

syftet att ge råd till lärare och föräldrar hur man ger elever goda studievanor, men framför allt 

”att påminna om att vi föräldrar och pedagoger stöttar barn för att de ska lyckas i livet och 

inte bara i skolarbetet”.20 Han menar att genom att skapa och utveckla goda relationer med 

barnen så ger man dem förutsättningar för att lyckas i livet och läxor är ett verktyg för att nå 

dit.  

 

Den sjunde och sista konnotationen som framkommer i forskningen är arbetsprestation. 

Läxläsningen är ett naturligt inslag i elevernas vardag, oavsett hur stor den är. Hellsten 

fastställer att ”i undersökningar om ungdomars stress dyker ofta läxbördan upp som en tungt 

vägande faktor (Suydam 1985). Trots detta förekommer läxan som arbetsprestation sällan i 

den offentliga diskursen”.21 Detta är något som uppmärksammats både i media och av andra 

forskare.22 Han har även funnit att extrema åsikter inte är helt ovanliga. Walberg och Pascal 

menar att fritiden som en ung människa har de första arton åren bör användas till studier och 

                                                 
17 Hellsten 1997:213 
18 Ibid 
19 Ibid, Steinberg, J. (2006) Läxläsning Malmö: Gleerups utbildning s.10 
20 Steinberg 2006:7 
21 Hellsten 1997:214 
22 Thulin 2008; Kudinoff 2005; Södergren 2004 
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läxläsning.23 Hellsten ger även exempel på en lärare som har åsikten att mängden läxor i varje 

ämne bör omfatta samma antal timmar som ämnet har på schemat i veckan.24 Det är framför 

allt de övriga konnotationerna som dominerar tänkandet av läxläsningens vara eller icke vara. 

Därmed hamnar jämförelsen mellan de vuxnas arbeten och skolarbetets belastning på skilda 

nivåer.  

 

2.2 Kort om kognitiv forskning 

Det är av stort intresse att ta del av den kognitiva forskningens slutsatser kring elevers 

inlärningsmetoder. Gerd Arfwedson har med sin bok ”Hur och när lär sig elever?” till syfte att 

ge en översikt över aktuell internationell kognitiv forskning om kunskapstillägnan och 

kunskapsanvändning i skolan. Författaren understryker att kunskapen är kulturellt betingad 

och därmed relativ. Den kognitiva utvecklingsgången är därför heller inte ett generellt 

fenomen, alltså kan den inte ”förstås som en fast stadiemässig evolution mot allt högre 

logiska höjder”.25  Varje kultur skiljer sig från den andra i kunskapsinnehåll och sättet att 

socialisera barn. Undervisningen är oerhört viktigt i detta då den bidrar till att barnet lär sig ett 

kulturellt utvecklat sätt att tänka och resonera, och barnet lär sig olika sätt att strukturera sin 

egen inlärning.  

 

En betydande faktor i barnets framgångar i skolan anses vara hur väl individen behärskar 

språket. Detta var ett omdiskuterat ämne under sextiotalet då språkfärdighet kopplades till 

prestation i skolan. Den engelske sociologen Basil Bernstein var en stark debattör i ämnet och 

slog även fast kopplingen mellan en individs socioekonomiska bakgrund och 

skolprestationer.26 Ordet inlärning har till vardags definitionen att skaffa sig kunskaper och 

färdigheter man inte haft tidigare. Att kunna något innebär alltså att individen är övertygad 

om att det förhåller sig på det sättet och att man till det har bevis som styrker kunskapen. 

Kunskapen förvärvas som bekant genom erfarenheter. I kognitiva sammanhang handlar det 

enligt Arfwedson främst om de: 
[...] i skolan planerade erfarenheterna, som t.ex. informationsförmedling, 
förklaringar, analyser, demonstrationer, berättelser, beskrivningar, inövande, 
problemlösning individuellt och i grupp- alltså aktiviteter som lärare arrangerar. En 

                                                 
23 Walberg, H. & Pascal, R. (1994) Homework Husén & Postlethwaite (red): The international encyclopedia of 
education. Oxford: Elsevier Science 
24 Läxorna är tillbaka, 1987 (mars 3): Dagens nyheter s.A45 
25 Arfwedson, Gerd (1992) Hur och när lär sig elever? : en kritiskt kommenterad sammanfattning av kognitiva 
teorier kring elevers inlärning Stockholm : HLS 
26 Ibid 
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sorgfällig och planmässig utformning av sådana ”aktiviteter” eller 
”lektionsplaneringar”, som vi lärare säger, eller ”erfarenheter”, som kognitivister 
säger, bedöms som oerhört väsentligt för barns inlärning.27 

 

Det är alltså ytterst väsentligt för barnens inlärning att få kognitiva erfarenheter i form av 

bland annat inövande och individuell problemlösning, och dessa två aktiviteter kan kopplas 

starkast till läxläsning som metod. Piaget var en av många som ansåg att barns konkreta 

erfarenheter leder fram till utveckling av mentala utföranden. Enligt Vygotskij innebär 

undervisningen att barn inte bara lär in ämnesstoffet, de lär sig också principer för att lära där 

en av principerna är den viktiga självkorrektionen. 

 

2.3 Röster mot hemläxan 

John Buell, författare till boken “Closing the book on homework” ger stark kritik till 

hemläxans vara. När ett område i New Jersey, New York, införde en policy som begränsade 

mängden läxor i deras kommunala skolor blev det en förstasidenyhet i dagstidningen New 

York Times. I och med detta hamnade Buells arbete i fokus. Hans erfarenhet är att ingen 

pedagogisk metod skapar sådana reaktioner som debatten om läxor. Alla föräldrar har någon 

historia kring sina erfarenheter av läxläsning. Hemläxan ges många gånger en betydelse som 

sträcker sig längre än att enbart gälla som pedagogiskt effektivt redskap. Buell skriver: 

 
Many defenders of homework see the practice as intimately linked to key values of 
the society and argue at least implicitly that how we treat homework signals how 
seriously we take central moral values.28 

 
 
Han poängterar att såväl hårt arbete som unga människor har en central plats i samhället och 

dess kultur. Nationen är byggd på hårt arbete och de unga är framtidens samhällsbärare. 

Därför kopplas hårt arbete många gånger med framgång och lycka. Trots att författaren själv 

inte tror på hemläxans betydelse för att jämna ut samhällsklassernas klyftor så har han 

upptäckt att många människor i fattiga minoritetssamhällen å ena sidan ber lärarna om mer 

läxor då de upplever att dessa skulle hjälpa deras barn bort från ghettot och ge dem bättre 

förutsättningar i den globala ekonomin. Å andra sidan finns det även sådana som på grund av 

läxans börda lämnat skolan. Även medelklassfamiljer resonerar på liknande sätt. Det finns 

                                                 
27 Arfwedson 1992:52 
28 Buell, J (2003) Closing the Book on Homework : Enhancing Public Education and Freeing Family Time. 
Philadelphia, PA, USA: Temple University Press s.3  
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inga bevis som talar för att hemläxan förbättrar de akademiska prestationerna.29 Däremot kan 

man resonera kring hur föräldrar med svaga akademiska kunskaper ska kunna hjälpa sina barn 

i deras läxarbete. Buell tar upp att vissa skolor har förordat sina lärare att i största möjliga 

mån tilldela något som kallas för ”föräldraneutrala”30 läxor. Det är läxor som läraren helt 

säkert vet att eleven kan handskas med oavsett formell kunskap eller hjälp från förälder eller 

annan vuxen.  

 

Idag bygger forskare vidare på den grund som Jean Piaget lade gällande hur kognitiva 

strukturer utvecklas och förändras i barnets utveckling. Nivån på denna utveckling är 

avgörande för barnets framtida förmåga till problemlösning. Det är ytterst viktigt att läraren 

förstår elevens sätt och förmåga till inlärning. Detta ger läraren en inblick i när, var och hur 

problemen att lära in något uppstår. Hemläxan gör däremot att interaktionen mellan elev och 

lärare förminskas och eleven får med sig en uppgift hem som denne inte riktigt fick grepp om 

i skolan. Skillnaden är att nu finns lärarens professionella hjälp inte till hands och den 

frustration som kan uppstå delas även av föräldrarna.31 Piaget fastställde att det sker inte bara 

en kognitiv utveckling hos människan utan även en moralisk utveckling. Detta har även 

influerat debatten kring hemläxan. Buell tar upp att kriminologer på senare tid har intresserat 

sig för ett fenomen praktiserat i det amerikanska rättssystemet där man dömer 

ungdomsbrottslingar som om man hade att göra med fullvuxna människor. Då ställs krav och 

förväntningar på dessa ungdomar  enligt vuxen rättsvetenskap. Förespråkare för denna metod 

menar att unga människor kan och bör lära sig att beräkna konsekvenserna av sitt handlande 

som fullvuxna människor och att ålder därmed inte spelar så stor roll. Psykologiska studier 

har dock visat att det är en naturlig process som sker i människans utveckling vilken bidrar till 

att unga tonåringar har en känsla av odödlighet och en oförmåga att bedöma långtgående 

risker. Detta kopplar Buell till hemläxans roll i barnets liv, dess uppgift att förmedla moralisk 

disciplin och att utveckla barnets förmåga att planera sin tid. Allt detta med särskild hänsyn 

till att ansträngningarnas resultat inte visar sig förren långt fram i livet.  

 

Även Piagets koncept om individualiserad inlärning verkar otillräcklig i vissa debattörers 

ögon. Elever utvecklas olika snabbt i olika åldrar och dessutom genomgår de olika typer av 

utveckling. På samma sätt som man inte utgår från att alla människor naturligt och självklart 

                                                 
29 Buell 2003:10 
30 ”Parent- neutral homework” Buell s.15 –  min svenska översättning 
31 Buell 2003:18 
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ska skriva med höger hand så bör man på samma sätt utgå från att olika inlärningsmetoder 

fungerar olika på människor.  

 

Även Jan-Olof Hellsten ser tydliga tendenser till att se läxans börda som något helt annat än 

vanliga arbetsuppgifters tyngd. Han skriver: 
Den många gånger uttryckta åsikten att man skall ha läxor på ett stadium som 
träning inför nästa stadium där läxor blir längre och vanligare, kan jämföras med om 
långvårdspersonalen skulle beordras ut på styrketräning på kvällarna eftersom 
genomsnittsvikten ökar bland Sveriges åldringar så att arbetet kommer att innehålla 
tyngre lyft. Det är inte troligt att de skulle acceptera resonemanget. Min slutsats blir 
att elevernas jobb i skolan inte betraktas som ett arbete.32 

 

Barnens tid värderas alltså på ett annat sätt än vuxnas, något som starkt reflekteras i 

erfarenheter iakttagna av media.33  

 

2.4 Röster för hemläxan 

Undersökningen ”Homework: Motivation and learning preference” har som syfte att ge en 

förståelse av psykologin kring läxans process sedd inifrån, från elevens perspektiv. Tidigare 

forskning kritiseras då författarna anser att det genomförts alldeles för få empiriska studier på 

hemläxans effekter. Istället har undersökningarna inte varit väl genomarbetade och de har 

endast fokuserat på antingen läxans karaktär eller läxans effekt på prestation.34 Detta har 

resulterat i vitt skilda slutsatser där vissa studier rapporterar läxans positiva effekter på 

elevens prestationer och betyg medan andra studier visar en oförändrad situation baserad på 

elevens ansträngningar i förhållande till slutbetyg. Elevens förmåga att lära in ändras inte när 

de kommer utanför skolans miljö, inlärningsprocessen är densamma. Däremot finns det en 

mängd påverkansfaktorer som kan verka avgörande för resultatet av elevens arbete. I skolan 

handlar det om interaktionen mellan lärare och elev, gruppdynamiken i klassen eller skolans 

miljö i sin helhet. I hemmet finns influenser från föräldrar, syskon och vänner såväl som 

distraherande faktorer som fritidsintressen som drar barnets uppmärksamhet.   

 

Skoladministratörer, lärare och föräldrar bör ha insikt i att individens karaktär påverkar 

inlärningsprocessen och att det inte räcker med att ha förmågan att lära in det material man 

blir tilldelad. Motivationen är en viktig del i detta och en förutsättning för optimal prestation. 

                                                 
32 Hellsten 1997:214 
33 Ratnesar 2003; Södergren 2004 
34 Milgram & Hong 2000:6 
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Milgram & Hong fastställer att hemläxan är ett effektivt verktyg i inlärningen om det skapas 

och hanteras på ett bra sätt. För att hemläxan ska bli ett optimalt redskap så krävs det insikt 

hos alla tre parter, det vill säga lärare, föräldrar och eleven själv. Lärare måste komma till den 

insikten att de själva inte bara lär sig på olika sätt, de undervisar på olika sätt också. Dessa 

undervisningsmetoder fungerar inte lika effektivt på alla elever. Föräldrar måste också 

komma till insikt i vilket inlärningssätt som passar deras barn bäst och eleverna måste ta sitt 

ansvar i att hitta den bästa inlärningsmetoden.  

 

John Steinberg är, som tidigare nämnt, fil dr i pedagogik och har även publicerat ett fyrtiotal 

böcker kring inlärning, påverkan, värderingar och kommunikation. Steinberg menar att det är 

framförallt tre avgörande faktorer som gör att eleven lyckas med sin läxläsning och skapar 

goda studievanor, dessa faktorer är tro, kropp och metod. Eleven behöver alltså tro på att han/ 

hon kommer att lyckas men även ha en kroppslig uppfattning i den bemärkelsen att individen 

ska förstå hur man ser ut när man läser och vilka rutiner man har. Eleven behöver också ha 

kunskap i metoder för hur man går tillväga för att göra en läxa så bra som möjligt. Steinberg 

poängterar att det är viktigt med läxor. Hans åsikt är att läxor ska ges fyra vardagskvällar, 

måndag till torsdag. Anledningen till detta är att han anser att läxor leder till att man lyckas i 

sitt skolarbete vilket ger en fler valmöjligheter i livet. Det finns flera viktiga orsaker till att 

läxor är viktiga. Det främsta syftet är att barnen ska få goda studievanor, men huvudansvaret 

ska trots detta ligga kvar hos föräldrar och lärare. Läxläsningen är, enligt Steinberg, viktig 

eftersom:  
”den hjälper föräldrarna att få en inblick i vad barnen gör, den talar om för eleven att 
han eller hon har ett ansvar för sina studier, den tränar eleven att klara ett ansvar, 
den ger studievanor som man kan ha nytta av hela livet och den förstärker och 
bekräftar den inlärning som sker i skolan, med andra ord: Läxläsning är nyttig 
repetition.”35 

 

Steinberg stödjer sig på forskningen när han skriver att elever som tränar regelbundet och ofta 

behåller sina kunskaper längre än andra. Hans råd vid eventuella konflikter kring läxor är att 

skolan måste vara tydlig med information kring läxan, förväntningar som ställs på eleven och 

uppföljningen kring läxan. Dessutom ska läxan utformas så att den kan färdigställas på kort 

tid, alltså max 60 minuter för en elev i årskurs 7-9. För att en elev ska lyckas med sina studier 

krävs uppmuntran från skola och föräldrar. Steinberg betonar också vikten av att visa eleven 

                                                 
35 Steinberg 2006:10 
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nyttan av det som ska läsas eftersom ”[…] den som ser nyttan inser också meningen”.36 

Engagemanget och intresset ökar om insikten finns.  

 

3.0 Tidigare undersökningar 

3.1 Lärarnas Tidning  

En undersökning gjordes av Lärarnas tidning inför majnumret 2008 med hjälp av 

webbenkäter som skickades ut med e-post till medlemmar i Lärarförbundet som undervisar i 

grundskolan. Totalt var det 391 lärare som svarade på enkäten. En av frågorna som ställdes, 

var ”Varför ger du läxor?”. Frågan innehöll flera svarsalternativ och lärarna hade möjlighet att 

välja fler än ett svar. I tabellen nedan har jag förkortat svaren av praktiska skäl. Svaren i sin 

helhet löd, ”Det är tradition att skolan ger läxor”, ”Föräldrar/ vårdnadshavare förväntar sig att 

eleverna får läxor”, ” Eleverna hinner inte med skolarbetet under lektionen”, ”Vissa moment 

lämpar sig för hemarbete”, ” Föräldrar/ vårdnadshavare ska bli delaktiga i skolarbetet” och till 

sist ”Elever ska få en rutin att själva ta ansvar för sitt skolarbete”.  

 
Fråga: Varför ger du läxor? 

         Figur 1.0 
 
Av de 391 lärare som svarade på enkäten var det 76% som ansåg att läxor ska hjälpa eleverna 

att få rutinen att ta eget ansvar för sitt skolarbete. 66% anser att föräldrarna blir delaktiga i 

barnets skolgång genom läxorna och 53% anser att vissa moment lämpar sig bättre för 

hemarbete. Hellstens konnotation till läxan i form av kärlek och omsorg märks tydligt här. 

Läxan förknippas med möjligheten att ge familjen mer tid tillsammans och föräldrarna får en 

större inblick i barnets vardag. Läxor är ett tema för numret som undersökningen publiceras i 

och artikelförfattaren frågar: ”Men när stöder läxor lärandet och när blir de snarare ett 

                                                 
36 Steinberg 2006:23 
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hinder?” Argumentet att föräldrarna ska ta del i elevernas skolgång genom läxorna är 

intressant. Lärarnas tidning skriver:  
”Men kan det stödja lärandet att en outbildad lärare, alltså föräldern, tjatar på sina 
barn om att göra en uppgift som de inte själva begriper? Och vad händer med 
inlärningen- och självkänslan- hos den elev som varken har fattat vad läxan går ut på 
eller har någon vuxen där hemma som kan förklara?”  
 

Ingrid Westlund, fil.dr. i pedagogik och forskare vid institutionen för beteendevetenskap vid 

Linköpings universitet, säger i artikeln att ”[...] det harmoniska projekt man ser framför sig 

när elever och föräldrar sitter tillsammans med en hemuppgift inträffar väldigt sällan”. 

Westlund har genomfört ett forskningsprojekt om skolor som studerar utan timplan och fick 

då möjlighet att intervjua elevers syn på läxor. Eleverna ansåg att läxorna tog alldeles för 

mycket av deras fria tid, ibland kunde de ha läxor varje dag. Westlund kom i intervjuerna 

också fram till att eleverna såg skolan som en viktig social arena och att skolarbetet kunde 

skötas hemma. Det är något fel, anser Westlund, om lärarna måste ta en stor del av sina 

undervisningstimmar för att diskutera livskunskap med sina elever för att sedan skicka hem 

uppgifterna så att föräldrarna får hjälpa sina barn. Om det ”[...] i förlängningen blir 

föräldrarna som undervisar i matematik, då är det något fel”, säger hon.37 

 

3.3 Sveriges radio- Ekot 

Ekot valde att skicka en enkät med frågor om läxor till lärare vid 400 skolor som samtliga 

undervisar i tredje klass. Lärarna var slumpvis utvalda av Statistiska Centralbyrån. Ekot fick 

svar från 177 lärare som tillsammans har ungefär 3 700 elever i tredje klass. Resultatet 

kommer att presenteras nedanför i tabellform för att sedan analyseras i en efterföljande 

diskussion. Sammanlagt består Ekots enkät av tio frågor varav jag valt ut fem av dessa till 

diskussion. 38 

 
I enkäten frågade man lärarna om de ansåg att läxor behövdes. Resultatet var klart och tydligt. 
 
Behövs läxorna?                                 

Figur 1.1 
 
                                                 
37 Sundström, U (2008) Läxor- vad är de till för? Lärarnas tidning nr.9 årgång 19  
38 Sveriges Radio Ekot enkät (2003) Fakta om läxundersökningen  
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En övervägande del ansåg att läxor inte bara borde finnas, men att de också behövs i skolan. 

Vad kan vara orsaken till detta? Frågorna som följde ger oss det svaret. 
 
Varför behövs läxorna? Inga svarsalternativ fanns, lärarna fick beskriva själva. 

      Figur 1.2 
Även här ser man en klar majoritet för läxor. Nästan 64% av de tillfrågade lärarna anser att 

läxorna ska hjälpa eleven att fördjupa sina kunskaper inom ett visst ämne. Eftersom lärarna 

har fått skriva egna kommentarer på denna fråga så kan det tänkas att de angett flera skäl till 

varför läxor bör finnas. I nästa steg ansåg lärarna att läxor behövs för att eleverna ska lära sig 

att ta ansvar, men även för att föräldrarna ska ha en inblick i vad barnet gör i skolan. Minst av 

allt ansåg de att läxor ska användas som ett medel för att hinna med i undervisningen eller för 

att ge dem studievana inför högre studier.  

 
Hur viktiga är läxorna för att eleverna ska nå kursplanens mål? 
    

 
            Figur 1.3 
 

Läxor upplevs av en klar majoritet som viktiga för att kursmål ska uppnås. Det är alltså ett 

redskap i elevens arbete att fullfölja kursen, få de kunskaper som krävs för ett betyg och ta till 

sig de kunskaper som läraren förväntar sig att de ska ha vid kursens slut.  

 

Bedöms eleverna klara läxorna själva, eller behöver de hjälp av föräldrarna? 

Figur 1.4 
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Svarsalternativen i denna fråga är något förbryllande då ena alternativet, ”eleverna ska klara 

läxorna själva”, kan tolkas som att läxan bör utformas så att eleverna ska kunna göra den på 

egen hand. Det hänger heller inte riktigt ihop med frågan om eleverna bedöms klara läxorna 

själva. Jag skulle vilja formulera svarsalternativet till ”eleverna klarar läxorna själva”, inte att 

de ska klara läxorna. Oavsett så har lärarna svarat att eleverna behöver hjälp när de gör 

läxorna. Men får de verkligen det? Nästa tabell besvarar den frågan. 
 
Om de behöver hjälp - vet ni om alla elever får den, eller inte? 

Figur 1.5 
 
I en intervju hade man nu gått vidare med följdfrågor kring hur lärarna då arbetar med 

läxorna. Om eleverna inte får den hjälp de behöver hur ska de då klara av att göra dem och på 

lång sikt nå kursmålen? 

 

4.0 Teoretiska grunder 

Roberta Milgram, professor vid högskolan för lärande på universitetet i Tel- Aviv i Israel, och 

Eunsook Hong, professor vid institutionen för utbildningsvetenskap på University of Nevada i 

Las Vegas, har tillsammans utvecklat begreppet homework performance i ett försök att 

förklara den process som uppstår när en elev påbörjar en uppgift, gör ansträngningar i sitt 

inlärningsarbete och färdigställer den uppgiften som tilldelats av skolan och som utförs 

antingen i hemmet eller under andra ordnade läxläsningsformer utanför skolan. Milgram 

skriver att: 
Each learner has a distinct, personal homework performance pattern that consists of 
a unique profile of motivation and preferences that influence compliance with and 
completion of the requirements of homework tasks. This definition clearly reflects 
our emphasis on the characteristics of the student doing the homework and not those 
of the homework itself. 39 

 
 
En hemläxa kan med andra ord utföras både bra och dåligt. Det viktiga är inte kvalitén på 

hemläxan utan snarare själva utförandet. En hemläxa utförs utan direkt vägledning av läraren, 

även om läraren kan ge klara direktiv hur läxan ska göras så finns inte den professionella 
                                                 
39 Milgram & Hong 2000:9 
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hjälpen på plats under hemläxans utförande. I skolan är eleven del av en klass där inlärningen 

bestäms av läraren, ibland av gruppen men mycket sällan av individen. Under arbetet med 

hemläxan förändras dock situationen då eleven själv får bestämma över en mängd faktorer 

kring läxan. Till en början kan eleven bestämma huruvida de vill göra läxan överhuvudtaget. 

Sedan får eleven avgöra hur mycket tid och energi som ska läggas på att utföra uppgiften. 

Dessutom kan de stå inför valet hur uppgiften ska utföras och om de kanske kan arbeta 

tillsammans med någon. Det är mycket stora skillnader i individers sätt att, inte bara göra 

hemläxor, utan även hitta styrkan och motivationen för att genomföra arbetet. Med anledning 

av detta har Milgram med kollegor utvecklat en begreppsmässig modell som ska bidra till att 

utveckla och förbättra hemläxans process och därmed skapa större förståelse och ge stöd till 

elever, föräldrar och lärare. Den begreppsmässiga modellens namn är Homework 

Performance: Motivation & Preference40.  

 

           Figur 2.0     
 

Modellen är indelade i två huvudkategorier, motivation och preferens. Kategorin ”motivation” 

förklarar vad som är källan och styrkan till att processen med hemläxor överhuvudtaget 

startar. Vad är det som gör att studenten väljer att följa lärarens anvisningar och genomför 

uppgiften? Den andra kategorin, ”preferens” talar om vilka förutsättningar som behövs för att 

en student ska fortsätta med, och fullfölja, sina uppgifter. Hur, när, var och med vem föredrar 
                                                 
40 Milgram & Hong 2000:11f 
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studenten att göra hemläxor? Detta anser författarna till modellen är en förutsättning för att 

processen ska nå sitt mål.  

 

Kategorin motivation delas sedan in i de två underkategorierna sources (källor) och strength 

(styrka). Källor för motivation är self- motivated (själv- motiverat), parent- motivated 

(föräldra- motiverat) och/eller teacher- motivated (lärar- motiverat). Den själv- motiverade 

källan bygger på ett personligt intresse för hemläxan. Den föräldra- motiverade källan är 

viktig då den påverkar motivationen i högsta grad. Om föräldern är engagerad och visar att 

hemläxor är viktigt att göra så kan även barnet inspireras. Barnet kan också vilja göra sina 

föräldrar nöjda. Motivationen kan sänkas om föräldrarna anser det vara onödigt med läxor och 

tydligt visar det. Den lärar- motiverade källan bygger på att eleven vill tillfredställa lärarens 

önskemål om att hemläxan ska göras. En hög grad av ambition att göra hemläxan kan visa sig 

när relationen mellan elev och lärare är god. Eleven visar då respekt och uppskattning för 

läraren genom att göra de uppgifter som läraren begär.  

 

Den andra underkategorin under motivation är styrka och består av två komponenter, 

promptness (punktlighet) och persistance (uthållighet). Punktligheten syftar till att visa att 

tiden från det att uppgiften tilldelas till det att den faktiskt utförs används som indikator på att 

visa hur starkt motiverad eleven är. Ju längre tid det tar för eleven att påbörja en uppgift, 

desto svagare är motivationen att göra den. Uthållighet som komponent syftar till att mäta hur 

effektivt en arbetsuppgift utförs. En del människor utför hela uppgiften i en sittning medan 

andra väljer att göra lite åt gången, flera gånger.  

 

Kategorin preferens delas in i fyra underkategorier; organizational, surroundings, perceptual- 

physical och interpersonal. Underkategorin organizational (organisatorisk) består av fyra 

komponenter. Dessa är structure, order, place och time och de förklarar vad individen 

föredrar när det gäller vilken hemläxa som ska göras, i vilken ordning de ska göras, var och 

när. En hemläxas struktur kan variera stort. Antingen kan den komma med klara och tydliga 

anvisningar från läraren eller så kan den vara mer analytisk och abstrakt. Det är olika vad 

enskilda eleven föredrar. Ordningen när en läxa ska göras är däremot mer upp till eleven. 

Eleven kan bestämma när, vart och hur läxan ska göras, såvida inte föräldrarna lägger sig i. 

Vissa elever väljer att göra de enklare uppgifterna först för att sedan ta itu med de svårare, 

andra sparar läxorna från deras favoritämne till sist. Denna komponent av ordning syftar 

främst till att visa på huruvida eleven följer samma mönster varje gång det ska göras 
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hemläxor eller om det är ett oregelbundet arbetssätt. Komponenterna plats och tid fastställer 

var och när eleven främst vill göra sina läxor, om ett mönster kan hittas på favorittider eller 

platser som kan underlätta och hjälpa i läxläsningen.  

 

Underkategorin surroundings (omgivningen) syftar till att visa att just omgivningen kan spela 

en stor roll för koncentrationen och prestationen. Här är komponenterna sound, light, 

temperature och/eller design viktiga. Vissa vill ha stark belysning och hög musik för att 

kunna prestera bra, medan andra behöver tystnad i en speciell miljö. Detta är svårare att 

påverka i skolan, det är främst i hemmet man får möjlighet att välja sin omgivning.  

 

Underkategorin perceptual- physical (perceptuell- fysisk) har sex komponenter som kallas för 

auditory, visual, tactile, kinesthetic, intake och mobility. En del elever gynnas av att få 

förutsättningar som bygger på hörsel (auditory) så att de till exempel kan lyssna på texter och 

instruktioner inspelade på band. Andra vill hellre ha visuella hjälpmedel (visual) i form av 

filmer eller skriftliga instruktioner. Komponenten taktik (tactile) är ämnad för elever som 

främst vill ha uppgifter där de måste handskas med material och till exempel skapa olika 

saker för att sedan ha utställning. Den elev som gynnas av den kinestetiska (kinesthetic) 

komponenten vill i första hand ta del av och uppleva olika händelser och event. Denna 

inlärningstyp föredrar att intervjua en intressant person snarare än att läsa om denna, 

alternativt göra en virtuell resa på nätet. Komponenten intag (intake) syftar på den fysiska 

preferensen att äta, dricka och/eller tugga medan man lär sig. Såsom vissa människor helst vill 

lyssna på musik för att få studiero, så behöver också andra människor äta eller dricka för att 

kunna koncentrera sig på sin uppgift. Till sist har vi komponenten rörlighet (mobility) som 

förklarar att en del elever helst sitter still på samma plats tills uppgiften är klar medan andra 

behöver ta pauser och gå till andra platser i huset för att vila. Detta är främst genomförbart i 

hemmet.  

 

Den sista underkategorin i modellen kallas för interpersonal preferences (interpersonella 

preferenser).  Den syftar till att förklara hur vissa elever helst gör hemläxorna på egen hand 

medan andra vill göra det i sällskap med andra. Hit hör också de två sista komponenterna age- 

peers och authority figures. Vissa elever gynnas mest av att göra läxor i sällskap med sina 

jämnåriga vänner medan andra behöver auktoritära vuxna såsom till exempel föräldrar för att 

få ut det mesta möjliga av sin läxa. 
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Milgram säger i sin slutsats att hemläxor är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa en elev i 

kunskapandet om det används på rätt sätt. Det finns också risk för att det blir till skada för 

framtida bildning. Milgram skriver: 
In order for homework to become a positive and powerful force in education, change 
will have to take place about how homework is understood, how it is used in 
schools, and how it is done at home.41 

 
Och det är detta som den utarbetade modellen ska hjälpa till med. 
 

5.0 Metod 

Studien ska ge svar på vilken inställning yrkesverksamma lärare har till läxor, i vilket syfte 

läxor används i undervisningen och om individens förutsättningar och behov tillgodoses med 

denna metod. För att få svar på dessa frågor har jag valt att göra en kvalitativ undersökning i 

form av fyra djupintervjuer med fyra lärare från tre olika skolor. Två av skolorna ligger i 

Stockholmsområdet och en skola i området kring Oskarshamn.  

 

I övrigt kan det också vara värt att påpeka att min ovana att göra intervjuer inför ett större 

arbete kan ha gjort att jag varit för ostrukturerad i min frågeställning. Under intervjuernas 

gång frångick jag flera gånger från den ursprungliga frågeställningen och upptäckte först efter 

intervjuerna att jag glömt ställa vissa frågor rakt ut. Istället fick jag svar på dem indirekt 

genom andra frågor. Den sista intervjun jag gjorde var helt klart den mest strukturerade.  

 

5.1 Kvalitativa undersökningar 

Den kvalitativa metodens huvuduppgift är att tolka och förstå de resultat som framkommer. 

Metoden ska alltså inte generalisera, förklara och förutsäga. Istället kan man gå på djupet 

genom undersökningar. Ett viktigt instrument i denna metod är djupintervjun genom vilken 

man vill försöka förstå och beskriva fallet. Detta kallas för idiografisk forskning, alltså att 

lägga fokus på att beskriva och förstå särpräglade fenomen.42   

 

Kritik har riktats mot den kvalitativa forskningen med motiveringen att den är alltför 

subjektiv. Resultatet är beroende av vem det är som har gjort tolkningen. Forskningens 

tillförlitlighet kan ifrågasättas, särskilt med tanke på det låga antalet undersökningspersoner 
                                                 
41 Milgram & Hong 2000:17 
42 Stukát 2005:32 
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som vanligtvis tar del i en kvalitativ forskningsstudie. Detta begränsar starkt möjligheterna att 

generalisera.43 Men den kvalitativa forskningen erbjuder också möjligheter som annan 

forskning inte gör. Genom den kvalitativa forskningen kan vi få svar på inte bara vad, utan 

också hur en människa tänker. ”Det handlar om att identifiera uppfattningar och att beskriva 

variationer av uppfattningar.”44  

5.2 Intervju som metod 

Forskningsintervjun är en av de vanligaste metoderna inom utbildningsvetenskapen.45 Denna 

typ av intervju har stora krav på sig då forskaren i sin rapportering måste kunna redogöra för 

frågornas relevans och visa att tolkningarna är hållbara. Det finns två typer av 

forskningsintervju, de strukturerade och de ostrukturerade. Den strukturerade intervjun har ett 

fastställt intervjuschema där frågornas ordningsföljd och deras formulering är bestämda. 

Frågorna är alltså mer eller mindre slutna och den intervjuade kan oftast bara välja mellan 

olika förutbestämda svarsalternativ.46 Den ostrukturerade intervjun skiljer sig på det sättet att 

det inte är en bestämd frågemall som följs. Intervjuaren ställer frågorna i den ordning som 

situationen inbjuder till och gör det med hjälp av en frågemall där vissa huvudfrågor ställs 

likadant till alla, men med individualiserade följdfrågor. Jag har använt mig av den 

ostrukturerade intervjun i mina undersökningar. Till min hjälp har jag haft en frågemall med 

vissa bestämda huvudfrågor som ställts till samtliga informanter för att sedan följa upp med 

lämpliga följdfrågor. På detta sätt blev det mer en samtalssituation än en intervju och jag 

kunde få djupare insikt i lärarnas individuella arbetsmetoder. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en digital diktafon och transkriberades sedan i sin helhet.  

 

Min frågeställning är vilken inställning har de yrkesverksamma lärarna till läxor, i vilket syfte 

används läxor i undervisningen och tillgodoses individens förutsättningar och behov med 

denna metod? Dessa frågor blev huvudfrågorna i intervjun. Vardera fråga följdes sedan av tre 

kompletterande frågor. De tre sista frågorna i frågeformuläret behandlade mer allmänt 

informantens skola och vilken inställning de upplevde att föräldrar och elever har till läxor.47 

 

                                                 
43 Stukát 2005:32f 
44 Ibid 
45 Stukát 2005:37f 
46 Ibud 
47 Se bilagan för bättre översikt 
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5.3 Informanterna 

Informanterna arbetar på tre olika skolor i Sverige. Skolor och informanter kommer inte att 

namnges. Istället presenterar jag dessa som Skola A, Skola B och Skola C. Skola A och Skola 

B ligger i Stockholmsförorter, Skola C ligger i området kring Oskarshamn. På Skola A 

intervjuade jag två lärare och för att ge en tydligare bild av resultatet av intervjuerna kommer 

jag i fortsättningen att hänvisa till intervju 1 och intervju 2. Läraren på Skola B blir intervju 3 

och läraren från Skola C blir intervju 4.  

 

Informanterna från Skola A är båda män och undervisar i samhällsorienterade ämnen. De har 

arbetat som lärare mellan sex och tio år. Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen, med 

en veckas mellanrum och med en lärare i taget. Båda gångerna satt vi i personalrummet. Även 

om deras kollegor passerade förbi ibland upplevdes informanterna vara ärliga och öppna med 

sina åsikter. Stämningen var avslappnad och liknade mer en samtalssituation snarare än en 

formell intervju. Skolan ligger i en förort till Stockholm. Informanterna bedömer att en 

majoritet av deras elever har invandrarbakgrund och många är nyanlända till Sverige. Detta 

skapar svåra situationer för föräldrarna som i många fall blir beroende av sina barns 

kunskaper i svenska språket. Det finns även en stor del familjer som engagerat uppmuntrar 

sina barn.  

 

Informanten från Skola B är kvinna och undervisar i svenska på grundskolans senare år. 

Intervjun genomfördes av praktiska skäl via telefon. Samtalet var något ansträngt och stressat. 

Skolan ligger i en Stockholmsförort, inte långt ifrån orten som Skola A ligger i. Områdena 

påminner mycket om varandra. Det är en invandrartät förort. Engagemanget från föräldrarna 

är lika mycket pådrivande som oengagerat.  

 

Informanten från Skola C är kvinna, undervisar i svenska på grundskolans senare år och har 

varit lärare i nästan tjugo år. Skolan ligger i en mindre tätort. Informanten bedömer att 

omkring 90% av föräldrarna är engagerade i sina barns skolgång. De flesta har inte en 

akademisk utbildning men de har yrkesutbildningar.  
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5.5 Reliabilitet  

Hur vet jag att min undersökning är trovärdig? Till att börja med är det svårt att generalisera 

utifrån fyra lärares åsikter. Lärarna kan även färgas av arbetslagets, skolan eller kommunens 

sätt att arbeta. Med anledning av detta försökte jag få till en större spridning i mitt urval av 

informanter. Jag valde två informanter från samma skola och tre informanter från samma 

kommun. Den fjärde bor och arbetar i en annan del av landet. Denna spridning anser jag ger 

en större tillförlitlighet till studien. Eftersom jag använde mig av en ostrukturerad form av 

intervju kunde jag ställa följdfrågor för att förtydliga svaren eller få mer information om en 

viss åsikt. Informanterna upplevdes som ärliga och öppna med sina åsikter. En av 

informanterna som intervjuades via telefon var mindre intresserad av intervjun än de övriga. 

Detta antar jag beror på dagsformen då hon vid intervjutillfället var sjuk. Jag behövde dock av 

tidsmässiga skäl genomföra intervjun vilket hon accepterade. Det upplevs inte ha påverkat 

hennes öppenhet vid besvarandet av mina frågor.  

 

6.0 Resultat 

Det rådde skilda meningar bland lärarna vad en läxa vad för något. Istället för läxa valde man 

vissa gånger att kalla det för hemuppgift. Samtliga lärares beskrivning av läxan eller 

hemuppgiften stämmer överens med den definition som jag gjorde i början av detta arbete, 

alltså att det är en uppgift som läraren tilldelar eleven, som ska göras utanför ordinarie skoltid 

och utan vägledning eller hjälp av utbildad lärare. Däremot måste man komma ihåg att det 

finns olika typer av läxa, där vissa kräver att eleven övar och repeterar det som lärts ut på 

skolan medan andra läxor ger eleven möjlighet att berika och utveckla sina kunskaper. Jag 

kommer i fortsättningen att använda mig av ordet läxa, oavsett vilken lärare jag refererar till. 

 

6.1 Inställning till läxor 

Tre av fyra intervjuade lärare använder sig av läxor. Läxan tilldelas inte eleverna för att det är 

tradition att göra det. Det finns en tanke bakom. Det kom fram flera skäl till hur läxan 

användes i den dagliga undervisningen. En av informanterna från Skola A valde att ha läxan 

som kontroll för att bedöma om eleverna har förstått det som läraren har gått igenom. Ett 

annat starkt skäl att ha läxan var att ge eleverna möjlighet att göra klart arbete hemma som de 
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inte hunnit med på avsatt lektionstid. Den andre av lärarna från samma skola var kritisk mot 

läxor men valde att använda sig av dem, fast då bara utifrån speciella förutsättningar. Skälet 

till att han är kritisk mot läxor är för att dessa nästan alltid görs individuellt och det anser han, 

är inte rätta vägen till kunskap. 
 

Om man ska sätta en paroll för vad man står för i undervisningen, så hävdar jag att 
undervisning sker i samtal. Undervisning sker i dialog, att man tillsammans i grupp 
definierar vad kunskapen är i ett stoff som man håller på med och vad som är viktigt 
och hur det ska användas. Så det är grunden i all utbildning, det handlar om hur man 
definierar målet.48 

 

Det är alltså ingen idé att be eleverna läsa några sidor hemma och svara på frågor skriftligt 

som läraren sedan samlar in för bedömning. Istället får eleverna göra uppgifterna hemma för 

att de ska vara förberedda på att diskutera dem i klassen. En annan lärare väljer att gå igenom 

stoffet med sin klass, läsa tillsammans ur boken och diskutera begrepp och elevernas 

befintliga kunskap kring arbetsområdet. Detta bidrar till en förförståelse som gör att när 

eleverna läser texten hemma så har de redan gått igenom den. Läxan blir en del i processen att 

fördjupa kunskaperna som man fått med sig från lektionen. Detta kan kopplas till Hellstens 

konnotation förberedelse där läxans syfte blir att lära eleverna att tänka själva genom att 

förbereda sig inför prov, förhör och diskussioner genom läxan. Läxan används som tidigare 

nämnt även som ett hjälpmedel när eleverna inte hinner klart på lektionstid. 

 
De ska i alla fall skriva en berättelse, en inlevelseberättelse. Och de fick tre lektioner 
på sig att göra det, men alla hann inte med på de tre lektionerna. Då får de göra det 
hemma och sen lämna in. Och då är det en slags läxa att göra klart det hemma [...] 
det är en slags reproducerande kunskap som man ofta får hem i de klassiska 
läxorna.49 
 

 
Läxan kopplad till inlärning blir alltså inte meningsfull om den sker mekaniskt, alltså att 

eleverna ger svar som de tror att läraren söker. En informant var irriterad över lärare som, när 

en elev inte funkar, förklarar det med att eleven inte gör läxorna ordentligt. Han ansåg att 

läraren skjuter ansvaret ifrån sig när man skyller elevens svagheter på att de inte gör läxorna. 

Det är lärarens uppgift att se till att eleverna klarar av att göra läxorna och att bli motiverad 

till att läsa dem. Det är lite grann att radera bort sin uppgift som pedagog. Sen förklarar man 

resultatet med att eleverna inte har gjort läxorna, vilket kanske beror på att eleverna inte fått 

kunskapen att klara av läxorna. Det ingår också som pedagog att motivera ens elever till 

kunskapande. Informanten från Skola C påpekade dock att läraren måste ha olika inställning 

                                                 
48 Lärare från Skola A, intervju 2 
49 Lärare från Skola A, intervju 2 
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beroende på vilka ämnen man undervisar i. Hon har undervisat i både engelska och svenska 

och märker då skillnad i vilka ämnen som kräver läxor och inte. I ämnet svenska har hon inte 

behövt använda sig av läxor.  
Däremot har jag använt mig av läxor när det gäller språkinlärning därför att då krävs 
det en lite annorlunda pedagogik, man måste nöta in vissa saker, man måste lära in 
nya glosor. Man måste träna på de här grejerna och då blir ju det på något sätt en 
läxa. [...] Det är vanligt att man inom språk ger glosinlärning. Det är inte en svår 
form att träna hemma, föräldrarna behöver inte hjälpa till.50 

 

Glosförhör är ett enklare sätt att få eleven att memorera och nöta in kunskaper utan att ställa 

höga krav på hemmiljön. Informanten är överlag positiv till läxor. Hon tillägger dock att man 

måste se läxläsning med en nypa salt beroende på vilken grupp man sätter läxläsning på. De 

ambitiösa eleverna kommer alltid läsa sina läxor och har förmodligen också föräldrar som 

kommer att förhöra dem på deras läxor. Sen finns det en slags mellangrupp som kanske fixar 

det själva, något halvhjärtat. Men det finns även en förlorad grupp som skolan aldrig kommer 

att nå även om de får tiotusen läxor därför att de kommer att strunta i det. De lever i en annan 

social atmosfär och som läraren måste tänka lite extra på.  

 

6.2 Läxhjälp och sociala förutsättningar 

Två av skolorna har läxhjälp arrangerad av Röda Korset. En skola sköter läxhjälpen med sina 

egna lärare. Överlag verkar eleverna ta till sig rådet att söka stöd i läxläsningen och gå till den 

avpassade tiden för läxhjälp. Föräldrarna ställer sig positivt till att eleverna går dit och det är 

oftast samma elever som går dit, elever som har hittat motivationen eller stödet hos 

föräldrarna. De elever som väljer att inte gå på läxhjälpen upplevs av en lärare inte ha den 

strukturen hemma och föräldrarna har brister i relationen till sina barn som gör att de inte 

lyckas få dem att gå dit. Många gånger blir det en klassfråga.  

 

En informant från Skola A beskriver området som skolan ligger i och hur familjerna har det. 

Många föräldrar saknar akademisk bakgrund, men det finns även en stor del familjer med 

utbildning. Den intervjuade läraren märker stor skillnad i vilken vikt man lägger vid studier 

om man har akademisk bakgrund eller inte. Det handlar även om tradition då det finns en stor 

grupp elever som inte har någon kunskapstradition överhuvudtaget och där familjen 

accepterar att det är svårt i skolan. Moroten att sikta mot högre studier saknas, och då är det 

svårt att utföra uppgiften hemma. Orten har en stor andel invandrare, många är nyanlända till 
                                                 
50 Lärare från Skola C, intervju 4 
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Sverige och detta påverkar barnens framgångar inom skolarbetet. Den kognitiva forskningen 

har fastställt att en betydande faktor inom utbildningsframgång är hur väl individen behärskar 

språket.  

 

Skolan har alltså en stor andel elever med familjer som antingen är utan kunskapstradition 

eller viljan att satsa på akademiska studier. Det är i dessa fall som det blir intressant att se hur 

individens förutsättningar och behov tillgodoses. Läxor är något som blir påtagligt för 

familjen då dessa tas med hem. En av informanterna från Skola A var tydlig med åsikten att 

man inte ska sänka kraven på att göra läxorna bara för att eleven har svåra hemförhållanden. 

Det handlar nämligen inte om det, anser han, det vore att svika eleverna. De behöver ha den 

struktur som skolan kan erbjuda och därför bör man hitta en plats där man kan göra läxorna i 

fred.  

 

6.3 Elevens ansvar 

Läroplanens formulering om att eleverna ska ta eget ansvar för sin inlärning anser lärarna har 

olika betydelse när det kommer till läxan. En åsikt var att läxläsning inte kan räknas till det 

eftersom det finns skolor där elever är så pass självgående att de kanske inte behöver så 

många läxor. Men om läraren ger eleverna en grundlig genomgång av ämnet så får eleverna 

också helt andra förutsättningar. 
Då får de en möjlighet att ta ansvar för sin egen inlärning därför att jag ger dem 
redskapen, det vill säga förförståelsen att ta till sig de här begreppen. Om jag bara 
gav dem en bok, då skulle de aldrig klara sig. [...]Så på så sätt så får de ju möjlighet 
att växa och ta ansvar över sin inlärning själv.51 

 

En annan åsikt var att ansvaret går ut på att se till att man har tagit till sig kunskapen. All 

kunskap skapas i klassen genom diskussion, men för att kunskapen ska bli ens egen krävs det 

repetition. Eleverna behöver särskilt tänka över vad som sades kring ämnet och ha en 

diskussion kring boken även hemma. Det blir att ta ansvar för sina studier, att man ser till att 

göra kunskapen till sin egen. En av informanterna upplevde det svårt att i dagens samhälle 

ställa krav på att eleven ska ha någon annan som förhör läxor. Samhället ser inte ut så idag, 

oavsett utbildningsgrad i familjen kan man inte kräva att medlemmar i familjen ska hjälpa till 

med läxan. Ansvaret bör inte läggas på hemmet, istället kan man lägga ansvaret på eleven. 

När de kommit upp i tonåren måste de börja lära sig ta ansvar, men det måste vara inom vissa 

                                                 
51 Lärare från Skola A, intervju 1 
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rimliga gränser. Det kan till exempel utföras så att eleven får en uppgift med instruktioner om 

när det ska lämnas in och hur många lektioner de har på sig att göra klart uppgiften. Då ligger 

det på elevens ansvar att planera sitt arbete och sin tid för att göra klart arbetet i tid. På så sätt 

höjer man successivt graden på ansvar.  
Därför att det är ett led i vuxenlivet med projektarbeten längre fram. Det är ett 
ansvar kan man säga. [...] Det är ingen läxa utan det är att planera sitt arbete då för 
att man kanske inte ska behöva jobba med det hemma utan under lektionstid.52 

 

Eleven måste förberedas för livet. I såväl arbetsliv som högre akademiska studier krävs det att 

tidsplaneringar följs och respekteras. Det förekommer sällan att individen får chans efter 

chans att fullfölja uppgiften. Detta arbetssätt blir ett led i att lära sig ta ansvar på 

grundläggande nivå, att själv planera sin tid och avgöra hur mycket arbete som behöver 

läggas ner på uppgiften.  

 

6.4 Individen 

Att ta hänsyn till den individuella eleven vid utformandet av läxan kan vara svårt. Det är ett 

av argumenten som kommer upp i intervjuerna. En av lärarna säger: 
Ja, det är ett av mina argument mot att göra hemuppgifter också för att många av 
våra elever har inte möjlighet att göra läxor ordentligt hemma. En del är väldigt 
trångbodda, hämtar småsyskon på dagis, tar jättestort vuxenansvar hemma… och det 
är några elever. Andra elever har helt enkelt inte tillräckligt med struktur hemma. 
Och de har inte förutsättningar för att strukturera sig själva, de är fortfarande barn. 
Och då är det så att de som har lätt för att göra läxor hemma det är elever som har 
föräldrar med akademiska studier bakom sig. Och det tycker jag är orättvist, det är 
därför man ska försöka skapa så mycket av lärandet som möjligt i skolan. De som är 
motiverade, de kommer att fortsätta med kunskapandet utanför skolan ändå, 
kunskapandet sker ju ändå även om man inte ger läxor hem. Bara genom att se 
nyheter på tv är ju ett slags kunskapande, det är ju inte så att bara för att jag inte ger 
några läxor så sker inte kunskapandet hemma.53 

 
 
Det kan alltså bli orättvist mot elever med sämre förutsättningar att få uppgifter de inte klarar 

av. Motivationen att fullfölja uppgifterna kan vara svag. Det var en åsikt som delades av flera 

informanter. Läraren från Skola B säger: 
[...] jag tycker att det man inte hinner på lektionerna, det kan man göra hemma. Men 
det måste finnas handledning, jag ser mig som en handledare. Att skicka hem någon 
med en uppgift som behöver handledning det blir ju knäppt. Sen blir det också en 
orättvisa i det hela om det är ett barn som har föräldrar som är akademiker, har god 
allmänbildning, god förståelse och ett barn som kanske inte har det. Inte för att 
rättviseaspekten behöver vara så tungt vägande för varför man inte gör det. Men jag 

                                                 
52 Lärare från Skola C, intervju 4 
53 Lärare från Skola A, intervju 2 
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tycker att man ska kunna lägga upp undervisningen på ett sådant sätt att det inte ska 
kunna bli någon orättvisa. 54 

 

Tanken om att lärararen ska vara med i elevens process återkommer. Informanten från Skola 

B talar om att hon betygssätter hela processen eftersom det är sättet att jobba efter målen. Det 

är också därför som hon inte använder sig av prov. Hon upplever inte att det är avsikten med 

styrdokumenten, det är snarare hela arbetet som ska bedömas. En lärare ska också kunna se 

och bedöma elevens prestation och tänkande. Hur ska det gå till om uppgifterna görs hemma 

utan lärarens närvaro? En av kriterierna för svenska som ämne är att man ska bedöma elevens 

egen medvetenhet om sitt sätt att lära sig. Informantens åsikt är att om detta kriterium ska 

fullföljas så måste läraren vara där i en diskussion med eleven.  

 

Alla lärare hade dock inte denna åsikt. Istället tänkte en av informanterna på den individuelle 

eleven inför läxan, inte när man gör  läxan för då blir det att man på ett sätt anpassar 

kunskapen efter eleven. Det är fel, anser han, att sänka nivån på det sättet. Det är även viktigt 

att eleverna gör sina läxor för om kunskapen ska kunna bli deras egen så krävs det repetition. 

Att utforma läxan så att eleven kan göra den utan föräldrars hjälp var en annan omdiskuterad 

fråga. Två av lärarna ger stödet innan, på lektionerna. På det sättet ska det vara tydligt vad de 

ska göra hemma. Är eleven tillräckligt fokuserad på lektionerna så ska de inte behöva läsa en 

rad hemma i böckerna. En annan av informanterna ger heller aldrig läxor som eleven inte kan 

göra själv, men däremot är han kontaktbar och redo att hjälpa till om någon skulle behöva det. 

Via mail och chatsidor kan läraren få kontakt och göra sig nådd. Det gäller att möta eleverna 

på deras forum. Buell diskuterar detta sätt att utforma läxan när han använder begreppet 

”parent- neutral homework”. Detta är arbetssättet för flera av skolorna i Buells exempel då de 

rekommenderar sina lärare att ge eleverna läxor som de säkert vet att eleven kan göra oavsett 

formell kunskap eller hjälp från föräldrarna. En av informanterna gav ett exempel på en elev 

som han tidigare undervisat. 
Maskrosbarn, det är ju en sån som trots alla [...] dåliga förutsättningar som de har 
haft har någonstans hittat en person eller flera som har bekräftat dem som människor 
och inte från ett socialt arv. Det vill säga att trots ett socialt arv så har man överlevt, 
man hade inte de förutsättningarna egentligen, man har överlevt och man har blivit 
väldigt duktig och kommit ur det där. Det är maskrosbarn. Jag hade en sån för några 
år sen, båda föräldrarna var narkomaner. Det går hur bra som helst nu, hon jobbar, 
vuxen, har gått ut gymnasiet. Och henne såg vi, henne bekräftade vi, tog hand om 
henne, hjälpte henne, socialen var med. Vi fixade ett bra nätverk kring henne med 
släktingar och allting. Det går hur bra som helst.55 

 

                                                 
54 Lärare från Skola B, intervju 3 
55 Lärare från Skola A, intervju 1 
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Informanten från Skola C påpekade vikten av att lära känna sin klass för att på så sätt veta 

vilken metod som passar bäst för dem. Läraren måste ta hänsyn till det och där man vet att det 

kanske inte finns någon överhuvudtaget som är intresserad av att ta hand om någon läxa 

måste man utforma den så att eleven kan klara den själv. Hon underströk även vikten av att 

varva sina undervisningsmetoder så att eleverna kan komma fram till vilken inlärningsmetod 

som passar dem bäst.  
Och då talar vi om de eleverna som är medel och högre upp. De eleverna som har 
det svårt måste alltid ha strukturerad undervisning. De måste alltid ha det, de kan 
man aldrig lämna att söka information på egen hand. Det är fullständigt förödande 
för de eleverna. Det hjälper dem inte ett dugg. För få kommer de bara glida igenom 
den lektionen och inte göra ett dugg. Att ställa krav är att tro på dem, att inte ställa 
krav är att lämna folk i ingemansland, det är min teori. Jag tror på den, så är det. 
Men att ställa krav som är möjlig i förhållande till den eleven. Då kommer de kunna 
nå resultat, och ge massor av beröm hela tiden, då kommer de att växa. 56 

 

6.5 Uppföljning och tidsplanering 

Uppföljningen av läxor varierade bland lärarna. En lärare valde att använda sig av skriftliga 

läxförhör som sedan blev en del av bedömningsunderlaget. En annan lärare har varierande 

arbetsmetoder för att behandla läxan. Han kunde ta en gemensam diskussion i klassen, samla 

in läxorna eller ge eleverna uppgifter där de ska diskutera två och två först. Därför handlar det 

inte om att kontrollera att eleverna gör uppgifterna. Det blir kvantitet, anser informanten, att 

kontrollera hur många uppgifter eleverna gör. Istället väljer han att se till hur mycket 

kunskaper de har med sig. Den eleven som gör sina läxor ordentligt får istället en fördel vid 

uppsatsskrivningar och diskussioner där de kan visa att de har fått den kunskapen. Det andra 

är ambition och det, menar informanten, får läraren absolut inte bedöma. En av informanterna 

följde upp genom att antingen samla in det skriftliga material som eleverna hade med sig eller 

låta dem ha en redovisning om uppgiften var utformad på det sättet. Detta ingår sedan i 

bedömningen eftersom det är en del av de kriterier som läraren har haft som finns i målen. 

Informanten poängterar dock att betygsbedömningen inte hänger på en enstaka läxa eller vad 

eleven gör vid ett speciellt tillfälle. Det är istället en kontinuerlig bedömning man gör på varje 

lektion som genomsyrar det arbete man har med eleverna.  

 

Tidsåtgång är inget lärarna beräknar i utformandet av läxan. Kunskap går inte på tid, säger en 

informant. Däremot får de tid i skolan på lektionerna att göra klart sina uppgifter. Den som 

inte hinner klart får ta med sig uppgiften hem. En annan informant säger att han inte 

                                                 
56 Lärare från Skola C, intervju 4 
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diskuterar tidsaspekten med sina elever, men de får heller inga tunga läxor som tar flera 

timmar att göra. Jag tolkar det som att informanterna inte medvetet tänker på tidsåtgången, 

men däremot ser till storleken på hemuppgiften som indirekt är kopplad till hur mycket tid en 

elev måste sitta med läxan. Ingen av informanterna tycker att skolan ska ha en gemensam 

läxpolicy.  
Då blir vi stöpta i samma form som lärare. Man har olika syn och det måste vi tillåta 
oss som lärare att ha. Man har olika pedagogiska inlärningssätt eller 
undervisningssätt och det måste vi också tillåta våra kollegor att ha. Jag tror inte att 
man kan sätta ramar för att alla ska göra likadant för att för det första kommer man 
inte göra det i alla fall, därför att det finns ingen yrkeskår som kör sitt eget race så 
mycket som vi lärare gör. 57 

 

Kommentarer från föräldrar och elever när det gäller läxor är olika. Vissa lärare har inte fått 

någon respons överhuvudtaget. ”Generellt verkar de flesta föräldrar acceptera och förstå att 

det ska vara läxor och att man behöver göra läxor”, säger en informant. En annan informant 

har förklarat sin arbetsmetod för föräldrarna, att eleverna enbart läser på till proven och att de 

kan få uppgifter ibland som de inte blivit klara med på lektionerna. Eftersom reaktionerna 

uteblivit verkar föräldrarna ha godtagit detta arbetssätt. Informanten från Skola C säger att det 

på hennes skola varit diskussioner om att det är mindre läxor på högstadiet än på 

mellanstadiet. Hon tror att det beror på att mellanstadielärarna försöker förbereda eleverna på 

att det kommer bli mycket arbete i högstadiet. Informanten anser dock att det är bra att 

eleverna är förberedda på det. ”Klivet mellan mellanstadiet och högstadiet blir så stort, man 

har ett helt annat ansvar själv. Det blir ett problem för de elever som har svårigheter”. 

Strukturen förändras för eleverna drastiskt. De måste själva ta sig till olika klassrum för varje 

lektion, ta ansvar för att ta med sig lämpligt material och hålla ordning på schema, tider och 

planerade arbeten.  

 

7.0 Diskussion 

Till att börja med ska jag kort reflektera över min undersökning.58 Min ursprungliga tanke om 

en jämförande studie mellan två skolor av olika åsikter kring läxläsning gick inte som planerat 

och därför fick jag ändra inriktning under arbetets gång. Detta anser jag, har inte påverkat 

resultatet av mitt arbete eftersom jag inte hade som syfte att göra en jämförande studie mellan 

två skolor utan istället ville ta reda på fyra yrkesverksamma lärares inställning till läxläsning. 
                                                 
57 Lärare från Skola C, intervju 4 
58 Patel, R. & Davidson,B. (2008) Forskningmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning Hungary: Elanders Hungary Kft Studentlitteratur s.134 
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Det som har framkommit i intervjuerna har satt enkätundersökningarna i en större obalans än 

tidigare eftersom det i stor grad tycks bero på vilket ämne läraren ifråga undervisar i. Dessa 

uppgifter har inte jag. Ämnesdidaktiken skiljer sig från varandra och därför kan svaren också 

variera beroende vilket håll man kommer från. Om en lärare undervisar i främmande språk 

kan svaret vara ett annat än vid jämförelse med en lärare som undervisar i till exempel 

svenska. En annan sak som kan vara viktig att tänka på är att Sveriges Radio gjorde en 

undersökning bland grundskollärare i tredje klass. Informanterna i min undersökning arbetar 

med elever på grundskolans senare år. Ett argument för att detta har betydelse kan vara att 

äldre elever har bättre förståelse för skolans värld och vad som krävs av dem än vad elever i 

tredje klass har. De vet bättre vad som förväntas av dem. Jag anser att detta är mycket 

beroende på skola, område och sociala förutsättningar.  

 

7.1 Lärarnas inställning till läxor 

Den första frågan i den grundläggande frågeställningen till detta arbete var att ta reda på 

vilken inställning de yrkesverksamma lärarna har till läxor, resultatet är varierande. Två av 

lärarna ställde sig positiva till läxor, en undvek dem i största möjliga mån och en använde inte 

läxor alls. I samtliga fall var det deras eget val att arbeta på det sätt de gjorde, varken skolan 

eller arbetslaget hade någon typ av överenskommelse eller policy kring läxläsning. Ingen av 

informanterna ville heller ha någon uttalad läxpolicy på skolan. Den gemensamma bilden av 

läxor var att det inte skulle göras för att det är tradition att ge elever läxor utan samtliga lärare 

hade en medveten tanke bakom sitt val.  

 

Motiveringen för att använda läxor var främst att det var det enda sättet att veta helt säkert att 

eleverna har förstått och tagit till sig den kunskap som läraren har gått igenom. Läxan blir en 

del i processen att fördjupa kunskaperna som man fått med sig från lektionen. Dessutom 

kunde läraren använda sig av läxan som ett underlag i betygssättningen. Här framkommer en 

av Hellstens konnotationer till läxan, kontroll och styrning. I det fallet använder sig läraren av 

läxan som ett sätt att se om eleven håller på att hamna efter de andra eller om något inte står 

rätt till.  

 

Motiveringen för att inte använda läxor var främst att läxan görs individuellt medan 

kunskapandet sker i dialog med andra. Det finns ingen anledning att ge eleverna läxor 

eftersom det ska finnas tid i skolan att göra klart alla uppgifter. Om eleven nu mot förmodan 
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inte hinner klart på lektionstid, då blir det deras uppgift att ta med sig det hem och göra klart 

den. Då blir det en läxa, men det är främst för att läraren måste gå vidare i arbetsmomenten. 

Läraren bör anpassa sin planering om tidsaspekten blir ett problem, men de enstaka elever 

som inte hinner med ska göra klart uppgiften hemma.  

 

Den teoretiska modellen Homework Performance visar på sätt som läraren kan se hur 

ambitiös och motiverad en elev är att göra läxor eller fullfölja skoluppgifter överlag. En av 

motivationens komponenter är styrka (strength) som karakteriseras av punktlighet 

(promptness) och uthållighet (persistance). Punktligheten är en indikator som visar hur starkt 

motiverad en elev är genom att man mäter hur snart efter att ha blivit tilldelad uppgiften en 

elev börjar ta itu med den. Uthålligheten mäts i hur effektivt uppgiften utförs, alltså om eleven 

väljer att ta itu med den vid olika tillfällen eller på en och samma gång. Ett argument mot 

detta resonemang är att eleven kan uppleva den tilldelade uppgiften som en så stark börda att 

de vill bli av med den på en gång och inte ha den hängande över sig. Det kan vara en 

anledning till att de väljer att utföra den snabbt. På samma gång kanske det inte spelar någon 

roll om eleven anser uppgiften vara en börda då de uppenbarligen har lagt ett värde i att göra 

läxorna. Motivationen kan också variera mellan olika uppgifter. Om eleven anser att 

uppgiften är stimulerande och intressant så ökar motivationen. Detta gör att de blir klara 

snabbare än de kanske blir om de tilldelas en uppgift som de saknar intresse för. För en lärare 

som låter sina elever ta hem de uppgifter som de inte hunnit göra klart på avpassad tid, kan 

detta vara ett sätt att mäta motivation att utföra dem. Samtidigt krävs det att läraren känner 

sina elever väl då olika individer arbetar olika snabbt och det innebär att en långsam elev inte 

för den sakens skull är omotiverad. Dessutom betonade en av informanterna att ambition inte 

ska tas i beaktande vid betygssättning. Däremot kan läraren använda motivationsfaktorer för 

att hjälpa eleven att hitta glädjen i skolarbetet och dessutom välja sin undervisningsmetod så 

att den är anpassad till individens förutsättningar och behov.  

 

I Sveriges Radios enkätundersökning framgår det att lärarnas främsta skäl till varför de anser 

att läxor behövs är för att just fördjupa de kunskaper som eleverna får med sig från skolan. (se 

Figur 1.2) Eleverna ska alltså nöta in kunskapen så att de kommer ihåg det inlärda inför prov 

och framtida skolarbeten. I nästa steg gav de tillfrågade lärarna läxor för att föräldrar/ 

vårdnadshavare skulle hållas informerade om vad eleverna gör i skolan. Dessutom lärde det 

eleverna att ta eget ansvar för sina studier. Endast ca 10% av deltagarna tyckte att läxor var ett 

medel för att hinna med det man ska. I Lärarnas tidnings undersökning var det 31% av de 391 

 
 

36



Kristina Alnashi  Utbildningsvetenskap C 
  Ht 2008  
tillfrågade lärarna som ansåg att läxor är ett hjälpmedel när elever inte hinner med skolarbetet 

under lektionerna. (se figur 1.1) Detta framgår tydligt i Hellstens konnotation till läxan i form 

av förberedelse där eleverna läser läxor som förberedelse för prov, diskussion eller förhör. 

Läxläsningen kan, i linje med denna konnotation, också ge en förberedelse för kommande 

studier och även träna på studietekniken för att bättre klara av kommande läxor.  

 

7.2 Lärarnas syfte med läxor 

Läxan blir en del i processen att fördjupa kunskaperna som man fått med sig från lektionen. 

Att uppfylla läroplanens önskan om att eleven ska ta egen ansvar för sin inlärning är inte 

förknippat med läxor, enligt informanterna. En åsikt var att ansvaret går ut på att se till att 

man tagit till sig kunskapen. För att kunskapen ska bli ens egen krävs repetition även om 

kunskapen skapas i dialog med andra och att ta ansvar för sina studier är att se till att man gör 

kunskapen till sin egen.  Att döma av enkätundersökningarna tycks de tillfrågade lärarna anse 

att läxor är ett viktigt steg för att uppnå kursmålen. (se figur 1.3)  

 

I undersökt litteratur ifrågasätter Kullberg om det är möjligt för elever, oavsett ålder, att ta 

eget ansvar för sin utbildning och den kognitiva utveckling som ska ske i lärandemiljö. 

Lärarna bör alltid delta i lärprocessen eftersom de har utbildat sig just i det syftet och eleverna 

har inte kunskap att sköta den kognitiva utvecklingen på egen hand. Lindström och Lindberg 

beskriver hur eleven ska gå tillväga för att kunna ta ansvar för sin egen utbildning och sitt 

eget lärande. Eleven måste ha ett kvalitetsbegrepp som uppfattas på samma sätt av läraren. 

Dessutom ska eleven kunna jämföra den aktuella kvalitativa nivån med den nivån som eleven 

vill uppnå. För att kunna komma vidare i utvecklingen och nå det önskade resultatet måste 

eleven utveckla strategier.  

 

Steinbergs åsikter går i linje med de enkätundersökningar som jag tidigare presenterat. (se 

figur 1.0; 1.2; 1.3) Enligt Steinberg är läxans främsta syfte att ge föräldrarna en inblick i vad 

barnen gör, att träna eleven att ta ansvar för sina studier och sist men inte minst att bekräfta 

och förstärka den inlärning som sker i skolan.  

 

Den kognitiva forskningen fastställer att kunskap förvärvas genom erfarenheter. Kognitiva 

erfarenheter i skolan yttrar sig bland annat i inövande och individuell problemlösning,  något 

som läxan bidrar till i stor utsträckning. Piaget ansåg att konkreta erfarenheter utvecklar 
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mentala utföranden. Det är av skolan planerade erfarenheter som kan bidra till detta. 

Arfwedson betonar dock att det krävs en noggrann utformning av dessa kognitiva erfarenheter 

för att det ska leda till något gott för eleven. En dåligt utformad uppgift kommer inte att hjälpa 

eleven i utvecklingen utan snarare skapa frustration. Den teoretiska modellen Homework 

Performance tar i den organisatoriska preferensen hänsyn till detta då komponenten struktur 

nämns. Med denna komponent fastställer teorin vilken struktur en hemläxa har och är viktig 

med anledning av att eleven kanske föredrar, eller har lättare för, en viss typ av 

problemlösning. Hemläxans struktur kan variera från att ha klara och tydliga anvisningar till 

att vara mer analytisk och abstrakt. Om en elev har stora problem med att utforma en uppgift 

baserat på abstrakta begrepp så kommer detta inte att ge några större framgångar.  
 

7.3 Lärarnas syn på individens förutsättningar och behov 

Informanterna har olika syn på läxans vara. En av informanterna tänker inte på individen när 

han utformar läxan, istället tänker han på dem inför läxan. Han anser det vara fel att sänka 

nivån genom att anpassa läxan så att den inte blir för svår att göra. En annan informant pekar 

på individens sociala situation som en viktig faktor till varför han är så skeptisk mot läxor. 

Många av eleverna på skolan han arbetar i har krångliga familjesituationer vilket resulterar i 

att de inte kan göra läxor ordentligt hemma. En del elever är trångbodda vilket gör att de inte 

kan få en lugn plats att sitta på, andra har ansvar för sina småsyskon och en del har inte 

tillräckligt med struktur i hemmet. Det uppstår en orättvisa i förhållande till elever som har en 

stabil familj med föräldrar som motiverar en att prestera bra i skolan och stöttar allt 

skolarbete. Därför anser informanten att så mycket som möjligt av lärandet ska ske i skolan. 

Detta är också en anledning till varför en annan av informanterna inte använder sig av läxor. 

Hon anser att undervisningen ska kunna läggas upp på ett sådant sätt att det inte ska bli någon 

orättvisa.  

 

I teorin Homework Performance är motivationsaspekten en viktig förutsättning till att eleven 

väljer att göra läxan. Om man analyserar motivationen på ett djupare plan så kan man ta reda 

på vad källan och styrkan till elevens motivation är. I en familj där utbildning skattas högt kan 

källan för motivation komma både från en själv (self- motivated), från föräldrarna (parent- 

motivated) och från läraren (teacher- motivated). Dessa kan vara beroende av varandra då det 

antagligen är föräldrarna som är den starkaste källan till att motivera läxorna. Detta i 

kombination med inspiration och påtryckningar från läraren kan skapa en stark själv- 

 
 

38



Kristina Alnashi  Utbildningsvetenskap C 
  Ht 2008  
motiverad källa för motivation. I en familj med lågt intresse för utbildning är det främst de 

själv- motiverade och lärar- motiverade källorna som är drivande krafter. I en av 

informanternas exempel fanns en flicka med drogberoende föräldrar. Informanten beskriver 

hur skolan såg, bekräftade och tog hand om flickan eftersom hon hade sådana dåliga 

förutsättningarna och tillsammans med socialen skapade de ett nätverk av släkt som kunde 

stödja henne. Denna beskrivning visar att eleven saknade föräldra- motivationen som istället 

kompenserades av en starkare lärar- motiverad källa. Jag tolkar det som att detta i sin tur bör 

ha gett eleven en själv- motiverad källa att fortsätta kämpa. 

 

I Sveriges Radios undersökning blev lärarna tillfrågade om eleverna behöver hjälp med 

läxorna och om de sedan får den hjälpen hemma. (se figur 1.4; 1,5) Cirka 68% ansåg att 

eleverna behöver hjälp med sina hemläxor. Detta i förhållande till hur många de tror som 

egentligen får hjälp hemma där nästan 88% inte trodde att eleverna fick hjälp med läxan. Det 

är märkligt att lärare ger elever läxor som de inte kan göra själva och som de inte tror att de 

får hjälp med. Vad blir resultatet? Läxan, anger cirka 57% av de tillfrågade lärarna, är en 

viktig del i processen att uppnå kursmålen. (se figur 1.3)  

 

En annan viktig del i Homework Performance- modellen är preferenser (preference) som 

eleven har när det gäller förutsättningar för att fullfölja sina uppgifter. Hur, när, var och med 

vem studenten vill göra sina läxor är av stor betydelse för att uppgifterna ska bli gjorda. Detta 

indikerar att det är viktigt att eleven själv får välja omständigheterna för ett optimalt arbete. 

Informanterna från Skola A nämnde att en del av deras elever hade speciella hemförhållanden 

som inte gav dem det lugn de behövde för att utföra uppgifter. De talade då om familjer som 

var trångbodda, om vuxenansvar för småsyskon och om tidsbrist då andra 

familjeangelägenheter kom i vägen. Preferenserna ”organisatorisk” och ”omgivning” består 

av komponenter som syftar till läxans struktur, i vilken ordning man väljer att göra läxorna 

och vilken tid och plats man föredrar att göra dessa på. Omgivningen är också viktig för att 

kunna koncentrera sig och då spelar ljud, ljus, temperatur och design en viktig roll. För de 

elever som inte har de rätta förutsättningarna att kunna göra läxor i den miljö de helst vill 

arbeta i, blir detta en utmaning. Det är sådana förhållanden läraren bör ta hänsyn till i 

utformandet av läxan och i kombination med motivation utforma en plan för hur eleven ska 

genomföra uppgiften. Buell stärker detta påstående när han poängterar att det är ytterst viktigt 

att läraren förstår elevens sätt och förmåga till inlärning. Läraren får en förståelse för när, var 

och hur problemet att lära in något uppstår.  
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Buells rekommendation om ”föräldraneutrala”- läxor skulle i dessa fall passa in. Men frågan 

är, som tidigare nämnt, om dessa hemläxor gör någon nytta. Vad är det för mening med att ge 

eleven en läxa som den ska klara oavsett formell kunskap och utan någon hjälp? Den 

”föräldraneutrala”- läxan ska vara utformad så att läraren helt säker vet att eleven kan 

handskas med den. Informanterna argumenterade för att läraren är handledare som alltid bör 

närvara i elevens kunskapsprocess och kunna bedöma hela utvecklingen, inte bara resultatet. 

Dessutom påpekade de att läxan många gånger var en upprepningsövning, ett sätt för eleven 

att nöta in kunskap. För detta behövs ingen direkt handledning, det är en uppgift som eleven 

oftast kan klara själv.  

 

8.0 Slutsats 

Efter genomförda intervjuer och bearbetning av tidigare undersökningar och litteratur har jag 

kommit fram till att läxor som begrepp är mycket ytligt diskuterat, det problematiseras varken 

i pedagogisk litteratur, på lärarutbildningar eller i media. Ytterligare en slutsats är att läxor är 

förknippade med ämne, det vill säga att läxor inom till exempel främmande språk och 

matematik är vanligare än läxor inom ämnen som samhällskunskap och svenska.  

 

Den gemensamma bilden bland lärarna var att läxor inte används av traditionsenliga skäl. 

Istället får eleverna läxor av två skäl, antingen för att nöta in kunskapen de har förvärvat på 

lektionstid eller för att de inte har gjort klart uppgifterna i skolan på utsatt tid.  

 

En viktig sak som en av informanterna påpekade var att läraren är handledare som alltid ska 

finns närvarande i elevens utvecklingsprocess. Betyget ska sättas på hela processen, inte bara 

på slutresultatet. Läraren måste i alla lägen vara delaktig i elevens utvecklingsprocess, alltid 

vara närvarande och handleda.  

 

Läxor upplevdes dock av flera informanter som ett orättvist system då en del barn inte har 

familjer som stödjer dem i deras utbildning. Det teoretiska verktyg jag har tagit hjälp av i min 

undersökning visar också på vikten av hur omgivningen ser ut för att en individ ska kunna 

prestera optimalt. Skolorna erbjuder dock läxhjälp vilket är ett viktigt hjälpmedel för de elever 

som vill men inte kan. Däremot är inte denna läxhjälp obligatorisk, något som jag tror skulle 
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vara till stöd för de elever som har svårt att motivera sig själva att gå dit. En av informanterna 

arbetade på en skola där lärarna själva höll i läxhjälpen.  

 

Avslutande reflektioner 
 
Starka skäl till att ge läxor är enligt min mening att eleven kanske måste träna på glosor, något 

de kan göra på egen hand, eller att de slösat sin tid på lektionerna med att göra annat än den 

tilldelade uppgiften. Det är dock viktigt att här skilja på om eleven varit lat, eller om 

uppgiften krävt längre tid än läraren beräknat. Om flera i klassen inte hunnit klart på utsatt tid, 

men arbetat flitigt under lektionerna, så bör läraren se över sin planering.  

 

Efter intervjuer och undersökningar är min slutsats att läxan aldrig ska vara baserad på 

material som inte bearbetats i klassen tillsammans med läraren. Det ska vara en läxa som 

eleven behärskar och kan färdigställa på egen hand. 

 

Slutligen vill jag säga att läxor under en lång tid varit en naturlig del av skolans värld vilket 

också orsakar en del problematik. Läxan nämns inte i den grundläggande läroplanen och 

ingen hänsyn tas till huruvida läxorna inkräktar på elevens fritid. Barnen har oftast 

fritidsintressen som de ägnar tid åt på eftermiddagar och helger, intressen som sport och 

musik. Läxor kan vara stimulerande om de ges med rätt förutsättningar, men skolan måste ta i 

beaktande att eleverna efter obligatorisk lektionstid kan ha andra typer av lektioner att gå på. 

Kursplanerna har dessutom en timplan som avgränsar vardera ämnes storlek, i dessa timmar 

räknas inte läxläsningen. Borde det inte det? Även om inte läxläsningen ska vara 

undervisning, så är det i många fall det ändå. Läroplanen talar för att varje individs 

förutsättningar och behov ska tillgodoses. Låt läxläsningen bli en del av den diskussionen.   
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Till lärare som använder läxor: 
 

1. Vilken inställning har du som yrkesverksam lärare till läxor? 
2. Använder du dig av läxor? Varför/ varför inte? Motivering. 
3. Sätter du upp en tidsram för hur länge eleven ska arbeta med läxorna? 
4. Tycker du att skolor bör utforma en läxpolicy så att samtliga lärare har en gemensam 

tanke kring hur läxor ska användas i undervisningen? 
 

5. I vilket syfte använder du läxor i undervisningen? 
6. I läroplanen står det att eleven ska ta eget ansvar för sin inlärning. Anser du att 

läxarbete ingår där? 
7. Hur följer du upp läxarbetet?  
8. Använder du läxan i din bedömning av eleven? 

 
 

9. Anser du att individens förutsättningar och behov tillgodoses med 
denna metod? 

10. Tänker du på den individuella eleven när du utformar läxan? 
11. Tar du hänsyn till elevens sociala situation när du utformar läxan? 
12. Utformar du läxan så att eleven kan göra den utan stöd från lärare eller förälder? 

 
 
Allmänt 

13. Har arbetslaget eller skolan någon gemensam tanke kring läxläsning? 
14. Brukar barn/ föräldrar kommentera läxorna? 
15. Har ni någon typ av läxhjälp på skolan? 
 

Till lärare som inte använder sig av läxor: 
1. Använder du dig av läxor? Varför/ varför inte? Motivering. 
2. Har arbetslaget eller skolan någon gemensam tanke kring läxläsning? 
3. Tycker du att skolor bör utforma en läxpolicy så att samtliga lärare har en gemensam 

tanke kring hur läxor ska användas i undervisningen? 
4. Brukar barn/ föräldrar kommentera att det inte ges läxor i ämnet? 
5. Har ni någon typ av läxhjälp på skolan? 
6. Hur utformar du lektionerna och planeringen så att tiden räcker till? 
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