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Abstract 

The aim in this essay is to investigate students’ attitudes to homework in grade six, and closer 

study the attitudes of the students who think homework is difficult and boring. I have chosen 

to investigate and find out why homework is perceived as boring and cumbersome for some 

students in sixth grade. I hope to identify the aspects that contribute to the negative 

consequences that arise in connection with the homework. The following questions are used 

to make the study: Do some students experience homework as boring and difficult? Do some 

students get any form of support at home, if so, how do students perceive the support from 

home? How do students feel that homework affects their leisure?

What is the reason that the homework is perceived as difficult and boring according to the 

students? How should the shape of homework change according to the students who believe 

that homework is difficult and boring?

I have chosen to do the study with older students who have more experience with homework. 

I used both qualitative and quantitative methods, those are interviews and questionnaires. I 

chose to focus only on those students who have a negative attitude to homework, which is 

what interested me most. The result was shown in both the questionnaires and interviews that 

the majority of students feel that homework is boring and difficult. It has been shown that 

students in the interview have a very positive attitude to short and personalized homework. 

The students believe that other forms of homework, such as experimenting, cooking, solving 

crossword puzzles would be more fun to do. All students believe that they could manage 

difficult homework if they were more interesting and fun. 

Keywords: homework, stress, parent interaction, attitudes
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1. Introduktion 

1.1 Inledning

Under lärarprogrammet har inte begreppet läxor diskuterats och tagits upp, dessutom nämns 

inte begreppet läxor i läroplanen Lpo 94, däremot diskuteras ämnet i skolor och i media. 

Läxor kan uppfattas som något positivt och lärorikt men samtidigt lönlöst och negativt. 

Gustavsson (2004:73) anser att frivilliga läxor ger mer positiva följder än obligatoriska läxor. 

Han menar att eleverna blir mer motiverade och villiga att göra sina läxor. Steinberg (2006:9-

10) menar att läxor får eleverna att träna regelbundet, vilket bidrar till att de befäster sina 

kunskaper under en längre tid, än om man inte alls använder sig utav läxor. Cooper (2000:11) 

anser att allt fler elever har en negativ attityd till läxor. Han anser att de elever som får för 

mycket läxor blir emotionellt och fysiskt utmattade. Kohn (2006:92-93) har liknande 

synpunkter och anser att eleverna gör sina läxor för att de måste göras, inte för att de har 

intresset och motivationen. 

Under min Vfu (verksamhetsförlagda utbildning) kom jag i kontakt med elevernas negativa 

attityd till läxor och synpunkter på att vissa läxor känns svåra. Detta har väckt mitt intresse, 

mina tankar och funderingar över vilka aspekter som kan bidra till att vissa elever upplever 

läxor som något besvärligt och jobbigt. Kan intresse och motivationen för läxor bidra till att 

eleverna presterar mer? Anser elever att deras fritid begränsas, i så fall hur påverkas de av 

det?  Har föräldrarnas samverkan någon betydelse för barns läxor? Bör man anpassa läxorna 

utifrån varje individs behov och ändra läxans form och innehåll? 

Dessa frågor behandlar jag i min undersökning. Genom denna undersökning vill jag få en 

djupare kunskap om läxor, som jag sedan kan ta med mig ut i skolan när jag börjar arbeta som 

lärare. Under min undersökning kommer jag att fokusera endast på de elever som upplever 

läxor som tråkiga och besvärliga som går i årskurs sex.
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1.2 Disposition

Under rubriken introduktion beskriver jag varför jag har valt att undersöka elevernas negativa 

inställning till läxor. Jag kommer därmed att ta upp vad syftet med mitt arbete är samt även 

mina frågeställningar. Under rubriken bakgrund kommer jag att ta upp olika teorier kring 

läxor. I metod kommer jag att presentera hur jag gick till väga för att genomföra min 

undersökning och hur den genomfördes. I avsnittet resultat presenterar jag både 

enkätundersökningen samt även intervjuns resultat som jag fick utav eleverna. Därefter har 

jag kopplat resultaten till litteraturen i analysdelen.

Under rubriken diskussion kommer jag att beskriva vad jag har kommit fram till med min 

undersökning. Avslutningsvis kommer jag att ta upp alla böcker som jag har använt under 

arbetets gång.

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka elevernas attityder till läxor i årskurs sex samt närmare studera 

attityderna hos de elever som tycker att läxor är svåra och tråkiga.

1.4 Frågeställning

Upplevs läxor som besvärliga och tråkiga av vissa elever?

Får eleverna någon form av stöd i hemmet, i så fall hur upplever eleverna stödet hemifrån?

Hur upplever eleverna att läxor påverkar deras fritid?

Vad är orsaken till att läxorna upplevs som svåra och tråkiga enligt eleverna?

Hur bör läxornas form ändras enligt de elever som anser att läxor är svåra och tråkiga?

2 Bakgrund

2.1 Definitioner av läxor

Författaren Kohn (2006) definierar begreppet läxa som något läraren ger elever och som skall 

slutföras hemma. Den svenska professorn Jan-Olof Hellstens (2000:120-121) definition av 

läxa är en uppgift som eleverna får av läraren. Han menar att en läxa dessutom kan vara 

uppgifter som eleverna själva väljer att göra, för att utveckla sin kunskap inom olika ämnen. 

Den amerikanska professorn Cooper (2007:4) definierar läxor som något lärare ger eleverna 

som skall slutföras utanför skoltiden. Han påpekar att läxor skall göras hemma, men däremot 

finns det ett undantag för de elever som gör läxorna i biblioteket eller i skolan.



7

2.2 Läroplanernas beskrivning av läxor

Under denna rubrik kommer de olika läroplanerna att förkortas med Lgr eller Lpo, med tillägg 

för det året läroplanen kom till. I de olika läroplanerna får begreppet läxa olika betydelser och 

syften. I de äldre läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 har läxan definierats mer djupgående, än i 

exempelvis Lgr80 där läxan endast förklaras och i Lpo94 står inte något skrivet om läxor.

Hellsten (2000) anser att det inte har definierats på ett mer klartydligt sätt om vad läxor

innebär. Han menar att det finns olika definitioner på vad en läxa är, däremot finns det inget 

specifikt. 

I Lgr 62 på sidan 57-58 står det att elever skall lära sig att kunna ta eget ansvar för sina 

studier, kunna organisera, och anpassa tiden på rätt sätt. Det står även att läxor skall ges 

regelbundet för varje vecka och vara jämt fördelade. Läxor skall vara individanpassade på 

grund av att eleverna har olika kunskapsförmågor och lär sig på olika sätt. I Lgr 69 på sidan 

70 står det att läxor bör vara frivilliga uppgifter för eleverna. I Lgr 80 på sidan 50 tas läxan 

återigen tillbaka och man menar att läxor skall vara individanpassade och genom läxor blir 

eleven ansvarsfull. Det står därmed att läxor är ett sätt att repetera och befästa kunskaper från

skoldagens arbete. Läxor är dessutom ett tillfälle för eleverna att undersöka närsamhället och 

naturen. Det står även att skolan skall kunna hjälpa elever att utföra sina läxor, för de elever 

som har särskilda skäl att inte kunna göra dem hemma. I Lpo 94 benämns inte läxor 

överhuvudtaget.  

2.3 Obligatoriska eller frivilliga läxor

I boken The Battle Over Homework har den amerikanska professorn i psykologi Harris 

Cooper (2007) under 50 års studier kommit fram till att det inte finns någon studiemässigt 

skillnad mellan att ha obligatoriska läxor jämfört med frivilliga läxor. Han anser att det finns 

både fördelar och nackdelar med läxor. Cooper menar att det bästa studieresultatet för de äldre 

eleverna nås genom att ge en blandning av frivilliga och obligatoriska läxor. Med det menas 

att när eleverna själva får bestämma om de vill ha läxor eller inte, ökas deras motivation och 

intresse för inlärning allt mer. På så sätt ökas elevernas kunskapsutveckling. Cooper menar 

alltså att när elever inte ställs för några krav utav lärarna, får de en allt mer positiv inställning 

till sitt lärande.

I boken Vad jag har lärt mig utav mina elever skriver författaren och läraren Kjell Gustavsson 

(2004:73) om att läxor inte bör vara obligatoriska. Gustavsson tillåter sina elever att ta egna 



8

beslut om de vill ta hem läxor och studera eller inte, vilket har fått en positiv effekt. Eleverna 

tog hem läxor då de kände att de behövde och på så sätt menar Gustavsson att eleverna får en 

större motivation, när de själva skapar en vilja att göra läxor. Eleverna blir mer motiverade 

och anstränger sig mer när dom utgår ifrån vad de själva vill eller behöver göra.

Alife Kohn är en annan forskare som har studerat läxor. Kohn anser att läxor inte endast är

något man bör acceptera utan också ifrågasätta. Han anser att kunskap bör läras ut i ett 

sammanhang och i ett syfte och att lärandet är konstruktivistiskt där eleven är aktiv. Kohn 

menar att barn borde själva få bestämma om hur de vill lära sig och inte följa efter tydliga 

ramar för hur lärandet skall gå till. I boken The homework myth får man en inblick i hur Kohn 

är kritisk mot läxor och anser att läxor inte tillför någon nytta (2006)

2.4 Barns attityder till läxor

Gustavsson (2004:73) skriver att elever har en negativ attityd till läxor. Under sitt läraryrke 

har Gustavsson oftast fått höra av sina elever att läxor är tråkiga och att de tar lång tid, vilket 

begränsar deras fritid.

Cooper (2007:11) tar upp nackdelarna med läxor och menar att vissa elever tappar intresset 

för läxor och har en negativ inställning. Då elever lär sig väldigt mycket i skolan kan läxor 

kännas för mycket för eleven. Han menar när man får för mycket utav det goda blir oftast 

eleverna fysiskt och emotionellt utmattade. Han menar därmed att när elever får fler läxor, 

kan detta leda till att deras prestationer minskas. 

Kohn (2006:17) utgår väldigt mycket utifrån John Dewey som är en amerikansk filosof, 

psykolog och pedagog. Kohn hänvisar till Dewey som talar om att då elever har en egen vilja 

att lära sig, ändras deras attityder till läxor. För att ändra barns inlärnings attityder bör man 

låta de själva bestämma om vad de borde lära sig. 

2.5 Hemmets effekter

I boken Läxor -hemmets utformning och effekter (1990: 3,22-24) beskriver författaren Ebbe 

Lindell om ett projekt som kallas för Meta forskning, vilket är resultat från tidigare forskning 

som har sammanställts. Meta forskningen ger en överblick på 30 års forskning inom olika 

områden. I boken skriver Lindell om att beroende på vilken hjälp eleven hemma får påverkas 

läxläsningens effekter. Lindell menar att elever som har svåra läxor som de själva inte kan 
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klara av och inte får tillgång till stöd hemma, utsätts för ett dilemma. Lindell hänvisar till Ek 

och Pettersson (1985) som hävdar att tre av fyra elever ofta får hjälp hemma av sina föräldrar. 

Lindells Meta studie visar att sambandet mellan föräldrarnas tid för sina barn och elevens 

egna läx-prestationer är starkt. Därför kan man dra slutsatsen att läxor inte är till någon nytta. 

Kohn (2006:10) anser att läxor blir en stor börda för elevernas föräldrar. Kohn hänvisar till 

professorn Gary Natriello som menar att lärarna tar läxorna för seriöst och utmanande, istället 

för att ha läxor som en rutin där läraren har en överblick och återkopplar till tidigare resultat. 

Han menar att outbildade föräldrar kan uppleva svårigheter med att följa och förstå läxans 

anvisningar. Cooper (2007:59-60) tar även upp att då föräldrar hjälper sitt barn med läxor kan 

det leda till negativa konsekvenser. Föräldrar har inte alltid den tiden för att hjälpa sina barn. 

Stödet kan ge olika konsekvenser beroende på vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har 

menar Cooper. En annan negativ konsekvens är om föräldrarna känner sig obekväma att inta 

rollen som “lärare” under barnens läxläsning, eller också om de lär sina barn olikt jämfört 

med hur de lär sig i skolan. 

En undersökning i Aftonbladet (2009-08-25) har visat att allt fler föräldrar i mellanstadiet 

hjälper sina barn med läxor, men att föräldrarna upplever läxorna som svåra. Lärarförbundets 

ordförande Eva-Lis Siren anser att det som skiljer eleverna åt är föräldrarnas 

utbildningsbakgrund, men det är inte kunskapsbristen som är problematiken. Hon anser att 

problemet inte ligger i läxans svårighet utan att få i hop tiden för att kunna utföra läxan 

tillsammans med föräldrarna.

Enligt Kohn (2006: 12-13) kan läxor bidra till negativa effekter där familjekonflikter kan 

uppstå. Han menar att föräldrarna behöver tjata, gnälla och skrika för att se till att läxorna 

görs i tid. Kohns studie visar att allt fler elever och föräldrar anser att konflikter uppstår under 

läxläsningen där det slutar olyckligt. Kohn menar att då läxor är svåra att utföra är risken allt 

större för att konflikter skall uppstå mellan förälder och barn. Ju mer föräldrar hjälper sina 

barn med läxor, desto större blir risken för att konflikter uppstår. 

I Aftonbladet (2008-04-17) beskriver föräldern Martin Karlberg om hur man som förälder på 

bästa sätt kan lyckas få sitt barn att motiveras till att göra läxorna, utan att det skall kännas 

svårt och jobbigt. Han menar att man som förälder inte skall tjata, utan uppmuntra och 

berömma barnen på vägen. Karlberg menar därmed att man skall hitta en bra struktur under 
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läxläsningen. Han menar att läxor inte skall göras under olämpliga tider som exempelvis då 

ett efterlängtat tv-program börjar, och bör helst göras i lugna miljöer. Karlberg talar även om 

att läxorna bör göras i förväg samt om läxan kräver mycket tid så kan man dela upp läxan 

under flera dagar. I boken Läxläsning skriver författaren Steinberg (2006:19-20)  om att det är 

väldigt viktigt att man som förälder inte tjatar på barnen utan uppmuntrar de, hittar fasta 

lästider, visa sitt intresse för barnen samt visa hur viktigt skoluppgifter är för deras framtid.

2.6 Tid och stress 

I boken Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt skriver den svenska professorn Jan-

Olof Hellsten (2000:191-192) om att arbetsuppgifter som eleverna får i läxor begränsar deras 

fritid. Hellsten menar att hur lång tid läxor tar för eleven, samt hur mycket läxor som finns att 

ta itu med, avgör hur mycket fritid som återstår. Hellsten menar att elever som läser läxor 

väldigt noggrant, inte får så mycket tid över att sysselsätta sig med något annat än läxor. Han 

anser även att elever tar med sig “skolan” hem när de får läxor och att skolan fortsätter även 

när eleverna kommer hem. Hellsten jämför elevernas tid i skolan med vuxnas arbetstid på 

jobbet. Då elever får läxor hem, är det samma som att de vuxna får jobba över hemma utan att 

vara lediga. 

Kohn (2006:10-11, 15-16) skriver om att vissa  föräldrar anser att deras barn oftast blir 

stressade, utmattade och frustrerade över att göra sina läxor. Kohn menar att elever hanterar 

läxorna på olika sätt. Vissa blir frustrerade och stressade medan andra elever gör läxorna i tid 

och ger ett resultat som gör läraren nöjd och belåten. Eleverna går så långa pass i skolan och 

borde därför komma ifrån skolan när de kommer hem menar Kohn. Han menar att barn går 

miste om mycket roligt som de skulle kunna spendera sin fritid på. De skulle exempelvis 

kunna socialisera sig med andra barn, umgås med familjen, vila, träna eller också läsa böcker 

för nöjets skull.

Lindell (1990:25) tar upp Bulcoks resultat som visar att elever som lägger ner väldigt 

mycket/lite tid åt hemläxor oftast får sämre prestationer. Elever som tidigare har kunskaper i 

exempelvis litteraturer läser med nöje, de elever däremot som inte har dessa kunskaper läser 

mot sin egen vilja. 
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2.7 Fördelarna med läxor

Cooper (2007:8-10) beskriver läxornas fördelar i fyra olika punkter. 

Den första punkten kallas för akademiska effekter som handlar om att elever utökar sin 

kunskapsförståelse. Den andra punkten kallas för långsiktiga akademiska effekter och handlar 

om att elevernas inställning till skolan förbättras genom att uppmana lärandet med läxor under 

elevernas fritid. Den tredje punkten kallas för oakademiska effekter där elever lär sig att 

organisera sig och blir mer frågvisa. Den fjärde punkten handlar om effekterna av föräldrarnas 

engagemang som gör dem delaktiga i barns lärande och leder till att de får en bättre koll på 

deras studier. Steinberg (2006: 9-10) beskriver om hur viktigt och bra det är med läxor. Han 

anser att läxor får eleven att ta ett eget ansvar, får bra studievanor, förstärker den inlärning 

som sker i skolan samt att föräldrarna får en koll på vad deras barn gör i skolan. När eleverna 

får en chans att träna regelbundet via läxor, befäster eleverna kunskaperna under en längre tid 

menar Steinberg.

2.8  Elever med inlärningssvårigheter

Cooper (2007:35-36) skriver om hur läxor kan påverka elever som har inlärningssvårigheter. 

Han menar att dessa elever bör få korta arbetsuppgifter som skall vara riktad på att förbättra 

de färdigheter som eleverna reda har eller också skall arbetsuppgifter vara en förlängning av 

lektionerna i skolan. Cooper menar att dessa elever har svårigheter med att klara av samma 

typ av uppgifter som de andra eleverna. Elever som har inlärningssvårigheter har oftast en 

sämre kännedom inom olika ämnena, svårt för memorering eller andra färdigheter som ger en 

lyckad hemstudie. Det är bra om man baserar läxorna på lektionerna i skolan, för att få syn på 

om eleverna har förstått. Han menar därmed att det är viktigt att föräldrarna har kontakt med 

lärarna för att se till att eleverna begriper sig på uppgifterna som görs hemma. Cooper 

värdesätter föräldrarnas stöd väldigt mycket. Elever med inlärningssvårigheter behöver 

belönas samtidigt som de får stöd, för att kunna klara av sina arbetsuppgifter.

I boken Motivation och motivationsarbete (2004:49) skriver författaren Håkan Jenner om 

människans tänkande över olika beslut. Han menar att när man har ett mål att uppnå, men får 

en känsla av att sannolikheten för misslyckande är för stor, avstår man oftast från att försöka 

satsa och nå sitt mål. Jenner menar att det inte handlar om att man inte vill utan om rädslan för 

att känna sig besviken över att ha försökt. Jenner menar att motivationen för att skapa viljan är 

lika viktig som chanserna för att lyckas och inte misslyckas. Människor tolkar sina 

framgångar och misslyckande olika i olika situationer. Steinberg (2006:9) anser att läxor bör 
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ges regelbundet, han menar att för att ge eleverna fåtal tidskrävande läxor, bör man istället ha 

flera korta arbetsuppgifter.

2.9 Andra varianter av läxor och läxans olika utformning 

Hellsten (2000:121) menar att lärare ger omedvetet olika läxor till alla elever. Hellsten menar 

att om man exempelvis ger en läxa där man talar om vilka krav som ställs för att uppnå ett 

visst betyg, blir konsekvenserna olika för varje individ utifrån vad de har för mål. Hellsten 

hänvisar till Wistedts (1987) som säger att den läxan läraren ger till eleven blir oftast en annan 

läxa än den eleven får. Hellsten menar att elever tolkar uppgifter olika i olika sammanhang. 

Ett exempel kan vara då när en lärare talar om för sina elever att vissa tal inte behöver göras, 

då kan vissa elever tolka det som att dessa uppgifter måste göras för att få ett högre betyg 

medan andra anser att det inte ingår i läxan.

Kohn (2006:184) upplyser om att arbetsuppgifter som elever får i läxor inte passar in på alla 

elever. Man bör dela ut arbetsuppgifter utifrån varje individs behov. Vissa läxor kan upplevas 

som lätta för en del elever medan andra upplever dem som svåra. Kohn (2006:174-175) tar 

upp tre varianter utav läxor som inte upplevs som arbetsuppgifter, utan mer som en rolig 

sysselsättning som eleverna kan göra hemma tillsammans med familjen: 

- Den första arbetsuppgiften är att utgå ifrån något som eleverna gör i skolan och 

fortsätta med det hemma. Kohn menar att eleverna kan vidareexperimentera hemma där de

gör det på sitt eget sätt. 

- Den andra arbetsuppgiften ses som familjeaktivitet som barnen får göra tillsammans 

med sina föräldrar där uppgifterna inte upplevs som läxor. Kohn menar att barnen kan spela 

kortlek, laga mat, göra korsord och så vidare. Barnen får på så sätt utveckla sin sociala och 

intelligenta sida. 

- Den tredje arbetsuppgiften är att tillåta barn få läsa böcker som de själva tycker är 

intressanta som de sedan kan diskutera med sina vänner i skolan. På så sätt utvecklas 

individen till en bättre läsare anser Kohn.

Enligt Cooper (2007:47) visar forskning att individanpassade läxor inte förbättrar elever som 

har svårigheter i skolan däremot visar studieresultatet att läxor som inte var individanpassade 

tog längre tid att göra klart. Hellsten (2000:32) menar att man oftast undersöker hemmets 

effekter/brister mer än att undersöka vad läxan har för innehåll, kvantitet, uppbyggnad och 

bakgrund som är mer betydelsefullt. 
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3 Metod

3.1 Val av metod

I min undersökning använder jag mig utav både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder i form av intervjuer med elever samt enkäter som består av slutna frågor. 

Sveder och Johansson (1998) skriver om att kvalitativa intervjuer ger information som gör det 

möjligt att skapa en förståelse för elevernas förkunskaper, intressen, värderingar och 

intressen. 

Anledningen till att jag endast intervjuade elever och inte lärare/föräldrar, är på grund av att 

undersökningen är baserad på vad elever har för attityder till läxor och inte lärarna eller 

föräldrarna. Detta anser jag är som mest intressant och relevant för min undersökning. 

Anledningen till att jag använt mig av enkäter med slutna frågor är på grund av att det går 

snabbare att administrera resultanten från enkäterna. “Det kan till exempel hända att vissa av 

frågorna är lite svåra att förstå. Då kan svarsalternativen göra frågan lättare att begripa. Slutna

svarsalternativ underlättar dessutom intervjuarens arbete och kodning av svaren” (Larsen 

2009:47).

Jag använde mig av kvalitativa strukturerade intervjuer med intervjuformulär. I 

frågeformuläret finns färdigformulerade frågor där frågorna ställs i samma ordningsföljd. 

“Fördelen med sådana här intervjuformulär är att man reducerar informationsmängden och de 

blir lättare att efterarbeta. Alla svarar också på samma frågor, vilket gör jämförelser lättare“

(Larsen 2009:84). 

Den stora skillnaden mellan intervjuer och enkäter är att respondenten får själv läsa, tolka och 

besvara frågorna på enkäterna. Fördelen med enkäter är att man når ut till fler elever under en 

kortare tid, intervjuer som är mer tidskrävande. Nackdelen med enkäter är att vissa svar kan 

vara svårtolkade. En annan skillnad är att respondenten får en möjlighet till större förståelse 

för de frågor som ställs under intervjuer och dess innebörd. Respondenten får även en chans 

att uttrycka sig fritt och blir inte tvungen att svara utifrån de svarsalternativen som man har att 

välja emellan.
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3.2 Urval

Undersökningen genomfördes på två olika skolor i Södertälje kommun. Anledningen till 

varför jag just valde dessa två skolor är för att jag tidigare genomfört min Vfu 

(Verksamhetsförlagda utbildning) på dessa skolor och har väldigt bra kontakt med lärarna och 

eleverna där. På det sättet fick jag möjligheten att genomföra mina intervjuer och 

enkätundersökningar tidigt under arbetets gång. Fördelen med att jag valde just att göra min 

undersökning där är att eleverna redan har en kännedom om vem jag är som person, vilket får 

dem att känna sig trygga och bekväma. Majoriteten i den ena skolan är svenska elever. I den 

andra skolan har de flesta av eleverna en invandrarbakgrund. Upptagningsområdena är väldigt 

lika. Båda är väldigt blandade områden som består utav villor, hyreshus och bostadsrätter. 

Ytterligare en anledning till att jag valde att genomföra min undersökning på de två skolorna, 

är för att få en inblick i om barnen i de olika skolorna har olika typer av uppfattningar om 

läxor och dess attityder. Jag valde att göra min undersökning i två klasser i årskurs sex, en på 

varje skola. Anledningen till att jag valde årskurs sex är på grund av att de eleverna har en god 

erfarenhet av läxor, jämfört med de yngre årskurserna. Förhoppningsvis har dessa elever 

utvecklat en egen uppfattning om läxor och reflekterat över sina egna upplevelser av läxorna.

Till en början delade jag ut ett brev till elevernas föräldrar för att få ett godkännande av

elevernas medverkan i min undersökning. Därefter delade jag ut enkäter till eleverna i vardera 

klassen där sex frågeställningar skulle besvaras. Frågorna i enkätundersökningen byggdes 

kring frågeställningen hur eleverna upplever läxor och vad de har för syn på läxornas effekter. 

Utifrån resultatet gjorde jag ett strategiskt urval för intervjuer, där jag plockade ut de eleverna 

som hade en negativ inställning till läxor och upplever läxor som tråkiga och besvärliga. I 

varje klass intervjuade jag sammanlagt fyra elever, varav två flickor och två pojkar. Jag fick 

hjälp av lärarna för de olika klasserna som gav mig tips och råd om vilka elever som var 

lämpligast att intervjua. De eleverna hade antigen inlärningssvårighet eller också en negativ 

attityd till läxor. 

3.3 Datainsamling

Datainsamlingen består av intervjuer och enkäter. Med hjälp av svaren jag fick av eleverna 

under min enkätundersökning valde jag de elever som var mest relevanta för min intervju 

undersökning. Frågorna under min enkätundersökning bestod utav sex olika slutna frågor och 

handlade framförallt om elevernas attityder till läxor (se bilaga 3). De eleverna som hade en 

negativ inställning till läxor och anser att läxorna är besvärliga valdes ut och intervjuades.
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Jag använde mig utav strukturerade intervjuer med färdiga frågeställningar som ställdes i en 

bestämd ordningsföljd till respondenten. Frågorna är anpassade till det ämne som jag 

undersöker. Jag valde att intervjua för att få en bättre uppfattning och förståelse för vad 

eleverna har för synpunkter på läxor. Intervjuerna bestod av tolv frågeställningar som 

handlade om elevernas attityder till läxor, föräldrarnas stöd, svårigheterna med läxor, tiden för 

läxor, elevernas syn på individuella läxor samt även vad eleverna har för synpunkter på andra 

sorters läxor (se bilaga 2).

3.4 Genomförandet

Inför undersökningen bestämde jag mig för att först besöka skolorna för att presentera mig 

själv inför eleverna och lärarna. Vem är jag och vad är syftet med mitt besök? Eleverna i 

klassen fick till en början ett brev hem där jag presenterade mig själv och beskrev mitt arbete. 

Jag bad även om föräldrarnas tillåtelse för att få intervjua deras barn (se bilaga1). 

Tillsammans med lärarna bestämde vi ett datum för när svaren från föräldrarna skulle lämnas 

in. Vi bestämde dessutom en träff för att genomföra min enkätundersökning. Efter cirka en 

vecka återvände jag till de båda klasserna och delade ut min enkätundersökning som bestod 

utav sex frågor till alla elever (utom till de elever som jag inte fått tillåtelse av).

Utifrån de svar jag fick av eleverna valde jag ut de elever som jag ansåg var mest relevanta 

för min intervju undersökning. De eleverna som valdes ut var de som hade negativ inställning

till läxor och såg läxor som något besvärligt och jobbigt. Jag gjorde ett strategiskt urval på två 

tjejer, och två killar från vardera klassen för att intervjua. Eleverna blev inte informerade om 

varför jag just valde att intervjua vissa specifika elever. “Var ska intervjun ske? Miljön ska 

vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg (för båda partnerna) “ Frågar Staffan 

Stukat (2005:40). Samtliga intervjuer gjordes i ett arbetsrum, där jag tillsammans med eleven 

satt i lugn och ro utan att bli störda utav andra. Jag valde att spela in samtalen under 

intervjuerna för att kunna koncentrera mig på samtalet. Under intervjun inledde jag med att 

prata allmänt med eleverna om hur de mådde och vad de tycker om skolan. Jag ville få 

eleverna att känna sig trygga och bekväma innan intervjun startades. Intervjun bestod av tolv 

frågor som jag ställde till eleverna. Frågorna ställdes i en speciell ordning för att jag lättare 

skulle kunna jämföra de olika svaren. 
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Vid analysen av elevintervjuerna har jag lyssnat igenom mina samtal och sorterat elevernas 

olika synpunkter kring varje fråga. De frågorna som ja ställde under enkätundersökningen 

påminner väldigt mycket om de frågorna som jag ställer till eleverna under intervjun. 

Anledningen till detta upplägg är av att jag ville få en allt mer djupare förståelse för hur 

eleverna tänker och vad de tycker om läxor, i intervjuerna.

3.5 Etiska aspekter i samband med undersökningen

Steiner Kvale (1997:203) tar upp om att intervjuer kan behandla känsliga ämnen vilket är 

därför viktigt att informera om vad som kommer att tas upp för att skapa en trygghet för 

intervjupersonen och alla personer och institutioner som tas upp i intervjun. Eleverna som 

deltog i min undersökning var alla under 18 år och inte myndiga, vilket innebär att jag måste 

ta hänsyn både till de deltagande och till föräldrarnas tillåtelse. Under mitt första möte med 

eleverna såg jag till att min information om undersökningens syfte och mål var lättförståligt. 

Eleverna fick information om vad som förväntades av dem. Alla deltagare fick frivilligt 

avbryta sin medverkan i min undersökning. Deltagarna var medvetna om att jag inte skulle 

komma att identifiera vilka de var, utan då skulle vara anonyma under mitt examensarbete. I 

mitt informationsbrev till elevernas föräldrar förklarade jag mitt syfte med undersökningen 

samt att jag skulle genomföra intervjuer med vissa elever. Föräldrarna fick en möjlighet att 

tacka ja eller nej till deras barns medverkan i undersökningen. Jag talade även om för eleverna

att inga åsikter eller synpunkter kan ses som felaktiga och att det inte finns några rätta svar

som skulle kunna förväntas av dem under intervjun.

3.6 Metod diskussion

Jag är medveten om att jag har använt mig av frågor som eventuellt är ledande frågor i både 

enkätundersökningen samt intervjuerna. Detta kan ha påverkat resultaten som jag har fått av 

eleverna. Men syftet med undersökningen är inte att se hur stor andel eller hur många elever 

som anser att läxor är tråkigt och svårt, utan syftet med arbetet är att ta reda på hur eleverna 

beskriver orsaken till deras attityder. Några frågor som kan vara ledande som jag ställde i 

enkätundersökningen var exempelvis: Tycker du att det är svår i skolan?, Tycker du att du 

har för mycket läxor? Samt Tycker du att det tar för lång tid för dig att göra läxor? Detta kan 

ha påverkat barnens svar angående attityder till läxor. Under enkätundersökningen ställdes 

frågan Tycker du att du har för mycket läxor? Majoriteten utav eleverna svarade ja, ibland och 

endast nio utav 45 svarade nej. Här kan vi tänka oss att eleverna eventuellt blev påverkade av

hur frågan ställdes. Däremot när jag ställde frågan Tycker du att det tar för lång tid för dig att 
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göra läxor? svarade majoriteten nej. Dessa två frågor är kanske både ledande frågor men har 

givit olika effekter på resultaten. Frågan är då påverkas eleverna av hur frågorna ställs? 

En tredje fråga som eventuellt kan ha påverkat elevernas svar är: Tycker du att det är svårt i 

skolan? Elevernas svar var olika men de flesta gav nej och sällan som svar, vilket kan vara 

svårt att tolka om frågan har påverkat svaren.

Brinkmann och Kvale är två professorer som skriver i boken ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” (2009:186) om att man med hjälp av ledande frågar kan pröva 

reliabiliteten hos intervjupersonens svar genom att ställa ledande frågor. Här nedan finns ett 

exempel. En eventuellt ledande fråga som ställdes under intervjun var: Tycker du att läxor är 

svåra ibland? I så fall vad tror du att anledningen kan vara? De elever som ansåg att läxor är 

svåra nämnde även de olika svårigheterna. De berättade exempelvis att matematik talen är 

svåra, svåra texter inom olika ämnen och skrivningen. De talade även om att kortare läxor, 

andra övningar samt att gå igenom läxan skulle underlätta svårigheterna med läxor. Frågan 

som jag ställde kan ha varit ledande på så sätt att eleverna svarade ja på frågan. Men i och 

med att jag ställde en följdfråga fick det eleverna att utveckla sina svar genom att tala om för 

mig vilka olika typer av svårigheter de upplever. Detta ökade trovärdigheten på resultatet. 

Vilket även bekräftar citatet: ”Ledande frågor behöver således inte minska intervjuers reliabilitet, 

utan många kan istället öka den” (Brinkmann & Kvale, 2009:188).

När jag ställde frågan om eleverna anser att läxor är svåra innebär det inte att eleverna har 

svårt för alla läxor, eleverna kanske har svårt inom vissa ämnen och svarar ja på frågan. 

Under intervjun talade eleverna om att vissa gånger klarar de av att göra läxorna själva, vilket 

också kan bero på vilka ämnen de har läxor. Då frågan om vad eleverna anser om individuella 

läxor svarade hälften av eleverna att man borde variera med att ha olika och lika läxor. Den 

andra hälften ansåg att man borde ha endast individuella läxor. Detta visar att eleverna är 

missnöjda med att alla skall ha en och samma typ av läxa, vilket kan vara orsaken till att 

eleverna har en negativ attityd till läxor. 

Ett annat sätt som man skulle kunna tänka på under en sådan undersökning är att även 

intervjua de elever som har en positiv inställning till läxor och anser att läxor är roligt. De 

kanske tänker på samma sätt när det gäller mina frågor, då har svaren inte med attityden till 

läxor att göra. Om man istället får fram att de som tycker att läxor är roliga svarar på ett annat 

sätt än de som tycker att det är tråkigt med läxor, blir det lättare att säga något om de elever 
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som inte tycker om läxor. Det jag ändå kan konstatera är att under intervjun svarade de flesta 

eleverna att de anser att läxor är tråkiga och kan vara svåra för en del, vilket har påverkat 

deras motivation samt prestation. Det är svårt att ställa frågor om värderingar som är helt och 

hållet neutrala. Jag tänker dock att det faktum att eleverna utvecklar sina svar i intervjuerna 

stärker trovärdigheterna i resultatet. Brinkmann & Kvale (2009:189) beskriver även om man 

har ledande forskningsfrågor bör man erkänna betydelsen av de samt göra de tydliga så att 

läsarna får bedöma inflytande på forskningsresultaten. Vilket jag under min studie har 

uppmärksammat. 

4 Resultat

4.1 Enkätresultaten

Under enkätundersökningen deltog sammanlagt 45 elever från de båda skolorna. Sammanlagt 

bestod det av sex frågor. Här kan vi se i de olika diagrammen hur eleverna har svarat. Nedan 

visas vilka frågor som ställdes och hur eleverna svarade.
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Fråga 1: Tycker du att det är svårt i skolan?
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Som vi ovan på diagrammet kan se har majoriteten av eleverna svarat att det sällan är svårt i 

skolan, tio stycken tycker inte att det är svårt i skolan medan nio stycken tycker att det är svårt 

vilket är ganska jämtfördelat. Väldigt få tycker att det är ofta svårt i skolan. Denna fråga kan 

ha varit ledande, men som man ovan på tabellen ser är att de flesta har svarat nej och sällan 

vilket kan vara svårt att tolka om frågan har påverkat elevernas svar.
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De flesta av elevernas svar är att läxor varken är svåra eller lätta det vill säga att det är lagom. 

Åtta elever tycker att det är svårt med läxor medan sju elever tycker att det är lätt, vilket är 

ganska jämt.

Frågan ovan kan därmed upplevas som ledande. Här kan vi se att majoriteten tycker att det 

ibland kan vara mycket läxor, 13 elever tycker att de har mycket läxor och nio elever tycker 

att de inte har mycket läxor. 13 av 45 elever har svarat ja på frågan vilket inte är majoriteten,

detta visar att få elever kan ha påverkats av hur frågan har ställts.
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Här kan vi se att majoriteten av eleverna upplever läxor som tråkigt. Tretton av 45 eleverna är 

osäkra på sina svar och åtta av eleverna anser att läxor är roligt. När man bortser från de 

osäkra eleverna kan vi då se en stor jämförelse mellan elever som anser att läxor är tråkigt 

eller roligt.

Diagrammet visar klart och tydligt att majoriteten av eleverna får hjälp hemma. Endast en 

person svarade att den inte får någon hjälp. Nio av 45 elever svarade ibland. 
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Detta är en tredje fråga som därmed kan ha varit en ledande fråga. Resultaten har visat att 24 

elever har svarat att det ibland tar lång tid att göra läxorna. Nitton av eleverna svarade nej och 

endast två svarade ja. Här kan vi se att frågan som ställdes gav en motsatt effekt där 

majoriteten av eleverna svarade nej än ja. Detta har visat att eleverna inte har svarat så som 

frågan har ställts. 

4. 2 Resultat från intervjuer

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer med elever. Fyra från vardera skolan. Av de åtta 

eleverna är fyra flickor och fyra pojkar i årskurs sex. Två pojkar och två flickor i vardera 

klassen. Dessa elever var dem som var negativa mot läxor.

4.3 Elevernas negativa inställning till läxor 

Utifrån de svar som jag fick av eleverna under enkätundersökningen fick jag en förförståelse 

för elevernas inställning till läxor. För att jag skulle kunna få en djupare förståelse för barnens 

inställning till läxor ställde jag följande frågor under min intervju till de utvalda eleverna: 

1. Vad tycker du om läxor? 

2. Tycker du att läxor kan vara svåra ibland? I så fall vad tror du att anledningen kan vara? 

3. Vad tror du skulle kunna underlätta för dig?

4. Tror du att du skulle klara av svåra läxor om de vore roligare?
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Samtliga elever anser att läxor är tråkigt och jobbigt. Tre av åtta elever anser att läxor alltid är 

svårt och besvärligt, medan resten anser att läxor kan vara svårt ibland. De flesta eleverna 

känner sig omotiverade. På grund av att läxor upplevs som tråkiga känner de inte för att 

presterar mycket när de skall göra sina läxor. Eleverna menar att dem gör läxorna för att göra 

klart de, inte för att de anser att läxorna är roliga och intressanta.  

Fyra exempel på svar som jag fick under intervjun:

– Läxor gör man för att man måste göra, men inte för att det är roligt

– Det blir jobbigt att göra läxorna när man tycker att de är tråkigt

– Först är läxorna tråkiga, sen blir dom jobbiga och sen blir det svårt

– Det är alltid samma läxor och det blir bara tråkigt och tjatigt

Utifrån de svaren jag fick under min första fråga ville jag få eleverna att utveckla sina 

synpunkter som skulle kunna öka trovärdigheten i resultatet som visades på 

enkätundersökningen. På så vis kan mina eventuella ledande frågor som ställdes under 

enkätundersökningen inte kunnat påverka elevernas attityder till läxor. Sex av åtta elever 

anser att det är svårt att förstå sig på texter och matematiska tal. Två av åtta elever anser att de 

har svårt med skrivningen. Hälften utav eleverna anser att lättare och kortare läxor i skolan 

skulle kunna underlätta deras svårigheter med läxor, men att det ändå är bra med läxor och de 

anser att man lär sig. Tre andra elever anser att de redan har väldigt mycket att göra i skolan 

och vill helst undvika läxor. De menar att det blir för mycket läxor när de redan lär sig så 

mycket i skolan. En annan elev anser att man borde öva på det man känner sig svag på tills 

det sitter (övning ger färdighet). De flesta eleverna anser att läraren bör gå igenom läxans 

innehåll och syfte för att de lättare skall kunna skapa en förståelse för hur de skall göra den. 

Eleverna känner sig ibland obekanta med läxans utformning. Jag fick olika typer av svar utav 

eleverna som beskriver hur läxor skulle kunna underlätta för dem. 

Exempel på några av de olika varianterna av svar jag fått är:

Några exempel på svar som jag fick under intervjuerna var:

- Det skulle vara bra om våran lärare kunde gå igenom läxan först, svarade den ena.

- Jag tycker att man ska ha läxor på det man går igenom på lektionerna istället, svarade den 

andra.
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Samtliga elever anser att de skulle kunna klara av en svår läxa om den vore roligare även om 

den i själva verket är svåra. 

- Jag anstränger mig mer när det är roligt och när det är något jag tycker om, då har jag  

mycket lättare att förstå svåra texter, för att jag redan har en kunskap om det jag läser.

- Det blir mycket lättare för mig att göra roliga läxor för då vill jag anstränga mig för att 

klara av dem. 

4.4 Föräldrarnas påverkan under elevernas läxläsning

För att få en uppfattning om eleverna anser om föräldrarnas påverkar på deras läxläsning 

ställde jag följande frågor: 

1.Får du hjälp med läxorna hemma när du behöver? 

2.Klarar du av att göra läxorna själv? 

3.Får du göra andra sysselsättningar trots att du inte har gjort klart läxan? 

4.Kan det hända att du hamnar i konflikt med dina föräldrar/syskon på grund av läxor?

Samtliga elever anser att de får hjälp med läxor vid behov av sina föräldrar eller syskon. Tre 

av åtta elever anser att de ibland klarar av att göra läxan själv utan hjälp. Resten anser att de 

inte klarar sig utan föräldrarnas hjälp. Tre andra elever av åtta anser att konflikter kan uppstå 

hemma med familjen på grund av att läxan inte görs klart, innan de går ut och sysselsätter sig 

istället med annat kul tillsammans med kompisarna. De menar att tjafs och tjat uppkommer 

när läxor skall göras, men att detta inte hindrar dem ifrån att gå ut. Resterande av de åtta 

eleverna anser att tjafs förekommer sällan med deras föräldrar när läxorna skall göras. Två av

åtta elever anser att läxorna kan känna svårt och besvärligt för deras föräldrar. När jag frågar, 

varför de inte tar hjälp av sina vänner, har de flesta sagt att de inte vill och att anledningen har 

att göra med att de inte vill ses som svaga för sina vänner. Det som blir svårt menar eleverna 

är viss matematiska tal eller svåra texter på engelska.

De resterande sex eleverna anser att deras föräldrar klarar av läxorna. Några exempel på svar 

som jag fick utav eleverna var följande: 

- Det blir jobbigt när varken mamma eller pappa kan vissa tal som jag tycker är svåra, för då 

kan jag inte ta hjälp av någon annan. 

- Det är jobbigt att göra läxor när det finns andra roliga saker att göra med kompisarna. 
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4.5 Elevernas syn på Individuella och andra varianter av läxor 

Eleverna i de båda skolorna får inga individuella läxor utan samtliga elever får en och samma 

läxa. För att få en syn på vad eleverna anser om individuella läxor och olika varianter utav 

läxor, ställde jag följande frågor: 

1.Vad tycker du om individuella läxor? 

2.Vad tycker du om andra varianter utav läxor där man får exempelvis experimentera, spela 

kortlek, diskutera, eller läsa en spännande bok? 

Hälften av eleverna anser att man borde variera genom att använda sig av både lika och olika 

läxor. Eleverna anser att fördelen med individuella läxor är att man får en läxa utifrån 

individens olika kunskapsnivåer och att läxan blir mer rättvis. En annan fördel som eleverna 

även tar upp är att de eleverna som har det jobbigt och besvärligt med läxor får lättare 

uppgifter. Här anser elever att läxor kan kännas jobbigt och svårt när de inte får en 

individanpassad läxa vilket styrker deras negativa attityder till läxor. De elever som anser att 

läxan är för tråkig och enkel vill ha mer utmanande uppgift vilket blir mer rättvist menar 

eleverna. Dessa elever påpekar fördelen med att alla elever får samma läxa, vilket är när 

läraren går igenom läxan. Eftersom svaren upprepas och innehållet i läxan ger dem en större 

förståelse för den. Den andra hälften av eleverna anser att det blir rättvist för alla elever om 

man använder sig av individuella läxor. De anser att läxan skall utgå ifrån varje individs 

kunskapsnivåer vilket blir rättvist för både de svaga och starka eleverna. Ingen av eleverna 

anser att man endast borde använda sig av en och samma läxor. Några exempel på svar som 

jag fick under min intervju var följande: 

- Med individuella läxor blir det roligare och man slipper känna att man kanske inte klarar av 

den svarade en elev och

- När läraren går igenom en läxa som alla i klassen får, upprepas svaren i läxan och då 

förstår man läxan bättre svarade en annan.

Samtliga elever har en positiv inställning till andra former av läxor än de traditionella läxorna. 

Fem utav åtta eleverna anser att läxan skulle vara mycket roligare att göra och att det skulle 

underlätta en hel del. De menar att läxan inte skulle kännas svår och jobbig att göra, utan rolig 

och något att se fram emot att göra. Två utav åtta elever anser att andra varianter av läxor 

skulle vara jättebra, men att man borde variera med att både ha den traditionella varianten 

utav läxor samtidigt som man ibland kan använda sig av andra typer av läxor. 
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En elev av åtta anser att man lär sig lika mycket oavsett om man använder andra former av 

läxor eller av de traditionella läxorna. Eleven menar att man övar så mycket på att läsa och 

skriva i skolan och att man istället borde använda sig av laborativa läxor där man får 

experimentera. Tre exempel på svar som jag fick av olika elever under intervjuerna var 

följande: 

- Det skulle vara skit bra! Då kommer man längta till att få läxor och det skulle vara så 

mycket roligare 

- Man lär sig lika mycket oavsett om man har vanliga läxor eller andra typer utav läxor

- Vi övar så mycket på att läsa och skriva i skolan och därför tycker jag att vi ska ha andra 

typer av läxor än de vanliga som vi får

4.6 Elevernas upplevelse av stress under läxläsning

För att jag ska få en syn på om eleverna känner sig stressade i sambandet med läxor, samt 

även hur de upplever tiden som spenderas åt att göra sina läxor, ställde jag följande frågor: 

1.Brukar läxorna ta lång tid för dig att göra? 

2.Gör du läxorna i god tid? 

3.Brukar du känna dig stressad över att göra klart läxorna? 

En del av dessa frågor ovan kan upplevas som ledande frågor. Eleverna som intervjuades har 

inte bara svarat ja eller nej på frågorna utan de har även utvecklat svaren med konkreta 

exempel. Det är svårt att säga om eleverna har blivit påverkade av hur frågorna har ställts med 

anledning av att de har svarat olika utifrån deras erfarenheter. Med detta menar jag att 

majoriteten inte svarade efter hur de eventuella ledande frågorna ställdes. Fem av åtta elever 

anser att det oftast går väldigt snabbt att göra läxorna eftersom deras föräldrar hjälper till 

medan eleverna gör läxan. Tre av åtta elever menar att allt beror på svårighetsgraden som 

avgör för hur lång tid det tar att utföra den. De berättar om att de får försöka göra läxan själva 

till en början och sedan fråga föräldrarna vid behov av hjälp. Sex av åtta elever gör sina läxor 

dagen innan inlämningsdatumet medan de andra två eleverna gör sina läxor i god tid innan 

inlämning. De elever som gör sina läxor dagen innan talar om att det kan kännas stressigt och 

jobbigt med att hinna göra klart läxan, speciellt om något annat roligt dyker upp som de 

föredrar att göra. Elever som gör sina läxor i god tid känner däremot inte stressen med att 

hinna göra klart läxan innan inlämningen. 
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Några exempel på svar som jag fick under intervjuerna var följande: 

- Jag gör läxan dagen innan för att jag tycker att det är så tråkigt med läxor

- När man gör läxan direkt när man får den då slipper man tänka på att man behöver göra 

klart den innan jag måste lämna in den

4.7 Sammanfattning av elevernas svar i intervjuerna

De flesta eleverna anser att läxor är tråkiga och besvärliga. Hälften av eleverna anser att 

lättare och kortare läxor skulle underlätta svårigheterna för dem. Däremot anser de att roliga 

läxor skulle få de att prestera betydligt mycket mer och kunna klara av en läxa som i själva 

verket är svår. Några enstaka elever anser att de redan lär sig en massa i skolan och skulle 

helst undvika läxor. Samtliga elever får hjälp vid behov av familjen eller syskonen, vissa av 

eleverna börjar med att ta hjälp av föräldrarna och eleverna blir på så sätt snabbt klara med 

läxan. Vissa andra elever börjar med att försöka göra läxan själv och sedan ta hjälp av 

föräldrarna vid behov, vilket kan ta en längre tid att göra klart läxan.

En del utav eleverna hamnar i konflikter med familjen när eleverna föredrar att sysselsätta sig 

med annat roligt eller om föräldrarna anser att läxorna är för svåra för att kunna hjälpa deras 

barn. Ingen av eleverna anser att läxorna bör vara likadana för alla elever i klassen. Hälften av 

eleverna anser att läxorna bör vara individuella där läxan är anpassad utifrån vad eleven har 

för behov och kunskapsnivå. Den andra hälften av eleverna anser att man borde variera med 

att ha individuella läxor och likadana läxor. De menar att fördelen med att ha individuella 

läxor är att det blir mer rättvist för alla elever som både har det lätt och svårt för läxor. 

Fördelen med likadana läxor menar eleverna är att man kan ta hjälp av vännerna samt att när 

man går igenom läxan, repeteras läxans innehåll och man får en bättre förståelse för den. 

Samtliga elever har en positiv inställning och anser att de skulle vilja ha andra former utav 

läxor, vilket skulle göra läxan roligare menar de. Samtliga elever behöver inte göra klart läxan 

för att kunna sysselsätta sig med något annat kul tillsammans med sina vänner. De flesta 

eleverna gör sina läxor dagen innan läxan skall lämnas in, vilket kan kännas stressigt ibland. 

De menar att anledningen till att de inte gör läxan i god tid är på grund av att de inte har 

motivation och intresse för att göra läxan utan istället sysselsätter sig med annat kul. Några 

enstaka elever gör klart sina läxor i god tid med anledning av att de inte skall behöva tänka på 

att läxan måste göras. Detta gör även att de slipper känna sig stressade för att göra klart läxan 

i tid.
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Under intervjun kan vissa frågor upplevas som ledande. Genom att ha ställt olika varianter av 

frågor kring ämnet läxor har man fått en klarare förståelse till varför eleverna anser att det är 

tråkigt med läxor. Exempelvis att en del elever är missnöjda med läxans uppbyggnad, 

svårigheterna med att göra läxan och föredrar att ha kortare läxor. De svaren som eleverna har 

gett stärker trovärdigheterna i resultatet.

5 Analys

Under enkätundersökningen fick eleverna fyra alternativ när jag frågade om de upplever 

skolan som svår. Nio elever ansåg att det är svårt i skolan, fem elever ansåg att de ofta 

upplever skolan som svår, 20 elever ansåg att det sällan är svårt och 11 elever ansåg att de inte 

upplever skolan som svårt (se sidan 20 fråga 1). Som jag tidigare nämnde under metod

diskussionen kan frågan eventuellt upplevas som ledande. När man kollar på resultatet från 

enkätundersökningen ser man att fler elever har svarat ja/ofta än nej/sällan, vilket egentligen 

skulle ha gett en motsatt effekt. Det är väldigt svårt att säga om frågan har påverkat eleverna 

att svara på ett visst sätt eller inte, i och med att de har svarat olika. Det man inte vet är om 

eleverna påverkas på olika sätt beroende på hur de tolkar frågorna som ställs.

”Tvärtemot vad människor tror lämpar sig den kvalitativa forskningsintervjun särkilt väl för 

att ställa ledande frågor i syfte att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och 

verifiera intervjuarens tolkningar” (Brinkmann och Kvale, 2009:186). Under början av min 

intervju ställdes en öppen fråga om vad eleverna anser om läxor och utifrån svaren ställde jag 

följdfrågor som vissa eventuellt har varit ledand. Detta för att försöka stärka min förståelse för

deras negativa attityd som visades under enkätundersökningen. Som jag tidigare nämnt har 

jag endast plockat ut de elever som har en negativ attityd till läxor och medvetet ställt vissa 

frågor som kan upplevas som ledande.

Under intervjuerna hade samtliga elever en negativ inställning till läxor. Eleverna anser att 

läxor upplevs som tråkiga och besvärliga. Samtliga eleverna känner sig därmed omotiverade 

och anser att de inte presterar bra i samband med läxor. Under enkätundersökningen visade 

det sig att 24 stycken av eleverna anser att läxor upplevs som tråkiga, och 13 stycken av 

eleverna anser att läxorna känns varken roliga eller tråkiga (se sidan 22, fråga 4). Här kan vi 

se att antalet elever som anser att läxor är roligt är endast åtta av hela 45 elever, vilket är 

väldigt lite. Detta resultat överstämmer med vad Gustavsson (2004) anser om att de flesta 
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eleverna har en negativ inställning till läxor och anser att läxor är tråkiga. Han menar att man 

istället bör ha frivilliga läxor som skapar större motivation hos eleverna. Cooper (2007) anser

att läxor inte är något som intresserar eleverna. Han talar även om att det inte finns någon 

skillnad mellan att ha frivilliga läxor och obligatoriska läxor. Enligt Cooper kan läxor 

upplevas för mycket för vissa elever, när de redan lär sig och spenderar en hel del utav sin tid 

i skolan. Genom att låta eleverna själva få bestämma över om de vill ha läxor eller inte, ökas 

elevernas motivation, prestation och intresse för deras inlärning menar Cooper. Kohn (2006) 

anser att eleverna själva bör få bestämma över deras inlärning och inte utgå ifrån tydliga och 

bestämda ramar. Han är kritisk till Lindell (1990:28) som anser att elevernas fritid bör fyllas 

med läxor. Under intervjuerna ansåg hälften av eleverna att läxor är bra och tre av åtta ansåg 

att läxor bör undvikas. Samtliga elever är positiva till läxor om det upplevs som roligt och inte 

svårt. När jag ställde frågan under min intervju med eleverna om vad som kunde underlätta 

svårigheterna med läxor, svarade tre av åtta elever att de helst skulle vilja undvika läxor. De 

menar att läxor inte skall behöva finnas när de redan lär sig en hel del i skolan. Resten av 

eleverna anser att det är bra med läxor om de inte är svåra eller tråkiga. Steinberg (2006:9-10) 

beskriver hur viktigt och bra det är med läxor. Genom läxor får eleverna en chans att öva på 

att ta ett eget ansvar samt att de får en bra studievana. Steinberg menar att genom läxor får 

föräldrarna en koll på vad eleverna gör i skolan. 

Steinberg (2006:9 ff.) talar även om att genom läxor får eleverna en chans att repetera deras 

inlärning från skolan vilket gör att de befäster sina kunskaper under en längre tid. Likaså tar 

även Cooper (2007:8-10) upp fördelarna med läxor och menar att genom läxor får eleverna att 

utöka sin kunskapsförståelse, en bättre inställning till läxor genom att uppmana lärandet under 

fritiden. Han menar att genom läxor blir de frågvisa och lär sig att orientera sig samt att läxor 

får föräldrarna att bli delaktiga i eleverna lärande.

Under enkätundersökningen ställde jag en fråga om eleverna anser att de har för mycket läxor

(som kan upplevas som ledande). De visade det sig att 23 stycken av eleverna anser att det 

ibland kan kännas för mycket med läxor, och 13 stycken av eleverna anser att de har för 

mycket läxor (se sidan 21, fråga 3). Här kan vi se att drygt hälften av eleverna anser att de 

ibland kan få för mycket läxor. Andelen av de elever som anser att de inte får mycket läxor är 

väldigt få. Här kan vi se att resultatet av elevernas svar var väldigt olika. Eleverna kan ha 

blivit påverkade av hur frågan har ställts. På så sätt att frågan kanske har fått de att tänka på 

de gångerna då de har haft mycket läxor och svarat att det är för mycket läxor ibland. Om man 



29

istället hade haft en mer öppen fråga hade resultatet kanske sett annorlunda ut. Cooper 

(2007:11) anser att elevernas prestationer minskas då de får för mycket av läxor. Under 

intervjun talade eleverna om att när läxan upplevs som tråkig minskas deras prestationer.

Under intervjun frågade jag eleverna om det brukar ta lång tid att göra läxorna. Frågan kan 

upplevas som eventuellt ledande som jag nämnde tidigare under metod diskussionen, däremot 

gav resultatet en motsatt effekt. Majoriteten av eleverna talade under intervjuerna att de oftast 

gör klart läxorna dagen innan, vilket kan kännas stressigt och jobbigt när de vill hinna med 

annat roligt på fritiden. Samtliga elever anser att de inte hindras ifrån att umgås med vännerna 

fastän de inte har gjort klart läxan. Vissa elever anser att tjat och tjafs förekommer men inget

hindrar dem ifrån att gå ut istället för att göra klart läxan. Hellsten (2000:191-192) anser 

därmed att elevernas fritid planeras utifrån hur mycket de har i läxa. Hellsten talar om att de 

elever som läser läxorna väldigt noggrant får inte så mycket tid åt att roa sig med något annat 

än läxor. Kohn (2006:10-11, 15-16) anser att elevernas fritid begränsas ifrån att roa sig med 

annat roligt. Kohn anser menar att de elever som gör läxan i god tid och försöker göra det 

bästa ifrån sig för att göra läraren belåten, medan andra känner sig stressade för att hinna göra 

klart läxan i tid. Kohn menar att oavsett när eleverna gör klart sina läxor blir de oftast 

stressade och utmattade i sambandet med läxor. Gustavsson (2004:73) skriver att elever anser 

att läxor är tråkiga och tar lång tid att göra vilket begränsar deras fritid. Under intervjun med 

eleverna visade det sig även att hälften av eleverna anser att korta, och lätta läxor underlättar 

deras svårigheter med läxorna. Under enkätundersökningen ställde jag en liknande fråga om 

läxor tar lång tid att göra klart. De visade det sig att 24 stycken anser att läxor ibland kan ta 

lång tid att göra klart medan 19 stycken anser att läxor inte tar lång tid att göra. Endast två 

stycken anser att läxor tar lång tid att göra. (Se sidan 23 Fråga 6). Här kan vi se att den största 

andelen utav eleverna anser att läxan inte tar lång tid att göra klart. Här kan vi även se att 

majoriteten av eleverna inte anser att läxor tar lång tid att göra klart vilket gav samma effekt 

som intervjun. Om man istället skulle ställa en öppen fråga skulle kanske resultaten ha sett 

annorlunda ut. Hellsten (2000) anser att de eleverna som presterar väldigt lite i sambandet 

med läxor tar oftast längre tid för att göra klart läxan, jämfört med elever som presterar mer. 

Under min intervju visade det sig att majoriteten anser att det går snabbt att göra läxorna. I 

och med att eleverna får väldigt mycket stöd av deras föräldrar som alltid finns till hands, går 

det snabbare att göra läxan. Några enstaka elever anser att allt beror på hur de upplever läxans 

svårigheter, som avgör hur lång tid det tar för dem att göra klart den. Dessa elever menar att 

de till en början får försöka göra läxan själva, och när de väl stöter på vissa svårigheter med 
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läxan finns alltid föräldrarna till hands. De eleverna i intervjun anser att de går väldigt snabbt 

att göra klart läxan vilket är på grund av att de får hjälp av sina föräldrar.

Läxans utformning och innehåll känns obekant för en del elever. Under enkätundersökningen 

visade det sig att 30 stycken av eleverna tycker att läxor varken upplevs som svåra eller lätta, 

och åtta stycken av eleverna upplever läxor som svåra (se sidan 21, fråga 2). Här kan vi se att 

drygt hälften utav eleverna anser att läxor upplevs som medelmåttigt och åtta av eleverna 

upplever läxor som svåra. De eleverna som anser att läxor känns lätta är en liten grupp som 

består av sju personer. Här kan man se att det är nästan lika många elever som anser att läxor 

är lätta som svåra. Majoriteten svarade lagom vilket innebär att det består av en liten grupp de 

elever som upplever läxor som svårt. Elevernas åsikter om hur läxor kan underlättas stämmer 

överens med det Cooper (2007:35-36) skriver om att elever som har inlärningssvårigheter bör 

få kortare arbetsuppgifter, samt även att läxor bör vara en fortsatt utveckling utav klassens 

undervisning. Han menar att elevernas kunskaper stärks genom att läraren ger läxor utifrån 

vad eleverna går igenom på lektionerna. Steinberg (2006:9) anser att läxor bör ges 

regelbundet, han menar att för att ge eleverna fåtal tidskrävande läxor, bör man istället ha 

flera korta arbetsuppgifter. Cooper (2007:35-36) menar att alla elever inte har lika bra 

kännedom om de olika ämnen där andra färdigheter krävs för en lyckad hemstudie. Några 

elever anser att de borde ha läxor på det som läraren går igenom på lektionerna och några 

andra elever anser att läraren borde gå igenom läxan innan den skall göras hemma. Det jag 

kan förstå av elevernas synpunkter är att de helst skulle vilja gå igenom läxan för att de inte 

har en kännedom om hur de skall gå till väga få att göra läxan. Cooper (2007:35-36) anser att 

det är väldigt viktigt att eleverna uppmuntras och att lärarna har koll på om eleverna lär sig av 

sina läxor, genom att ha bra kontakt med deras föräldrar. 

Under intervjun visade det sig att hälften av eleverna anser att man borde variera genom att 

både ha individuella läxor och en och samma läxor för alla. De menar att fördelen med 

individuella läxor är att läxan blir anpassad utefter hur stark/svag eleven är inom de olika 

ämnena, på så sätt blir läxan för eleverna varken för lätta/svåra. Dessa elever påpekar därmed 

fördelarna med att använda sig utav en och samma läxa. De menar att då läraren går igenom 

läxan under lektionen upprepas läxans innehåll och eleverna skapar en större förståelse. Den 

andra hälften av eleverna anser att man endast borde använda sig utav individuella läxor 

vilket känns mer rättvist. Eleverna anser att individanpassade läxa underlättar deras 

svårigheter vilket stärker deras antagande att läxor upplevs som besvärliga och svåra. Cooper 
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(2007:47) berättar att forskning har visat att elever som har svårigheter i skolan får inte bättre 

studieresultat genom individuella läxor däremot tar det längre tid att göra läxor som inte är 

individanpassade. Kohn (2006:184) upplyser om att arbetsuppgifter som eleverna får i läxor 

inte passar in på alla elever. För vissa upplevs läxorna som svåra och för andra lätta. Kohn 

(2006:174-175) menar att man istället bör använda sig utav andra former utav läxor där 

exempelvis eleverna får vidare forska hemma utifrån det de får göra i skolan, eller använda 

sig utav läxor där eleven tillsammans med föräldrarna spelar kortlek, korsord, lagar mat eller 

också läser en intressant bok. På så sätt menar Kohn att eleverna utvecklar sina sociala och 

intelligenta sidor samt att arbetsuppgifterna inte upplevs som läxor. Under intervjun frågade 

jag eleverna om vad de anser om man skulle ändra på läxornas form och istället får läxor där 

man experimenterar, läser intressanta böcker, spela kortlek, korsord eller annat kul. Samtliga 

elever anser att läxan på så sätt skulle vara mycket roligare och att de underlättar

svårigheterna väldigt mycket. En del elever anser att man borde variera där man både har 

laborativa (praktiska) läxor eller annan form utav läxor, men att man fortfarande har kvar de 

traditionella läxorna. 

Under enkätundersökningen visade de sig att hela 35 stycken av eleverna får hjälp hemma, 

nio stycken anser att de ibland får hjälp och endast en av eleverna får ingen hjälp hemma (se 

sidan 22 Fråga 5). Här kan vi se att majoriteten av eleverna får hjälp av sina föräldrar. Under 

intervjuerna anser samtliga elever att de får den hjälpen som de behöver vid läxläsning. 

Majoriteten anser att de inte klarar av läxan utan är behov utav föräldrarnas stöd. Detta visar 

att eleverna bekräftar sina antagande om sina svårigheter med läxor genom att tala om hur 

beroende de är av sina föräldrars stöd. Några enstaka elever anser att de ibland klarar av att 

göra läxan själva utan att behöva någon hjälp utav sina föräldrar. Vissa elever hamnar i 

konflikter med sina föräldrar på grund av att läxan inte görs i tid. Däremot berättar eleverna 

om att de inte hindras ifrån att få gå ut med sina vänner och göra läxan senare. Några av 

eleverna talar även om att läxorna kan kännas svåra och besvärliga för deras föräldrar vilket 

kan kännas jobbigt. Eleverna vill därmed inte ta stöd från sina klasskamrater med anledningen 

av att de inte vill se sig själva som svaga. Lindell (1990:3,22-24) anser att majoriteten av 

eleverna får stöd hemifrån av sina föräldrar. Lindell anser även att då elever sitter med en läxa 

som de inte kan få någon hjälp med hamnar de i ett dilemma. Kohn (2006:10,12-13) berättar 

att läxor kan kännas svårt för föräldrar som är outbildade och att läxorna inte skall ses som 

något obligatorisk och för utmanande. Han menar att läxorna skall vara en rutin där läraren 

har en överblick och kopplar till tidigare resultat. Kohn menar därmed att svåra läxor gör att 



32

eleverna känner sig utmattade och att konflikter med föräldrar förekommer om att eleverna 

måste göra klart läxan i tid. Cooper (2007:59-60) anser att eleverna kan känna sig pressade

över att hinna göra klart läxan i tid och på så sätt kan det leda till att eleven hamnar i 

konflikter med sina föräldrar. Cooper (2007:59-60) menar att stödet kan se olika ut beroende 

på vad föräldrarna har för utbildningsbakgrund. Vissa föräldrar har inte tiden för sina barn och 

när läxans form och innehåll känns obekant för föräldrarna blir läxan jobbigare och svårare. 

Han talar även om att föräldrarna kan känna sig otrygga med att ta på sig lärarrollen samt att 

de kan lära barnen olikt jämfört med hur de lär sig i skolan. En undersökning i Aftonbladet 

visar att allt fler föräldrar anser att deras barn får läxor som känns för svåra för att kunna 

stödja de. En annan artikel från Aftonbladet skriver Martin Karlberg om hur man som förälder 

skall på bästa sätt hjälpa sitt barn med läxor. Han beskriver hur man skall motivera barnen 

utan att läxor skall kännas som svåra eller jobbiga. Han nämner att uppmuntran är väldigt 

viktig och att man skall ha en struktur där man sätter upp tider för när läxan skall göras. En 

annan viktig aspekt är att man aldrig som förälder skall tjata på sina barn över när läxan skall 

göras, därför skall man använda sig av en struktur.

6 Sammanfattning

“Först blir läxorna tråkiga, sen jobbiga och sen blir de svåra” detta citat är taget utav en elev 

under min intervju som beskriver i stort sätt resultatet av min undersökning. Under 

enkätundersökningen visade sig att majoriteten av eleverna ifrån de båda klasserna anser att 

läxor upplevs som tråkiga. Kohn anser att läxor är inte bara något man bör acceptera utan 

också ifrågasätta. Hellsten (2000:33) anser att man oftast lägger väldigt mycket fokus på 

hemmets effekter än läxornas uppbyggnad, struktur, innehåll och kvantitet, vilket är mer 

betydelsefullt. Under intervjuerna har man fått syn på att eleverna anser att andra typer av 

arbetsuppgifter där man istället exempelvis får experimentera och läsa böcker gör läxan mer 

rolig och motiveras till att vilja prestera mer. Eleverna anser därmed att individuella läxor 

underlätta svårigheterna med läxor och på så sätt blir läxan inte besvärlig. Enligt Cooper 

(2007:47) visar forskning att individanpassade läxor inte förbättrar elever som har svårigheter 

i skolan däremot visar studieresultatet att läxor som inte var individanpassade tog längre tid 

att göra klart. De elever under min intervju som ville undvika läxor var dessutom villiga att 

istället ha läxor som inte upplevs som arbetsuppgifter, utan att man istället för de traditionella 

läxorna löser korsord, läser böcker, experimenterar, spelar kortspel och mycket annat. På så 

sätt menar därmed eleverna att läxan blir mer rättvis när läxan är anpassad utifrån individens 
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kunskapsnivå. Hälften anser att man skall använda sig utav olika och lika läxor och den andra 

hälften anser att man endast skall använda sig utav olika läxor. 

Cooper (2007) uttrycker sig om att variera med att använda sig utav både obligatoriska samt 

frivilliga läxor. Hellsten (2000:121) anser att lärarna ger omedvetet olika typer utav läxor. 

Han menar att det ställs olika krav på eleverna beroende på vilket mål eleven har. För att 

exempelvis uppnå högre betyg inom ett visst ämne ser man då till att göra alla frivilliga 

uppgifterna, vilket istället blir obligatoriska för eleven menar Hellsten. Detta innebär att om 

man skall variera med att ha frivilliga läxor samt obligatoriska läxor som enligt Cooper 

(2007) anser att man bör göra, blir frivilliga läxor obligatoriska för vissa elever. En del utav 

eleverna under intervjun anser att läxor är bra att använda sig utav i skolan men att man 

däremot bör ändra läxans form. 

Under intervjun tyckte samtliga elever att de skulle kunna klara av svåra läxor om läxan var 

roligare och mer intressant. Vissa elever anser därmed att läxor bör bestå utav korta 

arbetsuppgifter. Genom detta skulle eleverna skapa viljan att prestera mer när de skall göra 

sina läxor. Hellsten (2000:191-192) Kohn (2006:11) anser att för vissa elever kan läxor ta för 

mycket plats utav elevernas fritid. De menar att elever som läser på läxan noggrant eller 

behöver mer tid, får då inte så mycket tid att ägna sig åt något annat. Under 

enkätundersökningen och intervjuerna har det visat sig raka motsatsen. Majoriteten utav 

eleverna anser att det går hyfsat snabbt att göra läxorna. Under undersökningen har vi kunnat 

se att majoriteten utav eleverna anser att läxor är tråkiga samt att de anser att läxor är 

medelmåttliga det vill säga varken svåra eller lätta. Den lilla gruppen som anser att läxor är 

svåra har intervjuats och visat att de saknar motivation för att prestera bra ifrån sig. De har 

även framkommit om att eleverna anser att roligare läxor skulle kunna få dom att även klara 

av svåra läxor. Genom deras motivation och viljan att göra läxorna får de att prestera mer. 

Eleverna menar att när läxor är tråkiga och när de inte har någon motivation blir läxor svåra. 

Tittar man på enkätundersökningen ser man att 35 utav 45 elever anser att de får hjälp utav

sina föräldrar. Nio utav elever svarade ibland. Detta innebär att majoriteten utav eleverna får 

stöd utav sina föräldrar. Stödet från föräldrarna kan därmed ha påverkat de resultaten jag har 

fått under enkätundersökningen. Som exempelvis då jag ställde frågan om hur lång tid de tar 

att göra läxor har då majoriteten sagt att det går snabbt vilket eventuellt kan bero på hur stödet 

hemifrån ser ut. Exempelvis om föräldrarna ger svar på uppgifter som eleven har till läxa 

direkt utan att ge någon typ av förklaring kan det gå snabbt att göra klart eller kan det handla 
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om vilket ämne eleverna får till läxa. Vissa elever har svårt med vissa ämnen och i andra 

ämnen är de bra på. Föräldrarna kan därmed påverka läxorna beroende på hur mycket 

föräldrarna lägger ner sin tid på att sitta med sitt barn och lära ut det eleven har svårt med. Det 

jag menar är beroende på vilken metod föräldrarna använder under läxläsning kan det ge olika 

effekter på elevernas prestation till läxläsning. Lindell (1990: 22-24) beskriver om hur en 

Meta studie har redovisats och kommit fram till att sambandet mellan elevernas prestationer 

och föräldrars tid för sina barn har får ett resultat som visar att läxor utgör ingen nytta. Lindell 

(1990:25) anser att de elever som lägger ner väldigt lite/mycket tid åt läxor får oftast sämre 

prestationer. Han talar även om att då exempelvis en elev har kunskaper i litteratur läser då 

med nöje jämfört med en annan elev som får då läsa med tvång. Detta har visat sig under min 

intervju med eleverna som menar att då läxorna upplevs som tråkiga skapas då ingen 

motivation för att vilja prestera bra ifrån sig. Eleverna har därmed talat om att de presterar 

mer när de försöker klara av att göra läxan själv innan de tar stödet av sina föräldrar, än att 

börja med att få den hjälpen från starten. Frågor som jag ställde under både 

enkätundersökningen samt intervjuer kan eventuellt upplevas som ledande. Som jag tidigare 

nämnt har jag endast plockat ut de elever som har en negativ attityd till läxor och medvetet 

ställt vissa frågor som kan upplevas som ledande. Detta för att försöka stärka min förståelse 

för elevernas negativa attityd som visades under enkätundersökningen.

7 Vidare forskning

En vidare forskning skulle kunna handla om hur föräldrar skall uppmuntra sina barn under 

läxläsningen. En annan faktor som skulle kunna undersökas är vilka effekter det får då elever 

skall försöka göra läxan själv utan sitt stöd från sina föräldrar. Kan de uppstå en rädsla för att 

inte tro på sig själv? Jenner (2004:49) skriver att varje individ som har ett mål att uppnå, men 

har en känsla att sannolikheten är stor för misslyckande, undviker oftast att försöka. Jenner 

anser att det är lika viktigt att skapa viljan, som att lyckas och inte misslyckas. 
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Bilaga 1
Hej!

Mitt namn är Marie Gineviev Danho och är lärarstudent vid södertörns 
Högskola i Flemingsberg.
Detta är min sista termin och jag håller på med mitt examensarbete som handlar 
om läxor och attityder.
Jag skulle vilja göra undersökningar genom att ha korta samtal med eleverna 
samt ven använda mig utav enkäter som eleverna får fylla i. För att jag ska 
kunna utföra dessa undersökningar behöver jag enligt lag ha målmans tillåtelse. 
Jag vill påpeka att alla elever som deltar kommer att framstå som anonyma och 
inga namn kommer att nämnas i mitt arbete.
Jag vore tacksam om jag kunde få ert svar senast torsdagen den 8 Oktober.

Med vänliga hälsningar /Marie Gineviev Danho

  Nej mitt barn får inte delta
  Ja mitt barn får delta

Elevens namn_________________________________________
Elevens klass__________________________________________

Målsmans underskrift___________________________________
Målmans namnförtydligande______________________________ 
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Bilaga2
Intervju med eleverna
1. Vad tycker du om läxor? 
2. Tycker du att läxor kan vara svåra ibland? I så fall vad tror du att 
anledningen kan vara? 
3. Vad tror du skulle kunna underlätta för dig?
4. Tror du att du skulle klara av svåra läxor om de vore roligare?
5. Får du hjälp med läxorna hemma när du behöver? 
6. Klarar du av att göra läxorna själv? 
7. Får du göra andra sysselsättningar trots att du inte har gjort klart 
läxan? 
8. Kan det hända att du hamnar i konflikt med dina föräldrar/syskon 
på grund av läxor?
9.Vad tycker du om individuella läxor? 
10.Vad tycker du om andra varianter utav läxor där man får 
exempelvis experimentera, spela kortlek, diskutera, eller läsa en 
spännande bok? 
11. Brukar läxorna ta lång tid för dig att göra? 
12. Gör du läxorna i god tid? 
13. Brukar du känna dig stressad över att göra klart läxorna? 
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Bilaga3 Enkätundersökning: Läxor och attityd

Vad heter du?___________________________
Vilken klass går du i?_____________________

1. Tycker du att det är svårt i skolan?
Ja
Ofta
Sällan
Nej

2. Vad tycker du om läxor?
Svårt
Lagom
Lätt

3. Tycker du att du har för mycket läxor?
Ja
Nej
Ibland

4. Hur upplever du läxor?
Svårt
Lagom
Lätt

5. Får du hjälp hemma?
Ja
Nej
Ibland

6. Tycker du att läxor tar för lång tid att göra?
Ja
Nej
Ibland


