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Abstract 

 
Mitt huvudsyfte med den här uppsatsen, Mamma och pappa har oftast inte tid, har varit att se 

vilka möjligheter eleverna på min VFU-skola har att få hjälp med sina läxor. Jag ville också ta 

reda på hur omständigheterna konkret ser ut kring barnens läxläsning. Mitt andra syfte var att ta 

reda på hur barnens lärare ser på läxor och ta reda på vilka för- och nackdelar de anser att läxor 

har. Vad eleverna anser tog jag reda på genom en enkätundersökning i varje klass som ingick i 

undersökningen. Lärarna har jag intervjuat en och en.  

 

I analysdelen har jag valt att jämföra elevernas svar med hur deras lärare uppfattar barnens 

möjligheter för att se om det finns likheter eller skillnader. Sedan har jag analyserat lärarnas 

uppfattningar om läxor och gjort en jämförelse med relevant litteratur och annat material. På så 

sätt har jag kunnat se om de fördelar lärarna upplever med läxor upplevs som fördelar för andra 

som forskat i ämnet läxor. 

 
 
The main purpose of this essay, “Mama & Papa usually do not have time” (Mamma och pappa 

har oftast inte tid), is to investigate what possibilities the pupils have when they need help with 

their homework. I also wanted to see what the actual conditions are when they do their 

homework. My second purpose is to see what their teachers think about homework and what they 

think are the positive and negative effects of homework. To be able to answer my main purpose I 

made a questionnaire with the pupils. The teachers were interviewed one by one. 

 

I decided to compare the results that the questionnaire had provided with the answers I got from 

the teachers. This way I could see if there was any similarity or difference between the answers. I 

also analysed and compared the answers the teachers gave with the theories I found in different 

literary or other material. This made it possible for me to compare if the positive and negative 

effects that the teachers experienced and whether these effects agree with the theories researchers 

make of the subject: homework. 

 

Nyckelord: Läxa, Läxhjälp, Hemuppgift.  
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Förord 

Jag vill tacka alla elever på min VFU-skola som med stort engagemang har tagit sig tid att 

besvara mina enkätfrågor. Ett stort tack till alla lärare som, trots ett stressigt schema, tog sig tid 

att dela med sig av sina tankar om läxor. Det har verkligen varit jätteintressant för mig att få veta 

vad ni anser om ämnet.  Ni, både elever och lärare, har varit en stor tillgång till mitt arbete. Tack 

också till alla föräldrar för att ni inte hade någonting emot att era barn deltog i undersökningen. 

 
Jag vill ge ett extra stort tack till min vänliga handledare, Karin Löfgren, på Södertörns högskola. 

Du har varit ett stort stöd under arbetets gång med dina goda råd och dina uppmuntrande ord.  

 

Avslutningsvis vill jag ge ett litet tack till den flicka i åk 3 som, ovetande, gav mig idén som jag 

valde att använda som titeln på min uppsats. Hon hade nämligen, på fråga 7, i 

enkätundersökningen kryssat i att mormor och morfar hjälper henne med läxorna. Och i 

marginalen hade hon skrivit att hennes ”mamma och pappa oftast inte har tid”. (Se framsidan.) 

 

 

Sollentuna 2008  

 

Figen Eminakpo  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att jag intresserar mig för diskussionerna kring ämnet läxor är att läxor är en stor 

del av elevernas vardag. Det är vanligt att läxor förekommer i de flesta av våra skolor och det 

som också gör det intressant är att läxor värderas väldigt högt av många. Det är nyttigt för mig 

som ska bli lärare att se vilka argument som finns när det gäller för- och nackdelar med läxor. 

När jag var yngre såg jag läxor som en självklar del av skolan. Även om jag upplevde läxor som 

jobbiga kan jag inte minnas att man förde diskussioner om barn borde ha läxor eller inte. Idag, 

som blivande lärare kan jag däremot inte undgå att konstatera att det faktiskt är många 

diskussioner kring ämnet läxor. Det finns de som är för och de som är emot läxor. Medan en del 

anser att barnen har för många läxor, anser andra att de borde ha fler. Det som jag anser är 

anmärkningsvärt är dock, att man inom lärarutbildningen inte uppmärksammar diskussionerna 

kring läxor. Vi som studenter borde väl ändå få veta vilka pedagogiska fördelar som man menar 

finns med läxor? Det gör att jag är ännu mer angelägen att prata med de lärare som är verksamma 

och se vad de har för argument när de delar ut läxor. 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning – VFU – har jag ofta konstaterat att en del elever inte 

har gjort sina läxor av olika anledningar. Dessutom har jag observerat att kunskapsklyftorna 

mellan eleverna är relativt stora. Att det är sådana skillnader beror givetvis på olika 

omständigheter. Kan en av anledningarna vara att alla inte har samma möjlighet att få hjälp med 

sina läxor?  

 

Att definiera begreppet läxor är tämligen knepigt. Under min undersökning har jag märkt att 

begreppet läxor kan ha olika innebörd. Det är någonting som den svenske läxforskaren Jan-Olof 

Hellsten påpekar i sitt forskningsarbete Läxor är inget att orda om – Läxan som fenomen i aktuell 

pedagogisk litteratur. (1997) Han säger nämligen att ”en läxa kan vara vad som helst”. 1 I min 

uppsats tänker jag använda mig av Harris Coopers definition ”Homework can be defined as tasks 

assigned to students by schoolteachers that are intended to be carried out during non-school 

hours.”2   

                                                 
1 Hellsten J-O 1997:205 
2 Cooper Harris 2007:4 
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2. Syfte och frågeställningar 
Mitt ena syfte med denna uppsats är att undersöka hur mycket hjälp eleverna på min VFU-skola 

får med sina läxor och om det finns vuxna, utanför skolan, som ser till att barnen gör sina läxor 

eller som hjälper dem när de behöver hjälp med sina läxor. Mitt andra syfte är att ta reda på hur 

det ser ut ur lärarnas perspektiv. Jag undrar hur de ser på läxor och vad de gör om ett eller flera 

av barnen inte får tillräckligt med stöd hemifrån med sina läxor. 

 

Mina frågeställningar, som jag söker svar på lyder: 

1. Hur ser elevernas möjligheter ut att få hjälp med sina läxor? 

2. Hur ser i övrigt de konkreta omständigheterna kring läxläsningen ut för barnen? 

3. Vilka är för- och nackdelarna med läxor, enligt lärarna? 

4. Vad gör lärarna för att hjälpa de barn som inte får tillräckligt med hjälp hemifrån?  
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3. Om läxor i styrdokumenten 
 

• I Läroplan för grundskolan från 1962, (Lgr 62), den första allmänna läroplanen, 

står det att ”huvuddelen av att det med skolan förbundna arbetet bör göras i 

skolan” 3 

 

• I Läroplan för grundskolan från 1969, (Lgr 69), står det att ”huvuddelen av det 

med skolan förbundna arbetet skall göras i skolan”4. Vidare står det också att 

”Hemuppgifter/…/bör i största möjliga utsträckning vara frivilliga för eleverna”.5 

 

• I Läroplan för grundskolan från 1980, (Lgr 80), står det att ”hemuppgifter för 

eleverna utgör en del av skolans arbetssätt”6  

 

• I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidsrummet, 

(Lpo 94 och Lpf 94), den aktuella läroplanen nämns ingenting om skolan ska ge 

läxor eller hemarbete. I kursplanerna, skollagen eller grundskoleförordningen 

finns det inte heller några anvisningar om läxors vara eller icke vara. 

 

Tittar man på vilka förändringar som skett i styrdokumenten, i frågan om läxor, kan man se att 

det med tiden har förändrats. Från den första allmänna läroplanen (Lgr 62) som förespråkar att 

skolarbetet bör göras i skolan har det skett en förändring i Lgr 69. Där menar man istället arbetet 

skall göras i skolan och att hemuppgifter bör vara frivilliga för eleverna. Elva år senare står det (i 

Lgr 80) att hemuppgifter utgör en del av skolans arbetssätt. Till skillnad från de äldre 

styrdokumenten har den aktuella läroplanen inga direktiv alls när det gäller läxor. Lpo94 håller 

sig på ett övergripande plan och den kan upplevas som diffus. Det saknas tydliga direktiv där det 

framgår varför skolan bör ge läxor, hur mycket läxor som bör ges och hur mycket tid eleverna 

bör lägga på sina läxor. Även om de tidigare läroplanerna inte besvarar dessa frågor tydligare så 

tar man i alla fall här upp ämnet läxor eller hemuppgifter, tillskillnad från den aktuella. 

 

                                                 
3 Lgr 62:57 
4 Lgr 69:69 
5 Lgr 69:71 
6 Lgr 80:50 
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4. Tidigare forskning och teori 
1990 ger Skolöverstyrelsen pedagogikprofessor Ebbe Lindell i uppdrag att sammanfatta svensk 

läxforskning. Den sammanställning Lindell gör blir en skrift som heter Läxor – hemarbetets 

utformning och effekter (1990). Han konstaterar att den läxforskning som bedrivs i Sverige inte är 

tillräcklig och att de rapporter han har tagit del av inte tydliggör om läxor har positiva effekter 

och i så fall vilka på inlärning och studieresultat.7   

Det är en mångfald i åsikterna bland lärare när det kommer till frågan om läxor. Enligt Ulf Leo 

har Lärarnas tidning nr11, 2002, en artikel som är baserad på en undersökning. Undersökningen 

genomförde man genom att skicka ut en enkät till 500 lärare. 299 svarade på enkäten som 

innehöll frågor som varför barnen bör få läxor? 85 % svarade att det är för att barnen ska lära sig 

ta ansvar. 75 % menade att det är för att de ska lära sig mer och 37 % gav läxorna för att barnen 

vill ha läxor. 21 % förklarade att barnen får läxor för att föräldrarna vill det och 16,7 % svarade 

att det var för att det var läraren som ville det. På frågan om lärarna kan tänka sig en läxfri skola, 

svarade 62 % nej och 34 % ja.8  

 
Skolforskaren Jan-Olof Hellsten har i sin uppsats Läxor är inget att orda om – läxan som 

fenomen i aktuell pedagogisk litteratur (1997) gjort en litteraturgenomgång med syftet att 

undersöka hur fenomenet läxa framställs i offentlig diskurs. Han skriver att ”Huvudresultatet av 

litteraturgenomgången är att läxan nästan inte nämns i väsentlig pedagogisk litteratur och att den, 

när den behandlas, inte problematiseras men värderas högt.”9 Hellsten tolkar detta som att läxan 

”framträder som en symbol eller ritual snarare än som en arbetsmetod.” 10 

 

Vidare påpekar Hellsten att av de många innebörder som finns av begreppet läxa i den offentliga 

diskursen finns det sex innebörder som är liktydiga med begreppet läxa och som framträder 

tydligast i materialet. Sedan finns det en sjunde som han tar med, men förklarar att den inte 

framträder lika klar i materialet.11 

 

 

                                                 
 7 Lindell enligt Ulf Leo 2004:9 
 8 Leo Ulf 2004:5 
 9 Hellsten J-O 1997:205 
10 Ibid:205 
11 Ibid:211 
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Förberedelse – läxan används för att förbereda eleverna på kommande prov och förhör.12 

 

Tidsstruktur – läxan är ett sätt att organisera och strukturera elevens tid. Ofta är det inte bara 

elevens tid eller fritid som struktureras utan det kan bli nödvändigt att organisera hela familjens 

verksamhet kring barnens läxor.13 

 

Kontroll och styrning – läxor är ett sätt för läraren att kontrollera och styra. Läraren bestämmer 

oftast mängden och tidsbegränsningen av läxor. I vilken form läxförhöret ska gå till o.s.v.14 

 

Kärlek och omsorg – läxorna hjälper föräldrarna att få en inblick i hur skolan arbetar och 

föräldrarna kan visa engagemang i sina barns skolgång. På så sätt kan familjen uppleva en 

intimare familjerelation.15  

 

Identitet och status – läxorna fungerar som en markering av elevidentiteten, små barn känner att 

de verkligen har börjat skolan i och med att de börjar få läxor till skillnad från den tid då de var 

förskolebarn.16 

 

Gemenskap och kontakt – läxor gör att föräldrar och barn tillbringar mer tid tillsammans vilket 

leder till närhet.17 

 

Arbetsprestation – läxor upplevs som ett naturligt inslag i det vardagliga livet.18 

 

Hellsten förklarar att den litteraturgenomgång han redovisar inte gör anspråk på att vara 

fullständig, men att resultatet skulle kunna användas som utgångspunkt för fortsatt analys av 

litteratur som behandlar samma område. Vidare skriver han att ”Tre tendenser i materialet har vid 

genomgången gjort starkt intryck på mig.”19 

 

                                                 
12 Ibid:211 
13 Ibid:211 
14 Ibid:211-212 
15 Ibid:212 
16 Ibid:213 
17 Ibid:213 
18 Ibid:214 
19 Ibid:215 
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1) Trots att läxan är ett viktigt inslag i skolan och värderas högt, menar Hellsten att det skrivs för 

lite om läxan i offentliga texter och i litteratur som han gått igenom, däribland kurslitteraturen vid 

den lärarutbildning han själv har studerat vid.20 

 

2) En följd av att läxan nämns för lite blir också att när den väl nämns så problematiseras den 

inte, påpekar Hellsten.21 

 

3) Läxan som fenomen tillskrivs ett högt värde. Hellsten har observerat att det finns forskare som 

försöker ”… bagatellisera sina egna resultat om de inte stöder en hög värdering av läxor.”22 Han 

menar att det verkar som att läxan, definitionsmässigt, ska vara värdefull. Vidare skriver han 

”Frånvaron av problematisering antyder att den egentligen inte tas på allvar som inlärningsmetod, 

samtidigt som dess värde knappast ifrågasätts.”23 

 

I sin magisteruppsats Läxor är och förblir skolarbete – En studie om inställningar till läxor i ett 

F-9spår i grundskolan (2004) studerar Ulf Leo hur inställningen till läxor ser ut i ett skolområde. 

I fokus står elevers, föräldrars och lärares uppfattningar om fenomenet läxa. Genom intervjuer 

med elever, föräldrar och lärare får han inte bara reda på deras inställning till läxor utan även 

vilken betydelse läxor har för dem. De slutsatser Leo drar efter genomförd studie är att läxor är 

skolarbete och skolarbete bör göras i skolan och han menar att detta kan ske bara om skoldagen 

förlängs. Han anser att istället för att eleverna ska prestera genom läxor och läxförhör som sedan 

har stor betydelse när lärarna ska bedöma och betygsätta eleverna, borde effektiviteten och 

motivationen under skoldagen ligga till grund för bedömning och betygsättning.24 Den andra 

slutsatsen som Leo också kommer fram till är att läxor inte är reglerade och han menar att läxor 

kräver läxpolicy. Han skriver: 
 

Läxor är inte reglerade i något styrdokument som skollag eller läroplan. Läxor utgår ifrån och 

avslutas i skolan. Lärarna använder läxor som en del av undervisningen eftersom tiden i skolan inte 

räcker till för allt skolarbete. Lärarna känner press från föräldrar att de ska ge läxor. Elever och 

föräldrar har ingen tydlig och gemensam bild av varför man har läxor eller vem läxorna är till för.25  

                                                 
20 Ibid:215 
21 Ibid:215 
22 Ibid:215 
23 Ibid:215  
24 Leo Ulf 2004:57 
25 Ibid:57 
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Leo påpekar att så länge lärare ger läxor, bör det finnas en lokal läxpolicy där det ska klart och 

tydligt framgå vad som är syftet med läxor och vilka rekommendationer som man har för hur de 

ska göras och vilka krav man kan ställa på elever, föräldrar och lärare.26 

 

I boken The End of Homework. How Homework Disrupts Families, Overburdens Children, and 

Limits Learning (2000), diskuterar Etta Kralovec och John Buell, effekterna av läxor. Kralovec 

och Buell skriver bland annat att läxor ofta skapar konflikter i många hem och att när föräldrar 

vill hjälpa sina barn med deras läxor lär de barnen ”fel” eftersom de utgår ifrån de metoder som 

användes då de själva gick i skolan. Detta gör att skolan måste lägga ner en hel del tid på de 

barnen eftersom de måste lära om.27 

 

En av de ledande experterna som forskat kring fenomenet läxor i USA är Harris Cooper, 

professor vid psykologiska institutionen vid Duke University. I de allra flesta debatter som 

förekommit som artiklar i tidningar, eller debatter i radio och TV har man hänvisat till hans 

forskning. Han har även gästat flera kända TV och radioprogram som NBC Dateline och Oprah 

Winfrey Show.28 Det Cooper framför allt har undersökt är läxornas positiva och negativa effekter 

på elevernas inlärning. Han har då tittat på elever på olika stadier. I sin bok The Battle Over 

Homework – Common Ground for Administrators, Teachers and Parents (2007) skriver han att 

han upptäckte att medan läxan hade liten effekt för de yngre barnen hade den en större effekt ju 

äldre eleverna var. Han påpekar också att läxorna måste individanpassas av lärarna för att de ska 

uppnå önskvärda effekter.29 

 

Forskaren Alfie Kohn har i sin bok The Homework Myth – Why Our Kids Get Too Much of a Bad 

Thing (2006) riktat en hel del kritik mot Cooper och hans forskning. Han säger att Coopers 

forskningsresultat är baserade på undersökningar som, enligt Kohn, har systematiska brister. 

Därför menar han att de resultat som Cooper kommer fram till måste ifrågasättas. Han säger 

bland annat: 
 

A careful reading of Cooper’s own studies – as opposed to his research reviews – reveals further 

examples of his determination to massage the numbers until they yield something – anything – on 

which to construct a defense of homework for younger children.30 

                                                 
26 Ibid: 58 
27 Kralovec Etta & Buell John 2000:22 
28 Cooper Harris 2007 
29 Ibid. 
30 Kohn Alfie 2006:84 
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4.1 Debatten om läxor i media 
 
Diskussioner om läxor förekommer ofta i media. Många gånger handlar det om olika 

larmrapporter om hur läxor påverkar barn och familjer på ett negativt sätt. Stress är ett ord som 

förekommer ofta. 

 

Reportern Kristina Thulin deltar i debatten om läxor med sin artikel Vad är poängen med läxor?, 

på Internetsidan nyhetskanalen.se. Hon skriver bland annat att barn redan vid 6-års ålder har en 

massa läxor och att lärarna använder argument som att det blir ett sätt för föräldrarna att få en 

inblick i vad deras barn gör i skolan, när läxornas syften diskuteras under föräldramöten. Thulin 

menar att föräldrarna inte kan protestera mot denna förklaring, även om de anser att barnen är för 

unga för läxor. Hon skriver att föräldrarna då skulle framstå som oengagerade i sina barns 

skolarbete. Thulin skriver också att hon tror att många lärare uppfattar läxan som en metod att 

lära eleverna att ta eget ansvar. ”Men detta skulle ju lika gärna kunna ske på skoltid”, förklarar 

hon.31 

 

Tidningsartikeln Läxor stjäl tid från familjen som publicerades i Ica – kurirens tidning, nr 35 

(2004) handlar om familjen Kamperins erfarenheter av läxor. Mamma i familjen, Rosemarie 

Kamperin, vänder sig främst mot de slentrianmässigt givna läxorna. Hon säger ” Skolan säger att 

läxor är barnens ansvar. Men i praktiken fungerar det inte så. Det blir min sak som förälder att 

ständigt påminna och hjälpa till. Vare sig jag vill eller inte blir läxor något som måste finnas även 

på min agenda varje dag”.32 I artikeln pratar man också om att läxor skapar stress. Man förklarar 

bland annat att ”varannan flicka och var femte pojke är alltid eller ofta stressade i skolan. På fem 

år har andelen elever i grundskolan som alltid eller ofta är stressade ökat från 20 till 30 procent, 

enligt siffror från Skolverket.” 33  Läxorna gör att barnen aldrig känner sig helt lediga efter 

skoldagens slut. Kamperin påpekar också att barnens läxor ofta krockar med deras 

fritidsaktiviteter och hon menar att skolan måste inse att det inte är enbart i skolsammanhang som 

lärande sker.34 

 

 

                                                 
31 Thulin, Kristina http://nyhetskanalen.se/1.602124/2008/08/26/vad_ar_poangen_med_laxor  
32 Södergren, Karin 2004 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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I artikeln som heter Läxor eller inte – det är frågan som finns på Internet, hd.se, diskuterar 

Hanna Welin läxors vara eller icke vara. Welin intervjuar bland annat en arbetslagsledare på en 

skola som ligger i Helsingborg. På den skolan väljer man att ge läxor och dessutom erbjuder 

skolan läxhjälp på eftermiddagen. Welin intervjuar också en rektor på en Montessoriskola i 

Helsingborg. Där har man en annan syn på läxor. Här får eleverna bara engelska glosor i läxa på 

mellanstadiet. Som en förberedelse inför högstadiet får eleverna läxor då de börjar i årskurs sex.  

Hanna Welin anmärker även att det i skollagen inte står ett ord om läxor. Hon menar att det är 

helt upp till varje lärare och skola hur man väljer att ge eleverna läxor.35 

 

I ett nyhetsinslag på Rapport i SVT (2008) berättar man att synen på läxor håller på att förändras. 

I inslaget förklarar man att många skolor erbjuder läxhjälp på skoltid och att man i vissa skolor 

avstår helt från att ge läxor. En skola som inte ger läxor är med i inslaget, Skarpnäcks fria skola. 

På den skolan förklarar en lärare att: ” Det är så stressigt idag. Man har idrottsaktiviteter, man går 

på flöjt och på ridning, så att lägga på ett ytterligare moment tror vi inte på, utan vi vill att barnen 

ska vara helt lediga och slappna av när de är hemma. Och det ser vi att det bidrar till att de lär sig 

mer när de väl är här.”36  

 

Reportern berättar att det, trots att man i den skolan inte ger läxor, går bra för eleverna och att 

nästan alla elever blev behöriga till gymnasiet, förra året. Nyhetsinslaget informerar också om att 

det inte finns krav i skollagen på att barn ska ha läxor, utan det är upp till varje skola och varje 

lärare.37 Vidare säger Ingrid Westlund, som forskat kring läxor, att: ”Läxorna gör att man hemma 

har skoltid och att man också har dåligt samvete hela tiden om man inte jobbar med läxor. Så att 

man har den där gnagande känslan av att jag borde göra mina läxor nu, jag borde arbeta mer.” 38 

Reportern säger i inslaget att det samtidigt finns många föräldrar som vill att barnen har läxor, 

eftersom de menar att det blir ett sätt för dem att hålla koll.  

 

Man påpekar att åsikterna går isär, när det gäller läxor bland föräldrar, lärare och elever. Men 

man nämner också att det ser likadant ut inom politiken. Medan vänsterpartiet vill förbjuda läxor, 

så ser folkpartiet läxor som en självklar del av skolan. Och socialdemokraterna vill att läxhjälp på 

skolorna blir obligatoriskt.39 

                                                 
35 Welin, Hanna 2007 http://hd.se/familjeliv/2007/03/02/laexor-eller-inga-alls/  
36 SVT Rapport 27.11.2008 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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I artikeln Läxor är ett brott!  på Aftonbladets hemsida (2005), skriver journalisten Ted Kudinoff 

om den norske läkaren Ståle Fredriksens debattartikel. Enligt Kudinoff skriver Fredriksen bland 

annat att läxor är ett övergrepp mot barn. Han menar att barnen har för långa arbetsdagar och han 

menar att läxor bryter mot de mänskliga rättigheterna. I artikeln citerar Kudinoff den norske 

läkaren: ”De ödelägger barnens fritid och hindrar deras vila. Alla skolor bör bli läxfria.”40 

 

Peter Frost som är f.d. rektor i Strömsund har skrivit olika debattartiklar om läxor och prov. Hans 

debattartiklar är införda i både Lärarnas tidning och Skolportalen på Internet. I artikeln 

Läxplågan (1999) säger han bl.a. 
 

 

Med risk för att häda vill jag ta upp en diskussion kring en i mitt tycke sällsynt föråldrad och 

förlegad företeelse i skolans värld, nämligen fenomenet läxor. Med erfarenhet både från skolan och 

som förälder dristar jag mig till att påstå att läxor är orättvisa, otidsenliga, ansvarslösa och 

sorterande.41  

 

4.2 Hur synen på läxor har förändrats 

 

4.2.1 I USA 
 

I kapitlet Finding the Common Ground – The American Public´s Attitudes Toward Homework, i 

boken The Battle Over Homework (2007), beskriver Cooper hur åsikterna för och emot läxor har 

pendlat fram och tillbaka, beroende på hur samhället sett ut. Under tidigt 1900-tal såg man 

hjärnan som en muskel, en muskel som med hjälp av läxor skulle tränas hos barnen.  

Memorering, oftast i form av multiplikationstabeller, namn, årtal och datum var en stor del av de 

läxor som skolorna gav och som man förväntade att barnen skulle öva på hemma. Dessa övningar 

skulle med andra ord inte bara lära barnen olika sakerna, utan också hjälpa dem att träna sina 

hjärnor, precis som att träna vilken muskel som helst.42 

                                                 
40 Kudinoff, Ted publierad 2005-09-30  http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article317506.ab 
41 Frost Peter 1999 
42 Cooper 2007:1-2 
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Cooper berättar att under 1940-talet kom en reaktion på den här typen av läxor, man började 

ifrågasätta memorerandet som läxa.  

Man ansåg att läxor som uppmuntrade eleverna att ta egna initiativ och ha eget intresse för 

lärande var bättre. Detta ledde till att skolorna övergick till läxor i form av problemlösningar 

istället för drillövningar.43 Men detta kom att förändras i slutet på 1950-talet, då ryssarna sköt upp 

satelliten Sputnik, förklarar Cooper. Amerikanarna var oroliga för att de skulle halka efter när de 

såg att framtiden krävde komplexa teknologiska kunskaper. Man var rädd att barnen inte hade 

tillräckliga kunskaper för att i framtiden kunna delta i konkurrensen. För att öka kunskapstakten 

fick barnen därför fler läxor.44 

 

Under mitten av 1960-talet började åsikterna att återigen pendla tillbaka till att man ville minska 

läxorna. Man märkte nämligen att trycket på barnen var för stort och ifrågasatte om det inte var 

en mental hälsorisk, förklarar Cooper. Han skriver vidare att under 1980-talet kom en nationell 

rapport som heter A Nation at Risk, som visade att eleverna i USA låg efter i den internationella 

utvecklingen och detta ledde till att det blev fler läxor igen. Åsikterna om fler läxor kom från alla 

håll, både lärare och föräldrar. Detta fortsatte fram till1990-talet. Men vid sekelskiftet kom ännu 

en backlash då det i olika tidningsartiklar och andra media kom olika larmrapporter om 

förhållandet mellan läxor och stress.45 

 

4.2.2 I Sverige 
 

Enligt Sandra Andersson, Paula Brusk och Felicia Kovacs som har skrivit uppsatsen Mer fritid 

och mindre läxor tack (2007) är översikten över svenska förhållanden inte lika detaljerad som 

Coopers över den amerikanska. De menar dock att det verkar som om inställningarna till läxan 

har svängt fram och tillbaka även i Sverige. De skriver bland annat: ”På det stora hela tycks de 

trender som kunnat ursköljas i USA stämma även här i Sverige.”46 Under 1900-talets början 

föredrog man memorering även i Sverige och barnen fick mängder av olika texter som de 

förväntades kunna utantill. Under 1940-talet kom dock en reaktion mot denna typ av 

utantilläsning, förklarar författarna.47  

                                                 
43 Ibid:2 
44 Ibid:2 
45 Ibid:2-3 
46 Andersson, Brusk & Kovac 2 007:10 
47 Ibid: 10 
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5. Metod 
Jag har i min undersökning valt att samla in information med kvantitativ och kvalitativ metod. 

Den kvantitativa metoden bygger på att jag har samlat in information med hjälp av enkäter och  

den kvalitativa metoden på intervjuer och egna observationer. Detta val av metod tycker jag ger 

mig mer att arbeta med eftersom dessa olika typer av metoder kompletterar varandra.48  

 

Undersökningen genomförde jag från mitten av november till början av december 2008 på min 

VFU-skola som ligger centralt i Stockholm. Det var 56 elever som fyllde i enkäten, från åk 3-6 

och det var deras fyra lärare som jag intervjuade. 

 

5.1 Val av metod 

Anledningen till att jag valde en kvantitativ undersökning i form av enkät är att jag vill få ett 

större perspektiv på hur det ser ut för eleverna när det gäller deras möjligheter att få hjälp med 

sina läxor. Fördelen är att jag kan få en överskådlig bild av hur det ser ut för ett stort antal barn. 

Dessutom skulle det vara tidskrävande att intervjua så många barn.  Med enkäten kan de också 

samtidigt känna sig anonyma och behöver inte känna sig påverkade av intervjuaren.   

 

Den kvalitativa metoden med intervjuer och egna observationer tillsammans med den kvantitativa 

metoden, anser jag ger mig en större möjlighet att få svar på mina frågeställningar. Intervjuerna 

med lärarna är nödvändiga eftersom de frågor jag söker svar på är svåra att besvara med en 

enkätundersökning och samtidigt får jag också chansen att ställa följdfrågor. Det ger mig 

möjligheten att fråga om någonting är oklart och behöver förtydligas.  

 

Mina kvalitativa observationer har inte varit s.k. dolda observationer och jag har heller inte 

behövt en formell skriftlig begäran om att få utföra mina observationer på skolan.49 Det har varit 

öppen observation och har pågått under alla mina vfu-perioder på skolan. Sammanlagt handlar 

det om ca 20 veckor under 4 år. 

                                                 
48 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 2 006:85-88. 
49 Repstad, Pål 2 007:41-46. 
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5.2 Urval  

5.2.1 Beskrivning av området 

Skolan ligger mitt i Stockholm och har totalt 130 elever, från 6-års verksamhet och upp till och 

med åk.6. De flesta av barnen bor i närheten av skolan, några på gångavstånd.  När det gäller 

elevernas bakgrund och erfarenheter är de enligt min mening jämförelsevis lika. Varje klass har 

en huvudlärare och andra lärare i olika ämnen som t.ex. engelska, idrott, slöjd, naturorientering, 

hemkunskap och slöjd. Det finns också specialpedagoger som hjälper till i skolan. Utanför 

skoltiden har barnen möjlighet att gå till fritids där det finns ett antal fritidsledare. 

5.2.2 Undersökningsgruppen 

Jag har valt att rikta in mig på barn som går i åk 3-6 eftersom jag tror att enkätundersökningen 

kan vara svårbegriplig för de yngre barnen. För den kvantitativa undersökningen lät jag 56 elever 

svara på enkäten, totalt 33 pojkar och 23 flickor. För den kvalitativa undersökningen genomförde 

jag fyra intervjuer, en med varje huvudlärare för respektive undersökningsklass. 

 

5.3 Genomförande  

5.3.1. Utformandet av enkäten  

För att få svar på min fråga om hur elevernas möjligheter ser ut att få hjälp med sina läxor, valde 

jag att konstruera en enkät med 12 frågor (bilaga 2). Dessa icke öppna frågor har olika fasta 

svarsalternativ som barnen fyllde i genom att kryssa för det alternativ som de ansåg passade de 

bäst.50 Jag valde detta sätt eftersom öppna frågor vid en enkätundersökning leder till 

svarsmaterial som kan vara svårtolkat t.ex. på grund av svårläst handstil och det är mer 

svårhanterligt att sammanställa svaren. 

 

Med dessa frågor vill jag både se om de får hjälp med sina läxor och om det finns en vuxen som 

frågar barnen om de behöver hjälp. Jag vill också veta vem som oftast hjälper dem och i vilka 

ämnen, för det kan ju vara så att de som hjälper barnet inte är lika insatta i vissa ämnen och på så 

sätt inte känner att de kan tillhandahålla hjälp inom just det ämnet. 

                                                 
50 Trost, Jan 2 007:74. 
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Det är med andra ord inte min avsikt att ta reda på vad barnen tycker om läxor, eftersom min 

undersökning inte handlar om att besvara den frågan. Det är anledningen till att jag valt att inte ha 

med attitydfrågor kring läxor. Den typen av frågor valde jag att ställa till de lärare som jag 

intervjuade. Till eleverna valde jag istället t.ex. frågor som när de gör sina läxor, var de gör sina 

läxor, om någon vuxen brukar fråga dem om de behöver hjälp, om barnen själva ber om hjälp, i 

vilka ämnen de brukar få läxhjälp och om dem tycker att de får tillräckligt med hjälp o.s.v. 

 

Då jag konstruerade enkäten var jag noga med att tänka på att frågorna skulle vara lättbegripliga 

och språket anpassat efter de elever som ska besvara dem. Jag ville inte ha med alltför många 

frågor eftersom det kan göra att barnen tröttnar och bara kryssar i på måfå för att få det 

undanstökat. Jag var också noga med att ha en fråga per fråga.51 Annars är risken att det (som det 

lätt kan bli) blir flera frågor i en, vilket kan vara svårt att besvara med kryssalternativ. 

 

För den grundläggande strukturen i enkäten och de olika stadierna i undersökningen allt från 

planering, konstruktion av frågor och utformning till bearbetning av insamlade data har jag 

använt mig av de tips som författaren Jan Trost ger i sin bok Enkätboken (2007).  

 

  

5.3.2 Utformandet av intervjumallen 

Alla lärare som jag intervjuade fick samma frågor (bilaga 3) och den typ av intervju jag 

genomförde är parintervju - en intervjuare, en intervjuad.52 Inför intervjufrågorna var min avsikt 

att hålla intervjuerna som ett mellanting mellan en öppen – och en styrd intervju form.53  

Intervjumallen består av 17 frågor och jag som intervjuare skulle se till att varje fråga blir 

tillräckligt besvarad (styrd intervju). Men samtidigt ville jag att den intervjuade skulle kunna 

berätta fritt (öppen intervju) så jag kunde komma med följdfrågor om jag ansåg att vi behövde 

fördjupa oss lite mer.  

 

                                                 
51 Ibid: 82 
52 Kylén, Jan-Axel 2 004:22 
53 Ibid: 19 
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5.3.3 Etiska aspekter 

Innan jag kontaktade skolan hade jag skrivit ett brev till föräldrarna där jag förklarade mitt syfte 

med enkätundersökningen och förklarade att jag önskade deras godkännande av att deras barn 

skulle delta i undersökningen. Jag bad föräldrarna att kontakta mig om de inte ville att deras barn 

skulle delta i undersökningen. Föräldrarna fick fyra dagar på sig att meddela mig om så var fallet. 

Jag lät skolans biträdande rektor gå igenom frågorna och brevet till föräldrarna (bilaga 1) och hon 

kontaktade mig med sitt godkännande. Barnen tog med sig brevet hem och efter det datum jag 

angett till föräldrarna konstaterade jag att inga föräldrar hade önskat att deras barn inte skulle 

delta i enkätundersökningen. Barnen kommer inte att kunna identifieras utifrån min undersökning 

och jag namnger inte vare sig barnen, lärarna eller skolan. 

 

5.3.4 Tillvägagångssätt 

 
När jag genomförde enkätundersökningen var jag själv med i respektive klass när eleverna skulle 

fylla i enkäten (bilaga 2), för att kunna vara till hands ifall det skulle vara några oklarheter. Jag 

började med att förklara varför jag gjorde undersökningen för att motivera barnen till att vilja 

vara med. Sedan gick jag igenom hur de skulle fylla i och jag ritade på tavlan hur de kunde göra 

om dem ansåg att de hade svarat fel och ville göra ändringar. Jag gick även igenom vilka frågor 

som krävde ett kryss och vilka frågor som man kunde kryssa i med flera alternativ (som t.ex. 

fråga 7 och 9).  

 

Intervjuerna genomfördes på platser som jag och den intervjuade läraren ansåg var bäst lämpade 

eftersom jag ville använda mig av diktafon. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter. Jag 

hade före samtliga intervjuer meddelat lärarna att jag skulle använda mig av en diktafon eftersom 

jag ville skapa en känsla av ett vanligt samtal och på så sätt kunna koncentrera mig på vad 

respondenten sa.54 Jag anser också att det underlättar när man gör intervjuer med hjälp av 

diktafon därför att man i efterhand lätt kan citera den intervjuade utan att tveka om vad som 

verkligen sades.  

                                                 
54 Repstad, Pål 2007:93 
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5.3.5 Databearbetning 

 

Jag valde att sammanställa elevernas svar från enkäten i olika tabeller.  En del tabeller är inte  

åtskilda för varje årskurs utan i de fallen är alla årskurser representerade i samma tabell. Vissa 

frågekategorier valde jag att sammanfatta med egna ord, eftersom risken är att det blir för många 

tabeller. Jag har även sammanfattat varje tabell med egna kommentarer. 

 

När det gäller intervjuerna valde jag att lyssna av dem och skriva ner dem var för sig, så att jag 

kan gå igenom frågorna en och en för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan alla 

fyra intervjuerna.   
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6. Resultat   

Sammanlagt har 56 elever svarat på enkäten, av dem är det 21 elever i åk 3, 12 elever i åk 4, 17 

elever i åk 5 och 6 elever i åk 6. Det var några elever som var frånvarande i två av klasserna. Men 

i åk 6 var det inga elever som var frånvarande, utan där är det totalt sex elever i den klassen. 

Följande tabell visar hur könsfördelningen ser ut i klasserna, bland de elever som deltog i 

enkätundersökningen. 

 
                    Årskurs 3           Årskurs 4               Årskurs5             Årskurs 6         Sammanlagt 
 
Pojkar            14 st.                 6st.                          7st.                     6st.                  33st. 
 
Flickor           7st.                    6st.                          10st                                            23st. 
 
Tabell 1 Antal pojkar och flickor från respektive klass som deltog i enkätundersökningen. 
 
 

6.1 Sammanställning av enkätsvaren 

 
När och var gör eleverna sina läxor? 

Tre elever i åk 3 visar sig göra sina läxor så fort de kommer hem från skolan. Sju av eleverna 

svarar att de gör sina läxor på kvällen och majoriteten av klassen, 11 elever, menar att det skiljer 

sig från dag till dag. I åk 4 gör två elever sina läxor så fort de kommer hem och det är lika många 

(5 barn) som gör sina läxor på kvällen som de som menar att det är olika från dag till dag när de 

gör sina läxor. I åk 5 har majoriteten (10 barn) svarat att läxorna görs på kvällen. Fyra har svarat 

att de gör läxorna när de kommer hem och två att det är olika från dag till dag. En elev har svarat 

att han nästan aldrig gör sina läxor. Fyra av de sex pojkar som går i åk 6 har svarat att de gör sina 

läxor på kvällen, medan de övriga (två) menar att det är olika från dag till dag. 

 

Majoriteten av eleverna föredrar att göra sina läxor i köket. Det är 26 av 56 som menar att det är 

där läxan görs. Det kan bero på att många av barnen gör sina läxor medan föräldrarna lagar mat 

och på så sätt har de hjälp nära till hands. 17 elever har svarat att de föredrar att göra sina läxor i 

sina rum och 13 elever menar att de sitter i vardagsrummet med sina läxor.  
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6.1.2 Möjligheter till läxhjälp 
 
a)  Finns det någon vuxen som frågar barnen om de behöver hjälp med sina läxor?  

 

                                             Åk 3                    Åk 4                    Åk 5                    Åk 6 

 

 

Ja, jag blir tillfrågad                  4                           3                          10                            4 

 

Ibland, blir jag                         15                         7                            6                             2 

tillfrågad 

 

Nej, ingen frågar                       2                         2                            1                             0 

 

 

 

b)  Ber barnen om hjälp med sina läxor?  

                                            

                                                     Åk 3                    Åk 4                    Åk 5                    Åk 6 

 

 

Jag ber själv om hjälp                    7                         5                          5                            4 

 

 

Ibland, ber jag själv                      12                        4                          11                          2 

om hjälp 

 

 

Nej, jag ber inte om hjälp             2                        3                          2 

 
Tabell2 Visar respektive klass svar på enkät fråga 5 ”Brukar någon vuxen fråga dig om du behöver hjälp med 

läxorna?” 

Tabell3 Visar respektive klass svar på enkät fråga 6 ”Brukar du fråga om hjälp med dina läxor”? 
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c) Vem eller vilka hjälper eleverna med läxorna? 

 

                                                              Åk 3                 Åk 4                  Åk 5                Åk 6 

___________________________________________________________________________ 

Mamma……………………                  1st.                      4st.                  3st.                   2st. 

 

Pappa……………………...                   2st .                                             2st.                

 

Mamma & Pappa…………                   15st.                     8st.                 12st.                  4st. 

 

Syskon……………………                   1st.                       2st.                                           1st. 
 
 
 
Kompis……………………                                                                       1st.                   1st. 
  
 

Mormor eller morfar……...                   1st.                      1st                    1st. 
 
 
Farmor eller farfar………...                                                                       1st. 
 
 
 
Annan vuxen  
(som t.ex. moster/faster, 
 morbror/farbror, kusin)……                                             1st. 
 
 
 
Lärare…………………….....              1st.                                                                         1st. 

 

 

 

Ingen hjälper mig med läxorna…         1st. 

 

 

Tabell4 Samtliga klassers svar på enkät frågan: ”Vem brukar hjälpa dig med dina läxor?” 
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Som det framgår av tabell 4 finns det fler svar än antal elever i respektive klass, det beror på är att 

barnen hade möjlighet att svara med flera alternativ. Resultatet visar att de flesta av eleverna får i 

första hand hjälp med sina läxor av både mamma och pappa. Det betyder inte att båda föräldrarna 

hjälper till samtidigt, men att båda föräldrarna finns till hands och är engagerade att hjälpa sina 

barn med deras läxor. Tittar man på de barn som får hjälp av antingen mamma eller pappa visar 

tabellen att det är fler mammor än pappor som hjälper barnen med läxorna. Man kan också se att 

det är fler som får hjälp av sina syskon än av sina kompisar. Detta kan beror på att syskon är 

närmare till hands efter skoldagens slut än kompisarna och dessutom är syskon äldre och kan 

hjälpa mer (eftersom de förstår läxan bättre). Tabellen visar också att det finns mor- och 

farföräldrar som får rycka in som läxhjälpare för några av barnen. 

 

d) Gör eleverna sina läxor över helger och andra lediga dagar? 

För att se hur många elever som lägger ner tid på läxor under helger och andra lediga dagar fick 

barnen frågan ”Brukar du göra dina läxor under helger och andra lediga dagar”? 

Svaret blev att det var lika många (21 respektive 21) som svarade ja på frågan som ibland.  14 av 

56 elever svarade nej på frågan. Resultatet visar att det är många barn i de här fyra klasserna som 

under sina lediga dagar sitter med sina läxor. Sammanfattningsvis kan man säga att om 

föräldrarna samtidigt också förväntas hjälpa sina barn med deras läxor är det många familjer som 

inte är helt lediga under sina lediga dagar. 

 

e) Vilka ämnen får barnen hjälp med? 

 

 
                    Historia      Svenska      Engelska      Matte      Geografi      Religion      Språkval      Högläsning      No          Bild    

 

Åk 3           3            12            11          11          4                                             3                         2 
 

Åk 4         3             6              9           10           5             

 

Åk 5         6             6             16          12           11           2                             4              3      

 

Åk 6         1              2            3             6            6             1             2                              3 

Tabell 5 ”Vilka ämnen får barnen hjälp med”? 
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Tabell 5 visar resultatet för samtliga klassers svar på enkätfrågan ”Vilka ämnen brukar du få hjälp 

med?”. På den här frågan fanns även svarsalternativen samhällskunskap, hemkunskap, slöjd och 

musik på enkäten. Detta redovisas inte på tabellen eftersom inga barn hade fyllt i de alternativen. 

 

När man granskar resultatet i tabellen kan man se att de ämnen som barnen får mest hjälp med är 

svenska, engelska och matte. Det ämne som jag hade hoppats skulle visa högre resultat i är 

högläsning, eftersom jag under mina VFU-besök har observerat att det är en del barn som är 

svaga när det gäller tyst- eller högläsning. 

 

f) Anser barnen att det finns tillräckligt med hjälp att få med sina läxor? 

 

             Ja…………49 
 
             Nej………..7       
___________________________________________________________________________ 
Tabell 6 Visar resultatet på enkätfråga nummer10 ”Tycker du att det finns tillräckligt med hjälp att få med dina 
läxor?”. 
 
 
Svaret på den här frågan är övervägande ja. Hela 49 elever av 56 anser att det finns tillräckligt 

med hjälp att få med läxorna. Den här frågan syftar inte på om hjälpen kommer ifrån hemmet 

eller någon annanstans ifrån. Vilket i sig egentligen är irrelevant eftersom det viktiga är att 

barnen känner att de får hjälp om dem behöver det. 

 

g) Finns det läxhjälp att få på annat håll än hemma? 

31 av 56 elever menar att de kan få hjälp i skolan med läxorna. Då är det oftast klassläraren som 

står för den hjälpen, eller den lärare som undervisar i det ämne barnen har läxor i. 

9 elever säger att de får läxhjälp på fritids, men då är 8 av de 9 eleverna från åk 3. Efter samtal 

med åk 3 läraren visar det sig att en fritidsledare har tagit på sig att hjälpa just åk 3 med deras 

läxor. Det är någonting som inte alla verkar ha fått reda på eftersom det i det fallet borde vara fler 

som har svarat att de har hjälp på fritids? 16 elever av 56 svarade nej, de menar att det inte finns 

läxhjälp att få på annat håll än i hemmet. 
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h) Om läxhjälp fanns att få i skolan efter skoltid eller på fritids, skulle eleverna söka hjälp 
där då? 
 
Ja  _____________________13 
 
Nej_____________________22 
 
Ibland___________________21 
 
Det är sammanlagt 34 barn som menar att ja de skulle eller ibland skulle söka läxhjälp från 

skolan om skolan erbjöd hjälp. Resterande 22 som svarade nej är kanske antingen nöjda med den 

hjälp de får hemma eller på annat håll eller så kan det hända att de anser att när skoldagen är över 

ska man leka på fritids och vänta med läxor till man kommer hem. 

 

 

6.2 Resultat: intervjuerna 

 
6.2.1 Vad innebär läxor och vilken betydelse har de för lärarna? 
 
Alla fyra lärare har svarat relativt lika på första frågan (bilaga 3). De menar att läxor är ett sätt att 

befästa kunskaper man arbetar med i skolan. Man får på så sätt repetera i den ro och under den 

tid som det kräver för att man ska lära sig det ordentligt. ”Den tiden och arbetsron finns inte i 

skolan”, säger en lärare. Läxor skapar också struktur, rutin, disciplin, studieteknik, eget ansvar 

och hjälper eleverna att förbereda sig inför kommande läxor som blir fler och fler ju äldre de blir. 

En lärare påpekar att för att eleverna ska nå målen så finns det vissa läxor som måste göras 

hemma. Det kan t.ex. handla om multiplikationstabeller eller att läsa på inför geografidiagnoser. 

 

En annan fördel med läxor som lärarna är överens om är att läxor blir ett sätt för hemmen att få 

insyn i och förståelse för hur man arbetar på skolan och det blir ett sätt för hemmen att ta sitt 

ansvar. 

 

Det som skiljer lärarna lite åt i den här frågan är att alla inte ser disciplinbehovet som så 

angeläget. En lärare säger: 

”Jag ser inte att de i den här åldern ska ha läxor för att de liksom ska bli disciplinerade, de har ju 

trots allt ganska långa arbetsdagar.”  
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Vilken typ av läxor får barnen? 

Alla fyra lärare menar att de i stort sätt ger samma läxa till alla i klassen. Samma matteuppgifter, 

samma bok som ska läsas, samma kapitel som ska läsas i historieboken eller geografiboken o.s.v. 

En lärare säger att det är i alla fall samma tema men att svårighetsgraden kan skilja mellan 

barnen. Men det finns även uppgifter som t.ex. friskrivningen i svenskan eller liknande, då kan de 

barn som inte blivit klara få det i läxa, medan de snabba barnen  på så sätt inte får lika många 

läxor.   

 

Hur går läxförhören till? 

Läxorna redovisas på olika sätt menar lärarna, det kan vara uppgifter som skall lämnas in 

skriftligen, ett antal uppgifter i matteboken, muntliga redovisningar när det gäller 

multiplikationstabellerna eller andra olika former. En lärare påpekar att hur barnen än redovisar 

sina läxor, så får de alltid respons. På något sätt, vara sig det är en kommentar i bokens marginal 

eller en muntlig kommentar, så ser hon till att barnen känner att de får respons på det de gör. 

 

Gör barnen sina läxor och i så fall är det oftast samma barn som har eller inte har gjort 

sina läxor? 

Samtliga lärare berättar att de flesta barn gör sina läxor. Det kan hända att några ibland har glömt 

det hemma och inte har tagit med sig läxan. Lärarna menar också att det oftast är samma elever 

som har eller inte har gjort sina läxor. 

 

Vilka positiva och negativa effekter upplever lärarna av läxor? 

Positiva effekter – Läxor hjälper eleverna att nå målen när skoluppgifterna fördelas mellan 

skoltiden och tiden hemma. Utan läxor skulle man behöva ha längre skoldagar. Barnen lär sig att 

ta eget ansvar och läxorna förbereder dem för en framtid som kräver mer och mer ansvar. 

Föräldrarna får en inblick i skolans arbete. Barnen repeterar och befäster saker i lugn och ro 

hemma. De lär sig att strukturera sin tid. ”Och barnen lär sig, …att studera gör man hela tiden.” 

som en av lärarna uttrycker det. 

 

Negativa effekter – En lärare säger: ”Det är ju ändå ett arbete de gör här, så det ska ju kännas att 

man är färdig när man går hem.” De flesta lärare uttrycker också sin oro över att läxor skapar så 

mycket stress för barnen och de barn som samtidigt inte får hjälp med sina läxor i hemmet, får 

inte bara mer stress utan det skapar också en slags orättvisa mellan barnen.  
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En av lärarna säger också att en annan negativ effekt kan vara: ”Att det kanske inte ger den effekt 

man faktiskt vill ha med läxor alla gånger.”  

 

Tror lärarna att alla i deras klass har möjligheter att få läxhjälp och hur märker de det i så 

fall? 

På den här frågan svarade två lärare ja och två svarade nej.  De som svarade ja, förklarade att de 

känner familjerna och att de tror att barnen har en möjlighet att få hjälp. De menar att de här 

föräldrarna hjälper till efter sin förmåga. En av dem förklarade att det kanske finns barn som 

väljer att inte ta hjälp och att det syns ganska tydligt när läraren går igenom läxorna, vilka som 

har fått hjälp och vilka som valt att inte få hjälp.  

 

De lärare som svarade nej, förklarade att för vissa barn blir läxan inte ens gjord, att vissa föräldrar 

inte ens har koll på om deras barn har läxor eller vad de har läxor i. En av lärarna säger t.ex.: 

”Det märker jag genom att vissa läxor inte blir gjorda helt enkelt. De blir aldrig gjorda. Det är 

inte många barn,… men det är ett par stycken.” 

 

Är det stora skillnader mellan eleverna, när det gäller att bli klara med sina uppgifter? 

Samtliga lärare upplever att det är stora skillnader mellan barnen och att barnen ligger på olika 

nivåer. Vidare förklarar en av lärarna också att som lärare får man hela tiden försöka hitta en 

balans, vilket hon menar kan vara svårt. En annan lärare säger ”Ja, men jag försöker reglera det 

lite så att man har gjort i stort sett det man ska ha hunnit göra.”.  

 

Finns det elever med inlärningssvårigheter i din klass och vilken hjälp får de? 

I alla fyra klasserna finns det elever med inlärningssvårigheter. Den hjälp eleverna får från skolan 

är extra stöd från klassläraren. De barnen får några gånger i veckan komma en halvtimme 

tidigare, än resten av klassen, för att få hjälp. En lärare säger att det blir tre halvtimmar i veckan, 

vilket hon anser är alldeles för lite.  

 

En annan lärare förklarar att hon själv läser specialpedagogik och att de barn som behöver extra 

stöd får det från både henne och hemmet. Det blir ett slags samarbete. Lärarna förklarar att det 

finns olika sätt för skolan att hjälpa barnen. Man använder bl.a. talböcker, det finns olika program 

på datorn, resurstimmar med skolans specialpedagoger och extrastöd från läraren under 

lektionerna. En lärare berättar att hon ibland skriver åt dem, när de barnen behöver hjälp med att 

skriva. 
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Vad gör lärarna om vissa elever inte får tillräckligt med läxhjälp? 

Alla lärare svarar att de under utvecklingssamtal förklarar för föräldrarna att det är av stor vikt att 

barnen får den här hjälpen. En lärare säger: ”Och är det så att det i alla fall inte händer 

någonting…ja, det är problematiskt. Ja, jag försöker hjälpa under stöd halvtimmarna, men då är 

det ju också andra barn här så…”.  

 

Det svar alla lärare har gemensamt är att de i första hand tycker att man ska tala med föräldrarna 

och försöka få med dem. Samtidigt säger en lärare: ”Men egentligen ska skolarbete skötas i 

skolan, man ska inte lägga för mycket på hemmet. Det är vi som måste se till att barnen når målen 

i skolan. Speciellt när de är små.”  

 

Har skolan någon läxhjälp för barnen efter skoltid? 

Samtliga lärare menar att det inte är någonting man har gått ut med. Samtidigt är det flera av 

lärarna som berättar att just elever i åk 3 får lite läxhjälp på fritids av en fritidslärare ”som har 

tagit på sig det”. 

 

En av lärarna förklarar: ”Nej, det har vi inte nu. I engelska vet jag att man kan få läxhjälp eller 

engelskstöd en gång i veckan, av läraren i engelska.”  

 

Hur ser du på skolor som har läxhjälp på skolan och skulle det vara något för den här 

skolan? 

Två av lärarna är skeptiska till att skolan skulle erbjuda läxhjälp, för de menar att själva syftet att 

få med föräldrarna och få dem engagerade i skolan skulle gå förlorat om inte läxorna gjordes i 

hemmet. Samtidigt säger de att de är medvetna om att det skulle hjälpa de barn som inte har hjälp 

hemifrån. Därför, säger lärarna, ska man i så fall även se till att man hittar andra sätt som gör att 

föräldrarna blir involverade. 

 

De andra två lärarna är mer positiva till förslaget om att skolan kanske borde erbjuda läxhjälp. De 

förklarar att alla skulle vinna på det. Samtidigt poängterar båda lärarna att det måste finnas någon 

slags handlingsplan för att inte riskera att det bara kommer olika främmande människor varje 

gång. Det ska finnas en kontinuitet, så att det alltid är samma personer som kommer.  
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Skulle man kunna utnyttja tiden då barnen är på fritids? 

Lärare 1 säger: ” Ja…, varför inte. Det är ju kanske inte fritids syfte egentligen, där är det ju mer 

inriktat på lek. Och där blir det ju igen…, att föräldrarna inte tar sitt ansvar. Man måste ju som 

förälder vara intresserad av att sitta med sina barn och hjälpa dem med läxorna? Utan då lämnar 

man över det på fritids? Det är svårt…” 

 

Lärare 2 säger: ”Ja, det skulle man i teorin kunna göra. Men jag vet att de just nu har väldigt ont 

om personal.”  

 

Lärare 3 säger: ”Inte ställa krav, men det ska i så fall vara en vuxen som känner att de kan klara 

av det innehållsmässigt.” 

 

Lärare 4 säger: ”Det har jag alltid tyckt vore suveränt eftersom de är där ganska lång tid på 

eftermiddagen. Men sen vet jag att fritidshemsgrupperna har stora barngrupper, så det blir svårt 

för dem. Men om man ordnar en liten, lugn, hörna för de barn som kan klara sig själva med att 

sitta och göra läxan, tycker jag låter bra.”  

 

Tror lärarna att deras undervisning skulle förändras och i så fall hur om barnen inte får 

läxor? 

Samtliga lärare säger att själva undervisningen inte skulle förändras. Tidsmässigt skulle det dock 

vara stressigare, så barnen skulle behöva jobba hårdare på skolan och det skulle bli svårt att nå 

målen. Den tid som krävs för inlärning skulle inte vara möjligt i skolan. 

 

En av lärarna berättar: ”Nej, det skulle inte påverka undervisningen. Jag har jobbat på skolor där 

man inte har läxor på det sättet, eftersom det varit ojämlikt hemma. Men samtidigt är det ju synd 

för då lär man ju inte barnen att skapa utrymme hemma för studieläsning.” 

 

Tycker lärarna att det borde finnas läxor? 

Lärare 1: ”Ja och nej. Jag är kluven. Det finns inte särskilt mycket som egentligen är negativt, 

förutom att det kan bli ojämlikt för barnen. Alla har inte samma förutsättningar. Läxor är 

någonting som löper parallellt med skolan som man kan dra nytta av. Det som påverkar min 

undervisning på ett positivt sätt är att det är jätteviktigt med skönlitteratur. Och jag tror inte att 

barnen skulle läsa så mycket om jag inte använder det i läxan.” 
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Lärare 2: ”Ja, det tycker jag nog ändå. Jag vet inte riktigt hur dom ska vara upplagda.” 

 

Lärare 3: ”Där är jag lite ambivalent. Barn idag har ju skolveckor som är ganska långa och de är 

ganska små barn fortfarande. Men samtidigt…, för att nå målen…, från en viss ålder kanske.” 

 

Lärare 4:”Nej, egentligen inte! Man borde klara av skolarbetet i skolan. Jag försöker ju själv att 

inte ta med mig jobbet hem. Det vill man ju inte göra. Det är ju ingen som vill det.”  
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7. Analys och diskussion 

7.1 Hur ser elevernas möjligheter ut att få hjälp med sina läxor och hur 

ser i övrigt de konkreta omständigheterna kring läxläsningen ut för 

barnen? 

 
Om jag ska analysera hur elevernas möjligheter ser ut att få hjälp med sina läxor och hur de 

konkreta omständigheterna ser ut kring läxläsningen för eleverna i de fyra undersökta klasserna 

på min VFU – skola, behöver jag göra en jämförelse mellan barnens enkätsvar och deras lärares 

intervjusvar.  

 

När jag granskar svaren utifrån enkätfrågorna, om det finns någon vuxen som frågar barnen om 

de behöver hjälp med sina läxor och om de själva ber om hjälp var det många av barnen som 

svarade att de ibland blir tillfrågade. Majoriteten menar att de ibland själva frågar om hjälp. Det 

ser ut som om de flesta av barnen i de här fyra årskurserna har goda möjligheter att få hjälp med 

sina läxor, vilket även stämmer överens med vad deras lärare bedömer. Sen finns det några barn 

som inte har den där hjälpen som många tar för givet att barn har. Detta är ett återkommande 

mönster som lärarna uppfattar och i intervjuerna förklarar de att det alltid är samma barn det 

handlar om. Detta är något som jag själv har observerat under alla mina besök på skolan.  

 

Vem står för hjälpen då med läxorna? Enligt barnen är det mest både mamma och pappa som 

hjälper dem med läxorna. Men bland de barn som ”bara” har hjälp av mamma eller pappa, har 

sammanlagt tio barn svarat mamma och endast fyra har svarat pappa?  

 

Allt som allt är det 49 barn som menar att det finns tillräckligt med hjälp att få med sina läxor och 

7 barn som inte anser det. Det är också många som verkar vara nöjda med den hjälp de får, men 

om man tittar närmare på vad lärarna säger så måste man hjälpa de barn som inte når målen, 

därför att de inte har tillräckligt med hjälp. Lärarna gör så gott de kan för att få de berörda 

föräldrarna att inse vikten av föräldrarnas insats, men det är bara så mycket de kan göra. Peter 

Frost anser att när barn misslyckas med sina läxor ser man i skolan det i första hand som en brist 

hos barnet eller hemmet. På så sätt tar skolan eller läraren avstånd från och ser sig själva som helt 

utan skuld.55   

                                                 
55 Frost, Peter 1999  
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Frost påpekar att: ”Läxor är ansvarslösa, eftersom de överlåter ansvaret för kunskapsinhämtandet 

till varje enskilt barn, trots att man vet att förutsättningarna i hemmen är så ofantligt olika.”56  

 

7.2 Vilka är för- och nackdelarna med läxor? 

 
Under min undersökning i ämnet läxor har jag, i både mina intervjuer med lärare och i det 

material jag använt mig av, stött på många återkommande argument som förekommer när man 

försöker beskriva de för- eller nackdelar som man menar finns med läxor. 

 

En av fördelarna som de intervjuade lärarna lyfter fram är att barnen får chansen att befästa de 

kunskaper de lär sig i skolan. Etta Kralovec och John Buell som skrivit boken The  End  of  

Homework.  How  Homework  Disrupts Families, Overburdens Children, and Limits Learning 

(2000), anser att läxor ger barnen möjlighet att i lugn och ro i sin hemmiljö repetera och gå 

igenom det de har arbetat med under skoldagen.57  Det finns forskning som säger att för att 

bevara och befästa sina kunskaper bör man träna ofta och regelbundet. Att låta barnen hitta och 

använda sig av sin egen studieteknik och inlärningsstil menar man är en metod som hjälper till att 

öka inlärningen.58 

 

Jan-Olof Hellsten vänder sig dock mot lärarnas påståenden om att eleverna har möjligheten att 

göra sina läxor i lugn och ro, som lärarna menar att barnen har i sina hem.59  

Hellsten säger: 
Det är just i hemmet som gränsen mellan arbete och ledig tid lätt suddas ut. Det i sin tur leder till en 

känsla av att aldrig kunna koppla av helt och hållet som inte är hälsosam. Dessutom: hur många barn 

och ungdomar har en lugn hemmiljö som lämpar sig för studier? De flesta blir störda av syskon, 

föräldrar, kompisar eller grannar och måste först ta sig igenom en mängd konflikter, inte bara med 

sig själva utan också med andra, innan de kan få läsro.60 

 

Andra argument som förkommer när man talar om fördelar med läxor är att läxor lär barnen att ta 

eget ansvar och förbereder dem för kommande studier.  

                                                 
56 Ibid. 
57 Etta Kralovec och John Buell 2 000:9 
58 Steinberg, John (2006) enligt Witting, Diana 2 007:14 
59 Hellsten, Jan-Olof 2 000:185 
60 Södergren, Karin 2004. Läxor stjäl tid från familjen. Ica – kuriren nr 35, 2004 
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Peter Frost förklarar att lärare som arbetar med grundskolebarn påstår att de vill vänja barnen för 

studier för grundskolans senare år då barnen kommer att börja betygsättas. Vidare förklarar Frost: 

”De lärare slutligen som undervisar i grundskolans tre sista årskurser uppger att de måste ge läxor 

för att ’hinna med kursen’. Om man inte gör det kan man nämligen få kritik från gymnasiet för 

det ’material’ man lämnar ifrån sig.”61 Frost menar med andra ord att man använder någonting 

som hot om betyg, eller för att man är rädd för att få klagomål från de skolor som barnen senare 

ska gå vidare till som anledning att ge läxor. Även Hellsten är kritisk och han menar att man inte 

behöver läxor som förberedelse för högre studier:  
 

Nej, läxor är en sällsynt dålig förberedelse för högre studier. Läxor lär oss inte att arbeta eller tänka 

självständigt, tvärtom. När jag jobbar med studenter på universitetet måste jag ägna stor del av första 

terminen åt att lära av dem det sätt att arbeta som de vant sig vid från skolan.62 

 

På Helsingborgs Montessoriskola väljer man att inte ge barnen läxor, rektor och 

mellanstadielärare Ann Winström säger: ”Om barnen arbetar med det de ska i skolan behövs det 

inga. När de är lediga ska de leka, röra sig och syssla med sociala aktiviteter.”63 Vidare i samma 

artikel säger hon:” Man behöver inte träna läxor i sex år för att klara högstadiet. Våra elever 

klarar sig utmärkt ändå.”64 
 

En annan anledning till att lärarna ger läxor är att man tack vare läxan kan förlänga skoltiden så 

att skoluppgifterna fördelas mellan skola och hem. Läxorna blir på så sätt som ”en bit skola som 

eleverna tar med sig i väskan”.65 Men om det är en för- eller nackdel kan man alltid diskutera. Ser 

man det ur lärarnas perspektiv är det en fördel eftersom, som en av lärarna sade i intervjun, läxor 

hjälper barnen att nå målen. Men enligt Hellsten är symtom, som inom arbetsmedicinen betraktas 

som stressrelaterade ett ökande fenomen hos grundskoleelever.66 Flera undersökningar visar att 

många elever lider av huvudvärk, sömnstörningar, magproblem och yrsel.67 Harris Cooper säger 

att många föräldrar ser att deras barn är stressade och att barnens fritidsaktiviteter blir lidande, 

men ofta när det kommer till kritan säger många föräldrar att de antingen är nöjda med mängden 

läxor eller att de önskar att barnen fick fler. Cooper säger: ”Media accounts often pitted parents 

who felt their children were overburdened with homework against educators pressed to improve 

                                                 
61 Frost, Peter 1999    
62 Södergren, Karin 2004 
63 Welin, Hanna 2007 
64 Ibid. 
65 Hellsten, Jan-Olof 2000:191  
66 Ibid: 192 
67 Södergren, Karin 2004 
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achievement test scores. Yet the majority of parents remained satisfied with teaching practices 

regarding homework.”68 

 

Hellsten påpekar att han hellre ser att man inför längre skoldagar än hemarbete. Det kan tyckas 

som att även det borde vara stressigt, att låta barnen gå länge dagar i skolan. Men han menar att 

stressen ligger i att, som elev, inte veta hur man ska sätta gränser för sitt arbete. Skulle man ha 

länge skoldagar skulle barnen kunna få hjälp av kunnig personal så att barnen kan nå sina 

kunskapsmål. Och skulle det ske i skolan skulle detta gynna de barn som inte har tillräckligt med 

hjälp hemifrån. Genom att sätta tydliga gränser mellan arbetstid och fritid är han säker på att man 

skulle sänka stressnivån. ”Som läxorna används idag har barn i princip arbetstid dygnet runt. Det 

vi har svårt för som vuxna – att säga till oss själva att det räcker och sluta arbeta – det kräver vi 

att barnen ska klara från sju – åttaårsåldern.”, säger Hellsten.69 

 

Den norske läkaren Ståle Fredriksen går så långt som att påstå att läxor bryter mot de mänskliga 

rättigheterna. Han refererar till FN: s 24: e artikel i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna. Den lyder: ”Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av 

arbetstiden och regelbunden semester med bibehållen lön.”70 

 

Fredriksen hävdar i en debattartikel att läxor är ett övergrepp mot barn och han säger att (norska) 

eleverna inte borde få läxor, utan lärandet borde ske på skoltid. ”Våra barn har längre arbetsdag 

än många vuxna. Dessutom tar vi det som en självklarhet att de ska ta med sig arbetet hem, i form 

av läxor. Ingen vuxen skulle acceptera att arbetsgivaren förväntade att man ska jobba en timme 

eller två på kvällen efter arbetsdagens slut”71, påpekar han. 

 

I min undersökning har jag också fått veta att läxor är bra därför att de ”anses kunna leda till 

intimare familjerelationer”.72 Fördelen blir också att hemmet får insyn i hur man arbetar i skolan 

och det blir ett sätt för föräldrarna att ta sitt ansvar. Kralovec och Buell menar dock att läxor 

istället orsakar konflikter i många hem. Inte bara i form av att föräldrar måste tjata på sina barn 

för att läxorna ska blir gjorda. Utan också, antingen för att föräldrarna inte kan bistå med hjälp 

                                                 
68 Cooper, Harris 2007:3   
69 Södergren, Karin 2004 
70 Kudinoff, Ted 2005 
71 Ibid. 
72 Hellsten,  Jan-Olof 1997:212 



 36

eller hjälper på det sätt som de har lärt sig, när de själva gick i skolan, vilket leder till att lärarna i 

slutänden måste ägna tid åt att lära om.73 

 

Cooper anser att man borde ge läxor som inte kräver föräldramedverkan. Enligt hans 

undersökningar har föräldramedverkan vid läxläsning både sina för- och nackdelar. Han påpekar 

att: ”There can be both positive and negative consequences  to getting parents involved in 

homework. While most outcomes of parent involvement are positive, most parents do get 

involved at some time or another in ways that could be considered inappropriate.”74 Hans 

undersökningar visade också att det finns en typ av föräldragrupp som på olika sätt försvårade 

läxarbetet för barnen.75 

 

Frost anser att läxor är otidsenliga eftersom det skett så stora förändringar i dagens hem, jämfört 

med tidigare då det var lättare för hemmen att ”ta sitt ansvar”. 

 
Den stora skillnaden ligger i att det förr ofta fanns en vuxen (läs mamman) i hemmet när barnen kom 

hem från skolan. När det blev allt vanligare att båda föräldrarna förvärvsarbetade fanns ändå så sent 

som för att decennium sedan möjligheten att göra och få hjälp med läxorna på fritidshemmet. 

Tidigare har med andra ord vuxna funnits till hands för barnen i en helt annan utsträckning än idag 

och kunnat hjälpa och stötta dem i deras läxläsande.76 

 

 

Ett annat argument för läxor är att barnen vill ha läxor, framförallt i de lägre årskurserna. Frost 

menar att detta är sant, men han säger vidare att det beror på att barnen är påverkade av sina 

föräldrar och den bild som föräldrarna förmedlar, vilket är: skola är lika med läxor.77 

 

 

 

 

                                                 
73 Kralovec, Etta & Buell John 2 000:22  
74 Cooper, Harris 2 007:60  
75 Ibid: 64-65 
76 Frost, Peter 1999 
77 Ibid.  
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7.3 Hur gör lärarna när de har elever i klassen som inte får läxhjälp? 

Som lärarna på min VFU-skola förklarade försöker man framförallt under utvecklingssamtalen 

förklara för föräldrarna vilken stor betydelse det har för barnen om föräldrarna hjälper sina barn 

med läxorna. Men ska man inom skolan inte först ta reda på hur föräldrarna ser på läxor? Kanske 

finns det föräldrar som inte anser att barnen borde ha läxor? Eller kanske det finns föräldrar som 

anser att man borde ge läxor när barnen blivit äldre? 

 

Vad händer om några eller bara en förälder ifrågasätter under ett föräldramöte att skolan ger 

läxor? Inför en massa andra lärare och andra föräldrar? Det är någonting som reportern Kristina 

Thulin diskuterar i sin artikel Vad är poängen med läxor? (på nyhetskanalen.se) Hon menar att 

som förälder kanske man inte riktigt kan förstå poängen med läxor, speciellt när det handlar om 

de yngre barnen. Hon säger också att ”en protest skulle ju kunna tolkas som man inte var 

engagerad i sitt barns skolarbete”.78 

 

Lärarna berättar också i intervjun att om de inte ser en förändring efter samtalen med barnens 

föräldrar eller i barnens hemarbeten, så lägger lärarna ner tid på att hjälpa barnen innan skolan 

börjar o.s.v. Borde de verkligen behöva lägga ner tid på det, istället för att kanske planera inför 

kommande lektioner eller liknande? En gemensam läxhjälp för samtliga barn på skolan, på 

skoltid, kanske vore en lösning för alla parter? 

 

7.4 Varför går åsikterna isär? 

Som jag har nämnt tidigare går åsikterna isär när det handlar om läxans vara eller icke vara. Både 

eleverna själva, föräldrar, lärare och politiker har olika åsikter i den här frågan. Men som vi ser 

efter intervjun med lärarna på min VFU-skola kan man även se en ambivalens hos den enskilda 

läraren. Det handlar med andra ord inte bara om att den ena läraren tycker på ett sätt och den 

andra på ett annat, utan en och samma lärare är tveksam om vad hon egentligen tycker. Vad kan 

detta bero på? Jag är övertygad om att det är en kombination av att, för det första: lärarna är vana 

vid att man alltid har haft läxor i skolan och för det andra: det finns för lite forskning som visar 

vilka effekter läxor har på barnens lärande. Det verkar som om skolorna vill ge läxor för att 

föräldrarna inte ska uppleva skolan som en ”flumskola”.  

                                                 
78 Thulin, Kristina ,2008, Vad är poängen med läxor? Nyhetskanalen.se 
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Och föräldrarna verkar acceptera läxor för att de är rädda för att skolan ska uppfatta dem som 

oengagerade om de inte gör det. 

 

Men åter till forskningen, det finns mycket lite svensk forskning om läxor.79 Den omfattande 

forskningen som används kommer från USA och inte heller där är forskarna överens om läxans 

effekter. Alfie Kohn påpekar att i en artikel som publicerades i Journal of Educational 

Psychology kunde man läsa att:”Researchers have been far from unanimous in their assessments 

of the strenghts and weaknesses of homework as an instuctional technique.”80 Men även den 

forskning som finns ifrågasätts om den överhuvudtaget är pålitlig. ”Forskningsområdet präglas av 

forskarnas eget starka engagemang i frågorna. Resultat blandas med hoppfulla slutsatser eller rent 

önsketänkande.”81 Hellsten påpekar att läxan inte problematiseras men den värderas högt vilket 

gör att forskare struntar i att den inte leder till något resultat. Han säger bland annat ”Det finns 

också forskare som tar avstånd från eller försöker bagatellisera sina egna resultat om de inte 

stöder en hög värdering av läxor.”82 

 

Även Kohn, som har tittat närmare på den forskning som finns, är chockad av att forskare låter 

sina egna känslor styra resultatet när man sedan skriver rapporter om läxors effekter. ”I was 

fankly stunned by the extent of misrepresentation here. It wasn’t just that one or two of the cited 

studies offered weak support for the proposition. Rather, none of them offered any support.”83 

Han lyfter fram problemet med de rapporter som påpekar det ena och det andra om läxor och om 

forskare som hänvisar till andras arbeten när de kommer med egna förslag om vad man borde 

göra eller hur mycket läxor barnen borde ha. Kohn går igenom de arbeten som man hänvisat till 

och konstaterar att resultatet inte alls visar det som man påstår.  

 

Kohn säger:”Misrepresenting what other people’s research shows is bad enough. Even more 

remarkably, though, some scholars give an incomplete or inaccurate account of their own data.”84 

Allt det här anser han visar på en slags nonchalans av forskningsresultat som om forskarna 

försöker meddela oss andra om att: ”We know homework is good for kids, and we’re not going to 

                                                 
79 Hellsten, Jan-Olof 2 000:31  
80 Kohn, Alfie 2 006:25   
81 Hellsten, Jan-Olof 2 000:32 
82 Ibid: 33 
83 Kohn, Alfie 2 006:77  
84 Ibid: 79 
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let the facts get in our way.”85 Frågan återstår, varför då forska om läxor om vi ändå vet att det är 

bra? 

 

Som jag nämnde tidigare kan det här vara en av orsakerna till att vi är kluvna i frågan om läxor. 

Det finns helt enkelt för lite forskning och den forskning som finns verkar inte vara pålitlig. Men 

det viktigaste är att alla som har med skola och utbildning att göra, vare sig man är elev, lärare 

eller förälder, ifrågasätter läxors existens anser jag. Vare sig man tycker att det är bra eller dåligt 

med läxor, borde vi fundera över varför vi tycker det. Det är ett ämne som måste problematiseras. 

Det påverkar trots allt så många, då är det väl viktigt att veta vilka effekter läxor har? Jag avslutar 

med ett passande citat av Kohn som inleder sin bok så här: ”After spending most of the day in 

school, children are typically given additional assignments to be completed at home. This is a 

rather curious fact when you stop to think about it, but not as curious as the fact that few people 

ever stop to think about it.”86 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Ibid: 85  
86 Kohn, Alfie 2006:3  



 40

8. Referenser 

Andersson, Sandra, Brusk, Paula & Kovacs, Felicia (2007). Mer fritid och mindre 
läxor tack. Göteborgs universitet, Göteborg. 
http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/9789/1/gupea_2077_9789_1.pdf 
 
Cooper,  Harris  (2007).  The  Battle  Over  Homework.  Common  Ground  for  
Administrators, Teachers, and Parent. Thousand Oaks: Corwin Press. 
 
Frost,  Peter  (1999).  Läxplågan. Lärarnas Tidning, nr.21, 1999 
http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0037410C 
 
Hellsten,  Jan-Olof  (1997).  Läxor  är  inget  att  orda  om.  Läxan  som  fenomen  i  
aktuell pedagogisk litteratur.  Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 2, nr 3 sid.205-
220. 
 
Hellsten,  Jan-Olof  (2000). Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt. 
Stockholm: Elanders Gotab. 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (2006). Forskningsmetodik: om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 
Kohn, Alfie (2006) The Homework Myth – Why Our Kids Get Too Much of a Bad 
Thing. Cambridge Center: Da Capo Press.  
 
Kralovec,  Etta  &  Buell  John  (2000).  The  End  of  Homework.  How  Homework  
Disrupts Families, Overburdens Children, and Limits Learning. Boston: Beacon 
Press. 
 
Kudinoff, Ted (2005). Läxor är ett brott! Aftonbladet 2005-09-30 
http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article317506.ab 
 
Kylén, Jan-Axel (2004). Att få svar – Intervju, Enkät, Obsevation. Stockholm: 
Bonnier Utbildning. 
 
Leo, Ulf (2004). Läxor är och förblir skolarbete. En studie om inställningar till 
läxor i ett F- 9spår i grundskolan.  Magisteruppsats. Malmö högskola, Malmö. 
http://www.mah.se/upload/LUT/Enheter/SOL/Nyheter/läxmanus041111.pdf 
 
 
Lgr 62. (1962) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 



 41

Lgr 69. (1969) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
   
 
Lgr 80. (1980) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
   
Lpo 94. (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet.  Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Repstad, Pål (2007). Närhet och distans. Studentlitteratur. 

 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 

Studentlitteratur. 

 
SVT (2008) Rapport. Kanal 1 2008-11-27 
 
Södergren, Karin (2004). Läxor stjäl tid från familjen. Ica – kuriren nr 35, 2004 
http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200410/04/20041004140431_Administrator
s073/20041004140431_Administrators073.dbp.asp  
 
Thulin, Kristina (2008) Vad är poängen med läxor? Nyhetskanalen.se, 2008 
http://nyhetskanalen.se/1.602124/2008/08/26/vad_ar_poangen_med_laxor 
 
Trost, Jan (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Welin, Hanna (2007). Läxor eller inte – det är frågan. HD.se, 2007-03-02 
http://hd.se/familjeliv/2007/03/02/laexor-eller-inga-alls/ 
 
 
Witting, Diana (2007). Hur elever hanterar sina läxor. Malmö högskola,Malmö. 
http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/5765/1/WITTING_Diana.doc 
 



 42

Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Information till föräldrar angående en undersökning om 

barnens läxläsning. 

 
Hej! 
 
Jag heter Figen Eminakpo och läser sista året på min lärarutbildning vid Södertörns 
högskola. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete som handlar om hur elever 
upplever sina läxor och vilka möjligheter de har att få läxhjälp. Eftersom jag har 
haft min verksamhetsförlagde utbildning på XXXXXXskolan under en längre tid 
känner de flesta av barnen mig.  
 
I min undersökning kommer jag att dela ut ett frågeformulär som jag vill att barnen 
ska svara på. Frågeformulären kommer att vara helt anonyma. När undersökningen 
är klar kommer inga namn på vare sig barnen, lärarna eller skolan att synas i 
arbetet. 
 
Om ni som föräldrar känner att ni inte vill att ert barn ska medverka i 
enkätundersökningen ber jag er att meddela mig torsdag 13/11, via antingen    
e-post eller på mitt mobilnummer. 
 
************@hotmail.com 
 
Mobil: **** - XX XX XX 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
Figen Eminakpo 
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Bilaga 2 

Enkät undersökning     (Skriv inte ditt namn på pappret.) 
 
1) Kön:  Pojke            Flicka   
 
 
2) Årskurs:           3       4         5           6   
 
 
3) När gör du dina läxor? 
 
När jag kommer hem från skolan              
På kvällen                                                      
Under dagen i skolan                                             
Olika från dag till dag                      
 
 
4) Var gör du dina läxor (oftast)? 
 
På biblioteket i min stadsdel                         
I mitt rum                                       
I vardagsrummet                            
I köket                                                                                      
Hemma hos en kompis                   
 
 
5) Brukar någon vuxen fråga dig om du behöver hjälp med 
läxorna? 
 
Ja                 Nej                 Ibland   
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6) Brukar du fråga om hjälp med dina läxor? 
Ja                 Nej                 Ibland   
 
 
 
7) Vem brukar hjälpa dig med dina läxor? 
 
Lärare ……………………………………..  
Mamma …………………………………..   
Pappa……………………………………..    
Mamma och pappa ………………………    
Syskon …………………………………..     
Kompis…………………………………..     

Mormor och morfar ……………………..    
Farmor eller farfar………………………..    
Annan vuxen …………………………….    
(som t.ex. moster/faster, morbror/farbror, kusin) 
 
Ingen hjälper mig 
med läxorna………………………………...  
 
 
 
8) Brukar du göra dina läxor över helger och andra lediga dagar? 
 
Ja                 Nej                 Ibland   
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9) I vilka ämnen brukar du få läxhjälp med? 
 
Svenska        Engelska      Matte         Historia     
Geografi   Språkval             Bild         Religion      
Samhällskunskap    
Naturorientering (No)     Hemkunskap          Musik          
Slöjd     Högläsning  
 
 
 
10) Tycker du att det finns tillräckligt med hjälp att få med dina 
läxor? 
 
             Ja                 Nej    
 
 
 
 
11) Finns det läxhjälp du kan få på annat håll än hemma? 
 
Ja, i skolan          Ja, på fritids        Ja, på biblioteket      
Nej    
 
 
 
12) Om läxhjälp fanns att få i skolan efter skoltid eller på fritids, 
skulle du söka hjälp där då? 
 
 
Ja                 Nej                 Ibland   
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 

 
 

Intervjufrågor till lärarna angående läxor. 
 

1. Vilken betydelse har läxor för dig? (Vad de innebär.) 

2. Vilken typ av läxor får barnen? Är det samma läxa för alla i klassen eller är läxan sånt 

som barnen inte har hunnit göra under lektionerna på skolan? 

3. Har du någon slags gemensamt läxförhör med hela klassen?  Hur ser du annars vilka som 

har gjort läxan? 

4. Brukar de flesta ha gjort läxan? 

5. Är det oftast samma barn som har eller inte har gjort sina läxor? 

6. Vilka positiva och negativa effekter ser du av läxor? 

7. Tror du att alla elever i din klass har möjlighet att få hjälp med sina läxor?  

8. Hur märker du det? 

9. Finns det stora skillnader mellan eleverna, vad gäller att bli klara med sina skoluppgifter?  

10. Finns det elever med inlärningssvårigheter i din klass? Vilken hjälp får de? 

11. Vad anser du att man kan göra som lärare om ett eller flera barn i klassen halkar efter i 

skolan, därför att de inte har tillräckligt med läxhjälp hemma, eller för att de inte har en 

vuxen som ser till att läxan görs? 

12. Bidrar skolan med någon slags läxhjälp efter skoltid på den här skolan? 

13. Vad anser du om skolor som tar hjälp av lärarstudenter som extraknäcker som 

läxhjälpare? 

14. Tycker du att det skulle vara något för den här skolan? 

15. Skulle man kunna ställa några krav på fritidshemmen, att de kanske ordnar en liten 

frivillig grupp elever som får hjälp med läxorna? 

16. Tror du att din undervisning skulle förändras och i så fall hur om barnen inte får läxor? 

17. Tycker du att det bör finnas läxor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


