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Abstract 

 

Den här uppsatsen behandlar läxor, främst läxornas inflytande på elevernas fritid och därmed 

deras livsvillkor. Metoden som används är en kvantitativ undersökning med en enkät som 

elever i årskurs sju och årskurs nio besvarar. Syftet är att beskriva elevers läxarbete, elevers 

attityder till läxor och konsekvenser med ett utvecklat läxsystem vad gäller skolans 

undervisning i stort. Flera frågor behandlas och resultaten visar på att den oreglerade 

arbetstiden som läxorna medför är olika lång, och att den påverkar ungdomarna på olika sätt. 

En konsekvens som går att se är att eleverna frivilligt och ofrivilligt prioriterar bland läxorna. 

Elevernas bild av tidskrävande läxor är att de är stora, teoretiska och flera elever ger uttryck 

för att de är tråkiga. Läxorna upplevs dock inte uteslutande som negativa. I undersökningen 

framkommer det att eleverna inte vill byta ut läxorna mot längre skoldagar. 

     Nyckelord: läxa, tid, inflytande 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

I 7-årsåldern börjar de flesta barn skolan. Vi som varit med om några av dessa skolstarter vet 

att det inte dröjer länge innan några av barnen uppfordrande frågar läraren när de ska få läxor. 

Går man i skolan ska man ha läxor – annars är det inte ”på riktigt”, eller…? 

     Med åren behöver barnen inte be om läxor längre - de blir i många fall en del i ett 

arbetssätt som brukats i flera generationer inom skolvärlden. Det gör att barnens arbete, till 

skillnad från de flesta vuxnas, inte omfattas av reglerad arbetstid. ”Läxor är ett av de 

förhållanden i elevernas arbetssätt som markant skiljer skolan från andra arbetsplatser, 

eftersom de innebär ett ständigt återkommande åläggande att ta med sig jobbet hem”, skriver 

forskaren Jan-Olof Hellsten (Hellsten1997:205).      

     Hur tänker eleverna om sina läxor? Påverkar den oreglerade arbetstiden dem? Vad har de 

för åsikter om tiden de lägger på läxorna? Lär de sig att filtrera bland läxorna för att ha fri tid 

på sin fritid? Finns det alternativa lösningar till läxor eller är det hugget i sten att dessa är så 

förträffliga att de inte kan ersättas? Anser eleverna att det skulle vara bättre att reglera 

arbetstiden genom att förlänga skoldagen och slopa läxorna? Frågorna är många och jag 

beslöt mig för att söka svaren på dem genom att låta eleverna komma till tals, men också 

genom att se vad tidigare forskning kommit fram till. 

     Under min genomgång av tidigare forskning hittade jag mycket intressant material med 

direkt men också indirekt relevans för min egen undersökning. Bland annat upptäckte jag att 

det finns väldigt lite forskning om läxor som arbetsmodell som kan handleda en blivande, 

alternativt verksam, lärare. Eftersom läxorna är frånvarande i till exempel läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (LPO94) och 

lärarhandledningar (Hellsten 1997:207 ff.), går det inte att utesluta att de delas ut godtyckligt.    

     Det finns även forskare som går så långt att de anser att lärare kan ge läxor för att de själva 

gjort uppoffringar på grund av läxor under sin studietid, och att de sedan måste rättfärdiga 

försakelserna genom att hålla fast vid läxtraditionen (Kralovec & Buell 2000:69). 

      Trots att detta är ett sidospår från den egentliga undersökningen fann jag forskningen så 

intressant att jag ville dela med mig av den till mina läsare, som förmodligen främst kommer 

att utgöras av blivande lärare. Denna del i min uppsats kan också stärka en del av mitt syfte 

(se 1.3) – nämligen att skapa reflektioner kring traderandet av läxor. 
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1.2 Vad är läxor?  

Behöver vi definiera vad som avses med läxor? I stora drag är vi alla bekanta vad ordet 

uttrycker men det finns en möjlighet att vi gör olika avgränsningar. För att undanröja 

eventuella missförstånd vill jag klargöra min definition. 

     Det jag avser med läxa är alla de skoluppgifter elever åläggs att göra utanför sina scheman 

på sin så kallade fritid. Dessa uppgifter har därmed en spännvidd från projektarbeten och 

glosinlärning till provförberedelser, inläsning på grund av eftersläp med arbetsuppgifter, 

sjukfrånvaro med mera. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med min uppsats är att skaffa mig kunskap om läxor som företeelse, och i synnerhet 

insikt i läxornas inflytande över elevernas tid och därmed deras livsvillkor. Den här 

kunskapen vill jag förmedla vidare till andra, framför allt blivande lärare, med hopp om att det 

kan skapa reflektioner kring traderandet av läxor. 

 

1.4 Hypotes 

Det är allmänt känt att läxor är vanligt förekommande för skolelever, och att dessa läxor oftast 

består av uppgifter som ska färdigställas på elevernas fritid. På detta grundar jag min hypotes 

när jag antar att elevernas oreglerade arbetstid utgör en påverkan på deras tillvaro. Jag antar 

också att eleverna reflekterar över läxorna, bland annat på så sätt att de har skaffat sig 

strategier för hur stort utrymme läxorna tillåts ta.  

 

1.5 Frågor  

I min hypotes har jag gjort antagandet att läxor har påverkan på elevernas fritid och därmed 

deras livsvillkor. För att pröva min hypotes måste jag få vetskap om hur lång tid den 

oreglerade arbetstiden utgör, och hur eleverna ser på den. 

     Jag ämnar också söka svar på frågan om eleverna skulle anamma en förlängd skoldag i 

utbyte mot läxor, vilket skulle reglera deras arbetstid.      

     Befästs även mitt antagande om att eleverna har strategier för hur stort utrymme läxorna 

får ta vill jag veta hur de resonerar kring detta.  

 

1.6 Avgränsningar  

Det finns bakgrundsfaktorer som skulle kunna vara av intresse i en undersökning som rör det 

tidsmässiga inflytandet läxor har på eleverna. Sådana faktorer skulle kunna vara elevernas 
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sociala kontext, elevernas betyg och naturligtvis elevernas inlärningsförmåga. I en 

undersökning av den omfattning som min utgör, kan jag dock inte ta hänsyn till dessa 

faktorer. 

     Med detta förbehåll, och med övrig hänsyn tagen till det begränsade material min 

forskning bygger på, vill jag dock hävda att det går att dra vissa slutsatser. Dessa slutsatser 

kan bland annat ligga till grund för vidare forskning som även beaktar nämnda 

bakgrundsfaktorer, och som kan omfatta en större urvalsgrupp.   

 

 

2. Material och metod 

 

2.1 Material och metod  

I undersökningen eftersträvades att elevernas erfarenheter ska stå i fokus. I inledningsskedet 

av arbetet med uppsatsen fattades beslutet att undersökningen skulle genomföras med minst 

30 elevers deltagande, för att få en möjlighet att dra slutsatser kring materialet. Med den 

bakgrunden utformades en enkät (se bilaga 1.) som hypotesen (se 1.4) och frågorna (se 1.5) 

kunde prövas emot.  

     Det var viktigt att ställa så öppna frågor som möjligt för att undvika att leda eleverna, samt 

för att erbjuda eleverna möjligheten att ge uttömmande svar. Frågor som eleverna kunde 

uppleva att frågeställaren redan hade en värdering om, till exempel för eller emot läxor, var 

inte förenliga med uppsatsens intentioner. Eleverna fick även tillfälle att skriva fritt om sina 

tankar kring läxor om de skulle vilja tillägga något.  

     Frågorna kretsade till största del kring läxor ur en tidsaspekt, men utrymme lämnades för 

att eleverna skulle kunna uttrycka känslor och åsikter samt övriga erfarenheter av läxor.  

     Förutom detta ombads eleverna att ange könstillhörighet samt vilken årskurs de tillhör för 

att om möjligt se om det finns skillnader i svaren beroende på kön eller ålder.   

     När jag granskade den tidigare forskningen (se 3.) i ämnet läxor fann jag material som jag 

hade stor nytta av. Här kan omnämnas Harris Coopers The battle över homework. Common 

ground for administrators, teachers and parents. (2001), som bland annat visar på 

forskningsresultat där läxtid och framgång i studier har jämförts. 

     En svensk undersökning som bidrar med en ökad insikt i elevers upplevelser av läxor, som 

jag också använt mig av under tidigare forskning, är Eva Österlinds Elevers förhållningssätt 

till läxor (2001). 
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     Omnämnas bör också Ingrid Westlunds Läxberättelser – läxor som tid och uppgift (2004) 

där elever berättar om tidens betydelse i skolsammanhang, och där det bland annat framgår 

hur stort inflytande de anser att läxorna har över deras tid. 

     Ovan nämnda arbeten tillsammans med ytterligare några undersökningar presenteras under 

punkt 3, och det ger tillsammans en liten bild av forskningen kring läxor. 

   

2.2 Urvalsgrupp  

Min undersökning ämnade jag genomföra med elever som tillhör det som tidigare kallades 

högstadiet - det vill säga årskurserna 7-9. Skälen var dels att det generellt sett inte är ovanligt 

att läxläsning intensifieras i de här årskurserna (men samtidigt är eleverna inte så självgående 

i sina studier som gymnasieelever), dels är detta en åldersgrupp som jag eventuellt själv 

kommer att undervisa.  

     Det var inte primärt viktigt att det fanns spridning i årskurser på högstadienivå, men när 

det visade sig vara möjligt lade jag till frågan om vilken årskurs eleven tillhör (se bilaga 1.).  

     Totalt kom urvalsgruppen att bestå av 39 personer – 19 flickor och 20 pojkar, dock inte 

med en jämn fördelning över årskurserna (se 2.3). 

 

2.3 Genomförande  

Jag ville genomföra min undersökning nära min hemort av praktiska skäl, och tog därför 

kontakt med en slumpmässigt utvald svensklärare på en skola med årskurserna 6 – 9. Jag 

berättade om bakgrunden till enkäten (se bilaga 1.) och undrade om det var möjligt att få göra 

den i två av de klasser som han undervisar i. Svenskläraren ansåg att det var genomförbart 

men om vi skulle boka en tid fick det skjutas på ett par veckor. Kunde han däremot låta 

eleverna besvara frågorna när det fanns utrymme för det skulle jag få dem färdiga tidigare. Av 

tidsmässiga skäl antog jag hans erbjudande om att dela ut och ta in materialet, eftersom jag 

inte trodde att det var sannolikt att jag skulle få tillträde till andra lärares lektioner snabbare då 

de höll på att slutföra terminens arbete inför julledigheten. Dessutom tror jag inte att min 

frånvaro hade någon påverkan på resultatet även om jag naturligtvis inte kan veta det med 

säkerhet. 

     Jag lämnade enkätmaterialet på skolans expedition med ett brev till läraren där jag bad 

honom berätta för eleverna att jag läser svenska på lärarutbildningen vid Högskolan i 

Halmstad, och att jag skriver en uppsats i ämnet läxor med fokus på elevernas läxtid. Därmed 

anser jag att de fått en bakgrund till enkäten, och den presentation de skulle ha fått av mig om 

jag varit närvarande.  
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     Enkätens utformning var tydlig så några ytterligare instruktioner som berör den ansåg jag 

inte nödvändiga. Däremot bad jag läraren att inleda med enkäten så att eleverna fick tid på sig 

att fylla i den.  

     Enkäten delades ut till en klass i årskurs 7 och en klass i årskurs 9. Det visade sig senare att 

det vid undersökningstillfället var stor frånvaro i en av klasserna, varför undersökningens 

resultat begränsades vad gäller åldersskillnader.     

     Jag ansåg inte det genomförbart att styra urvalsgruppen så att det skulle vara en jämn 

fördelning mellan könen, men ställde frågan rörande könstillhörighet om det efter insamlandet 

skulle vara möjligt att göra jämförelser. Det visade sig att könsfördelningen var relativt jämn 

så att en jämförelse kunde göras. Totalt kom urvalsgruppen att bestå av 39 personer – 19 

flickor och 20 pojkar. 

     Eftersom eleverna fick kuvert att lägga ned svaren i upplevde jag att deras anonymitet var 

skyddad gentemot läraren också. Kuverten hämtade jag sedan på skolexpeditionen.  

 

2.4 Metoddiskussion  

Det finns många sätt att få insikt i hur eleverna tänker om läxor som oreglerad arbetstid. 

Djupintervjuer är en metod som kan ge kännedom om ett färre antal elevers upplevelser. 

Eftersom jag misstänkte att elevers läxläsning ser ganska olika ut befarade jag att det inte 

skulle ge en tydlig bild med bara ett fåtal elever. 

     En annan variant kan vara att låta eleverna skriva fritt om tiden de lägger på läxor. Risken 

med detta är naturligtvis att inte alla elever är bra på att uttrycka vad de tänker i fri skrivning. 

Dessutom finns det en ovisshet om det går att dra slutsatser av materialet, då det kan ge en 

tämligen spretig bild. 

     Min metod med enkäten (se bilaga 1.) gav eleverna såväl frågor att besvara som 

möjligheten att uttrycka sig fritt. Även om inte alla har samma förmåga att uttrycka sig 

skriftligt tänkte jag att alla kan bidra med svar eftersom frågorna medvetet formulerades 

ganska enkla och tydliga. 

     Det hade varit önskvärt att få närvara när eleverna svarade på enkäten, men jag tror 

egentligen inte att det hade haft någon påverkan på materialet. Instruktionerna var tydliga, och 

eventuella frågetecken kunde läraren enkelt räta ut. Bakgrundsinformationen som läraren 

hade, och som han skulle ge eleverna om enkäten var också densamma för alla elever. 

Dessutom lät jag varje elev få ett kuvert att lägga sina svar i så att de garanterat var anonyma i 

sina svar. Kanske var det till och med en vinst i att inte närvara eftersom det alltid finns en 

risk med att nya personer i klassrummet kan utgöra en störning. 
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3. Tidigare forskning 

 

3.1 Urvalet  

Det känns angeläget att göra läsarna av denna uppsats uppmärksamma på att det är utsnitt av 

den tidigare forskningen som presenteras, och dessutom tydliggöra vad som ligger bakom 

selektionen.  

     Urvalet har naturligtvis en direkt koppling till mitt eget undersökningsområde där läxor 

som elevernas oreglerade arbetstid betraktas, men det finns även andra aspekter bakom valen. 

Jag vill dels visa på hur lite läxan är problematiserad i forskningen, dels ge läsarna en inblick i 

olika forskningsresultat som pekar på argument för och emot läxor. Detta i enlighet med mitt 

syfte att skapa reflektioner kring traderandet av läxor (se 1.3). 

 

3.2 För läxor  

Professor Harris Cooper är expert inom området läxor, och hans forskning har fått stor 

internationell spridning. Hans kvantitativa forskning (baserad på 3300 amerikanska elever) 

inom området har fått honom att dra slutsatsen att läxor har effekt för elever i de äldre 

årskurserna (årskurs 7 och uppåt), men föga effekt i de lägre åldrarna (Cooper 2001:14).  

     Han drar också slutsatsen utifrån sitt forskningsmaterial att kvantiteten av läxor har 

betydelse – ju fler desto bättre resultat (a.a:16) - dock klargör han att det finns en övre gräns 

för hur mycket tid som kan användas effektivt. Som exempel kan nämnas att Cooper menar 

att elever från årskurs 9 kan tillgodogöra sig och ha nytta av läxor som varar upp till 2 timmar 

per kväll (a.a:31 f.). 

     Cooper sammanställer även olika undersökningar som gjorts med amerikanska studerande 

under 40 års tid. En halv miljon elever har tillfrågats om hur mycket tid de avsätter till läxor. 

Resultaten har sedan kopplats till mätningar av framgång i studier. Problemet med dessa 

undersökningar, som Cooper själv pekar på, är att läxtid och framgång i studier kan kopplas 

samman men att det inte går att se om det är läxtiden som ger framgången eller framgången 

som ger läxtiden. Det går till exempel inte att uttyda om det är så att lärarna ger eleverna som 

har framgång i sina studier extra hemuppgifter, eller om eleverna som inte har framgång i sina 

studier måste lägga längre tid på sina uppgifter. Det finns inte heller någon jämförelse mellan 

mängden läxor och den använda tiden. Hänsyn har inte heller tagits till andra faktorer, som till 

exempel socioekonomisk bakgrund hos eleverna. Dessutom måste den som tar del av 
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uppgifterna vara medveten om att det är elevernas egna uppgifter som ligger till grund för 

tidsangivelserna (a.a:24 ff.).  

     Med detta i beaktande menar Cooper ändå att det går att se ett samband mellan hur lång tid 

som eleverna lade på läxor och hur stor framgång de hade i skolarbetet. I kompletterande 

undersökningar som Cooper med flera lät göra visade det sig att desto fler fullgjorda läxor 

eleverna åstadkom desto högre betyg hade de (a.a:26 ff.).  

 

3.3 Familjebördan  

Professor Etta Kralovec och doktor John Buell har i USA har gjort sig kända för att ifrågasätta 

läxans legitimitet. Genomgående i deras gemensamma verk The End of Homework (2000) 

ifrågasätts den tid som läxorna tar från familjelivet och barnens/ungdomarnas socialisering, 

samt nyttan av läxor.  

      Författarna menar att många gånger är läxorna så simpla att de inte gör någon nytta, och 

andra gånger är de så avancerade att eleverna skulle behöva hjälp av utbildade lärare för att 

klara dem. Det finns också lärare som skickar med eleverna hem det som inte ”hunnits med” 

under skoldagen. ”In this regard, helping with homework is a form of unpaid labor for 

parents”, anser Kralovec och Buell (a.a:99). 

     Författarna hävdar att hemläxor i USA bland annat ses som ett led i den amerikanska 

arbetsmoralen - hårt arbete är en form av frälsning och det danar karaktären. 

     Vidare för de fram att de anser att det borde finnas tidsgränser för hur länge skolrelaterade 

aktiviteter håller på. För elever, tillhörande årskurs 9, bör skolaktiviteterna inte överskrida 40 

timmar i veckan enligt författarnas övertygelse. Detta motsvarar tiden av en vanlig 

arbetsvecka för vuxna. Inom dessa timmar borde så mycket skolarbete kunna göras att inga 

läxor behövs menar Kralovec och Buell. Ett förslag från författarna är att den vanliga 

lektionstiden pågår mellan klockan 8.00 och 14.00, och att eleverna därefter ska få ägna sig åt 

uppgifter som de kan få hjälp med i ytterligare två timmar. Dessa sista två timmar ska inte 

nödvändigtvis vara lärarledda utan hjälpen kan komma från lärarassistenter eller andra 

samhällsmedborgare.  

     Lärarna ska däremot ha mer flexibla scheman och kan då ägna sig åt att även hjälpa 

eleverna individuellt anser Kralovec och Buell, men tillägger också att detta förmodligen inte 

är genomförbart eftersom det finns skolor som är överfyllda och underbemannade (a.a:92 f.). 

      De ger också flera exempel på föräldrar som tröttnat på läxornas inflytande över 

familjelivet. Bland annat tar de upp exempel där föräldrarna gör barnens läxor, eller skickar 

helt enkelt med barnet en lapp till skolan där det står att läxorna inte hunnits med på grund av 
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att familjen varit upptagen eller att eleven varit för trött. ”Parents can reclaim their family 

space by small measures” skriver författarna efter dessa exempel (a.a:95).  

     Förutom den enorma börda som läxorna utgör för eleverna och deras familjer, enligt 

Kralovec och Buell, anser de även att läxorna är orättvisa ur demokratisk synvinkel. Barn som 

inte har föräldrar med akademisk bakgrund hamnar i ett underläge när de behöver hjälp 

hemma, och de sociala klyftorna förstärks (a.a:101). 

 

3.4 Föräldrar i lärarroll  

Professor Harris Cooper visar också i The battle over homework (2001) på undersökningar där 

utbildare konstaterar att föräldrarnas assistans vid läxläsningen kan vara såväl positiv som 

negativ. En positiv effekt är att eleverna kan gå snabbare fram i sitt lärande. Men det kan få 

negativa följder om föräldrarna inte är bekväma i en lärarroll, eller ger instruktioner och har 

utlärningstekniker som skiljer sig från skolans. Det kan främja kommunikationen mellan 

skola och familj, men det kan också leda till att föräldrarna ställer allt för höga krav på 

barnen. Slutligen kan föräldrarna istället för att leda och hjälpa barnen ge dem lösningar och 

svar på uppgifterna (a.a:44 f.). 

     Dessutom menar Cooper att det finns andra faktorer som avgör hur stor nytta eleverna har 

av föräldrarna i skolarbetet till exempel tid, utrymme och material. ”This suggest that requests 

for involvement might be more difficult for families of limited economic means or families in 

which there is a single parent and multiple children” (a.a:45).  

     Cooper summerar med att lärare bör vara försiktiga med att kräva föräldrahjälp och ta 

hänsyn till ekonomi, tid och förmåga hos föräldrarna. Han lutar sig på den forskning som 

gjorts när han också drar slutsatsen att det kan vara passande att föräldrarna tar en aktiv 

lärarroll när barnen är små, men när eleverna blir äldre bör föräldrarna låta ungdomarna själva 

ta hand om sina studier - såvida de sköter dem. Detta tränar eleverna att såväl lägga upp sin 

tid som att utveckla sin studieförmåga, och får eleverna att självständigt verka för sitt 

livslånga lärande utanför formella undervisningssammanhang (a.a:49). 

 

3.5 Elevers inställningar  

Elever utgör ingen homogen grupp och även när det gäller läxor förhåller de sig på olika sätt 

till dem. Filosofie doktor Eva Österlind har gjort en studie i ämnet där 44 elever i årskurs 7-9 

har deltagit. Hon pekar på att hemuppgifter kan ge enskilda elever en möjlighet att påverka 

sitt skolarbete, men att det inte är ett faktum för alla. ”Elevers olika sätt att förhålla sig till 

skolarbetet formas i spänningsfältet mellan ursprung och livsvillkor, deras individuella 
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livsprojekt, lärarnas intentioner, skolans mål och funktion, och samhällets struktur” (Österlind 

2001:7 f.). 

     I undersökningen skildrar hon fem olika förhållningssätt sig till läxor som hon fann i 

undersökningsgruppen: 

     1) Ett ”frihetligt förhållningssätt” där eleverna (13 stycken) skjuter upp och prioriterar 

bland läxorna. Dessa elever läser till förhör och prov men gallrar sedan utifrån intresse och 

framtidsplaner. De poängterar vikten av att förstå vad de läser, och de kritiserar lärarna till 

exempel för att ge tråkiga läxor. Syftet med läxor verkar vara oklart för dessa elever och de 

försöker göra så mycket som möjligt av dem i skolan. Föräldrarna har inte stor del i läxarbetet 

(a.a:28 ff.).  

     2) Ett ”prestationsinriktat förhållningssätt” har eleverna (5 stycken) som lägger krutet på 

att få höga poäng och betyg. Förståelse för uppgifterna liksom egna intressen får stå åt sidan, 

och det är ytterst sällan som läxorna inte blir gjorda. När det händer kan det vara en taktik för 

att läsa mer på ett prov istället.  Kritiken mot lärarna rör till exempel okonventionella prov. 

Dessa elever har i regel föräldrar som ställer höga krav på dem (a.a:32 ff.). 

     3) Ett ”godvilligt förhållningssätt” har eleverna (20 stycken) som plikttroget gör sina läxor 

eftersom de behövs för elevernas bästa och för lärarna så att de kan sätta betyg. Föräldrarna 

brukar hjälpa sina barn med läxorna och det är eleverna överlag positiva till (a.a:35 ff.). 

     4) Ett ”oreflekterat förhållningssätt” har eleverna (två stycken) som egentligen inte fäster 

någon vikt vid varför de gör läxorna utan gör dem för att det förväntas av dem och oftast utan 

entusiasm.  

     5) Ett ”ambivalent förhållningssätt” har eleverna (fyra stycken) som är passiva och 

undvikande. De kan hitta många orsaker till varför de inte gör läxorna, men få som kan 

motivera dem. De verkar sakna mål och mening, men försöker lite för att undvika att komma 

efter, få IG i betyg, eller straffas genom ”prickar” som sedan leder till någon form av 

konsekvens. Inte sällan har de skuldkänslor och dåligt samvete. Föräldrarna verkar inte backa 

upp läxläsningen (a.a:40 ff.). 

     Österlind jämför också förhållningssätten ur ålders- och genusperspektiv och konstaterar 

att det förekommer skillnader bland eleverna beroende på ålder där det ”godvilliga 

förhållningssättet” dominerar bland de yngre och det ”frihetliga förhållningssättet” bland de 

äldre. Dessutom har fler pojkar än flickor ett ”frihetligt förhållningssätt” och det är bara 

flickor som uppvisar ett ”ambivalent förhållningssätt” (a.a:47 ff.). 

     Österlind kan se att elevernas syn på läxor är skiftande. Spannet rör sig från dem som ser 

läxor som en bestraffning till dem som anser att de behövs för den egna utvecklingen. Det 
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finns de som ser läxor som en tradition, något som lärarna har för att hålla ordning, eller för 

att se hur eleverna ligger till. Österlind anser dock att det finns elever som upplever läxor som 

neutrala och en rutin ”där kontroll och förkovran samsas, samtidigt som läxan varken 

överdrivs eller överskattas” (a.a:54).   

 

3.6 Tid är läxor  

2003 studerade forskaren Ingrid Westlund en grupp elevers upplevelser av tidens betydelse i 

ett skolsammanhang. I urvalet ingick elever som arbetar efter den traditionella timplanen och 

de som lämnat den. Dessutom gjorde hon en sekundäranalays av material som samlades in 15 

år tidigare, det vill säga 1988 (Westlund 2004:7).  

     Totalt utgjordes hennes undersökningsgrupp av129 elever, i år 6 och år 8, och de fick alla 

bland annat i uppgift att skriva en uppsats om hur de tänker om tiden. De skulle till exempel ta 

upp aspekter som när tiden har betydelse för dem (a.a:9). Inte någonstans i temat för 

uppsatsskrivningen nämndes läxor, trots detta valde omkring hälften av eleverna att skriva om 

dem (a.a:24). 

     I sekundäranalysen, med material från 1988, ingick färre elever och de gick alla i år 6 

(a.a:10). Vad som kan fastställas från denna undersökning är att endast nio procent av 

eleverna skrev om läxor då, vilket kan jämföras med att omkring fyrtio procent av 

sjätteklassarna gjorde det i Westlunds undersökning 2003 (a.a:28).  

     Orsakerna till detta kan vara flera och Westlund tar bland annat upp att skolan idag kan 

utövas på distans, och framför att det fanns en tydligare gräns 1988 mellan skoltid och hemtid. 

Idag arbetar eleverna med projektstudier där det fokuseras på att fullgöra uppgifter, att uppnå 

delmål, kursplanemål och det tas mindre hänsyn till kvantitet tid. Dessutom har den kollektiva 

planeringen för klassen mer övergått till en individuell planering. Ytterligare en orsak är att 

arbetstid och fritid har flutit samman och det kan numer stå ”kompistid” och ”samtalstid” på 

schemat (a.a:76 ff.). 

     Westlund hävdar att elever tänker på läxor och inte tar dem för givna. ”De ger uttryck för 

ilska, frustration, sorg, trötthet och uppgivenhet. Vissa konstaterar att läxor har man ’för sina 

synders’ skull.” Hon pekar också på att eleverna ger en bild av att läxor tar tid från fritid och 

hemtid (a.a:42 f.) 

     Vidare tolkar hon att läxorna hindrar elevernas sociala mål. Det vill säga att läxorna tar 

plats på bekostnad av ”kamratsamvaro, det speciella roliga och lekfulla”. Ytterligare en 

tolkning är att de kan leda till ”stress, minskad motivation, leda, mobbning/dålig stämning och 

slarv”. ”Läxbördan berövar de unga deras barndom genom att de unga upplever så många 
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plikter i en alltför förtätad arbetsrytm” (a.a:48). Westlund gör tolkningen att läxbördan ökat i 

en jämförelse av underlaget från 1988 och 2003 (a.a:65). 

     Vissa elever i Westlunds undersökning har egna förslag på hur tiden kan organiseras på ett 

annorlunda sätt. Det finns förespråkare för en längre skoldag såväl som kortare raster. 

Westlund ställer retoriskt frågan om det är en önskan om gränssättning mellan skola och fritid 

(a.a:49).  

     Stressen som tidigare nämnts handlar enligt Westlunds undersökning mycket om 

uppgifternas storlek i förhållande till den tid eleverna har till sitt förfogande. Ibland sker 

arbetet på bekostnad av vila och rekreation. ”Vi förstår nu varför vissa elever efterfrågar 

längre skoltid” skriver Westlund (a.a:60 f.). Intressant jämförelsematerial är även att ordet 

stress nämns i 5 procent av uppsatserna från 1988, men förekommer i 29 procent av 

uppsatserna 2003 (a.a:62). 

     Läxans funktion och nytta tolkas olika beroende på vem man frågar menar Westlund. 

Föräldrar och lärare ser läxor som en möjlighet, men eleverna ser dem som svaret eller 

tecknet på en brist på att man inte kan något, eller inte vill något (a.a:63).  

     En av de frågor Westlund ställer med studien som bakgrund är ”Vilken legitimitet ges 

skolan om allt fler elever får läxor?”(a.a:79). 

     Westlund målar också upp en annan bild av vissa elevers arbete i skolan och hemmet. Hon 

konstaterar att det finns elever som ägnar skoltiden till att umgås på, men ändå har full 

kontroll på vad som måste göras hemma för att uppnå de resultat och betyg som de föresatt 

sig. ”Hemska tanke – har den svenska skolan kapitulerat, abdikerat och lämnat över ansvaret 

för elevernas lärande till elever och föräldrar?” (a.a:80).  

 

3.7 Arbetsmetod eller symbol?  

Forskaren Jan-Olof Hellsten har granskat hur läxor framställs i den offentliga diskursen. Vid 

en genomgång av pedagogisk litteratur fann han till exempel att läxor överhuvudtaget inte 

omnämns i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(LPO94) (Hellsten 1997:207).  

     Vidare studerade han litteraturen, bland annat inom ämnet pedagogik, som användes under 

ett läsår på en lärarutbildning i Uppsala och kom fram till att läxan inte problematiseras som 

arbetssätt i utbildningens litteratur (a.st.).  

     Han skärskådade även studietekniska skrifter, det vill säga sådana som vänder sig till dem 

som studerar. Han upptäckte då att tidsplanering var ”ett genomgående tema”, men att läxan 

inte problematiserades här heller (a.a:208). 
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     Dessutom granskade han lärarhandledningar till läromedel inom olika ämnesområden, och 

drog slutsatsen att läxor var ”märkligt frånvarande” (a.st.). 

     Han studerade även den forskning som gjorts om läxor och fann att den var till största del 

var kvantitativ och undersökte frågor av typen ”Ökar läxläsning elevernas prestationer?”, och 

att den många gånger präglades av forskarnas egna intressen i frågorna. Vad Hellsten däremot 

saknade var återigen en problematisering av till exempel ”läxans innehåll, struktur, omfång, 

bakgrund och sammanhang” (a.a:209 f.). Den andra vanligt förekommande 

forskningsinriktningen Hellsten fann var hur man kan göra elevernas läxläsning mer effektiv, 

där till exempel föräldrarhjälp belystes (a.a:210).  

     Hellsten undersökte även (a.a:211 ff.) innebörden av begreppet läxa i den offentliga 

diskursen och kom då fram till att det finns sex tydliga och ytterligare en lite vagare 

andemening med dem. Dessa är: 

1) ”Förberedelse” – förberedelse på prov och förhör med syftet att befästa kunskaper och 

träna färdigheter, men även som förberedelse för skolan i högre stadier samt för 

arbetslivet.  

2) ”Tidstruktur” – läxan är ett sätt att organisera och strukturera elevernas fritid, men kan 

också innebära att hela familjens verksamhet arrangeras kring läxorna. 

3) ”Kontroll och styrning” – läraren ger läxan och kontrollerar den alternativt låter 

eleverna kontrollera varandra. Den vidare tanken är att eleven ska vilja läsa läxorna för 

sin egen skull, och därmed öka självkontrollen. 

4) ”Kärlek och omsorg” – det gemensamma arbetet med läxorna inom familjen visar att 

man bryr sig om varandra och det stärker relationerna. 

5) ”Identitet och status” – att ge läxor kan till exempel stärka elevidentiteten, och kan höja 

statusen på ett ämne. 

6) ”Gemenskap och kontakt” – skolan och hemmet knyter band. 

7) ”Arbetsprestation” – försök att bestämma vad som är rimlig läxa.  

     Mot bakgrund av bland annat ovanstående forskning anser Hellsten att läxan ”i ganska 

liten utsträckning förknippas med arbete och arbetsbelastning”. Vidare att den ”i offentlig 

diskurs framträder som en symbol eller ritual snarare än som en arbetsmetod” (a.a:205).  
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4. Resultat 

 

4.1 Förutsättningarna  

Enkäten (se bilaga 1.) besvarades av tolv flickor och 16 pojkar i årskurs 7, samt sju flickor 

och fyra pojkar i årskurs 9. Läraren i de båda årskurserna uppgav att det var stor frånvaro 

under undersökningstillfället. De båda aktuella årskurserna består av 54 elever och av dessa 

besvarade 39 elever enkäten. Totalt rör det sig om 19 flickor och 20 pojkar. I uppsatsen tas 

inte hänsyn till vilken årskurs eleverna tillhör men däremot könstillhörighet.  

     För att göra resultaten överskådliga är det ett fåtal direkta citat från enkäten som 

presenteras. Innehållet är naturligtvis inte förändrat i sin betydelse även om det, med syfte att 

vara mer överblickbart, komprimerats. I de fall där eleverna citeras görs detta precis som 

eleverna själv skrivit, vilket medför att läsaren får acceptera de grammatiska fel som finns i 

texterna. Detta gäller även i analysen där det förekommer ett större antal citat (se 5.). 

     Det är även på sin plats att göra ett klarläggande inför resultaten. Fråga 8 i enkäten lyder 

”Om du svarat ja på fråga 6 förklara då varför du inte lägger ned mer tid?” Tyvärr syftar den 

till fel fråga och det borde ha stått ”Om du svarat ja på fråga 7 förklara då varför du inte 

lägger ned mer tid” Sammanhanget är dock så tydligt i övrigt att det inte bör kunna misstolkas 

vad som efterfrågas. Dock har en elev valt att sätta ett frågetecken här och 3 har inte besvarat 

frågan, men även vid vissa andra frågor har enskilda elever valt att avstå från att svara. 

 

4.2 Flickornas enkätsvar  

Eleverna ombads besvara fråga 3 ”Varför får du läxor? Du kan ange flera orsaker.” (se bilaga 

1.). Svaren varierar i omfattning från dem som uppger ett skäl till dem som uppger flera. Av 

flickorna svarar sju att de får läxor för att lära sig, sex svarar att läxor är till för att repetera, 

fem uttrycker att läxorna syftar till att klara prov och lika många anser att det är för allt inte 

hinns med på lektionerna. Det finns tre flickor som anger att det handlar om att hinna ikapp 

klassen, och två uttrycker det som att läxor ges för att man ska öva. Dessutom finns det 

enstaka förklaringar. Dessa handlar om att läxan ges för att eleverna ”glömt något”, för att 

föräldrarna ska veta vad eleverna gör i skolan, för att få bra betyg, för att läraren planerat 

läxor, för att de är en del i elevernas arbete, för att läraren ska se vad eleverna kan när de inte 

får skolhjälp, för att eleverna ska ha något att göra på fritiden, samt för att läxorna ska göras.  

     När flickorna besvarar fråga 4 som lyder ”Vilka ämnen får du mest läxor i” listar de 

generellt sett flera ämnen: engelska (13 elever), svenska (tio), samhällsorienterande ämnen 
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(SO) (åtta), matematik (sex), B-språk (fem), samt fysik (tre). Dessutom uppges vid ett tillfälle 

i vardera fallen: teckenspråk, kemi, bild, ”alla”. 

     De läxor som flickorna upplever att tar längst tid att göra (fråga 5) är: engelska (åtta 

elever), SO (sju), matematik (sju), B-språk (tre), svenska (tre), fysik (tre). Dessutom är det en 

elev som svarar glosor samt en elev som svarar att den inte vet. 

     Orsaken till att läxorna tar lång tid varierar inom ämnena mer än mellan ämnena. De 

orsaker som utkristalliserar sig är främst att läxorna är svåra och/eller omfångsrika. Det 

beskrivs av en elev att det handlar om noggrannhet, och en elev menar att eftersom vissa saker 

är lätta att glömma måste de ständigt repetera.  

     När flickorna besvarar fråga 6 där de ska ange hur många timmar i genomsnitt i veckan 

som de gör läxor visar resultatet på en spridning från en timme till 14 timmar i veckan. Av 

svaren kan två inte inlemmas i resultatet eftersom de inte går att uttyda. Mer än hälften av 

flickorna i urvalsgruppen befinner sig inom intervallen mellan två till sex timmar i veckan. 

Vid en uträkning av genomsnittet, baserat på de 17 svarande, blir en genomsnittlig läxtid cirka 

fem timmar/vecka och flicka. 

     Som svar på fråga 7 uppger nio flickor att de skulle behöva lägga ned mer tid på läxorna. 

Det finns fem flickor som anser att de inte skulle behöva det, tre elevers svar går inte att tyda, 

och två svarar att de inte vet.   

     Bland flickorna som svarar att de skulle behöva lägga ned mer tid är det en klar majoritet 

som ligger under den genomsnittliga läxtiden om fem timmar/per vecka. Bland dem som 

svarar att de inte behöver lägga ned mer tid på läxor ligger majoriteten över den 

genomsnittliga läxtiden per vecka. 

     Av de nio flickor som upplever att de borde lägga ned mer tid på läxorna motiverar sju av 

dem varför de inte gör det (fråga 8). Det finns en elev som sätter frågetecken vid frågan, och 

en elev låter bli att svara. 

     Av flickorna uppger tre att de inte orkar med mer läxläsning, en flicka tycker att läxorna är 

tråkiga, en flicka konstaterar bara att hon inte övar tills hon kan allt, en flickas svar är 

otydbart, och en flicka svarar ”för jag är fett skoltrött och jag hatar varenda lärare på skolan. 

Dom är störda!” 

     Majoriteten av flickorna (elva elever) svarar att de inte vill förlänga skoldagen med minst 

ett par timmar om dagen i utbyte mot att vara läxfria, fyra svarar att de skulle vilja det och 

fyra lämnar svar som tyder på en tvehågsen, villkorad, inställning (fråga 9). 

     Motiveringarna till att inte förlänga skoldagen består främst av att eleverna (fem) upplever 

att de då inte skulle ha någon fritid. Några elever (tre) uppger att de inte skulle lära sig något 
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utan läxor, och en av eleverna utvecklar detta med att förklara att det är så pratigt och stökigt i 

skolan att det är bättre att lära sig hemma. Enstaka motiveringar är att det är bättre att kunna 

vila före läxorna, men även att det är bättre att hänga med på lektionerna i kombination med 

att studera hemma.  

     Motiveringarna för de som vill förlänga skoldagen uteblir hos två av eleverna, en anser att 

det skulle innebära mer fritid, och en föredrar skoltid framför läxtid. 

     Bland dem som är tvehågset inställda förekommer resonemanget hos en flicka att det är 

bra med förlängd skoldag men inte alla dagar. Att inte alla lär sig lika snabbt gör en flicka 

kluven i sin inställning. En vacklande inställning mellan vilket som skulle ge mest fritid 

märks hos en flicka. Ställningstagandet motiveras inte hos en av eleverna. 

     Avslutningsvis bereddes eleverna möjlighet att skriva fritt om sina tankar kring läxor 

(fråga 10). Av flickorna utnyttjade nio möjligheten och de flesta ger uttryck för negativa 

omdömen som att läxor är jobbiga, tar lång tid, bättre med läxtimmar i skolan istället, skulle 

ha varit mindre läxor så att man hann med fritiden också, ingen tycker väl om läxor, och det 

är alldeles för mycket läxor. 

     Följande positiva omdöme uttrycks av en elev: läxorna är lätta och det gör inget att man får 

läxor. 

     Det finns några som formulerar en inställning som är både positiv och negativ: läxor är 

tråkiga men kan vara bra att ha, jobbigt men kul eftersom man lär sig, bra ibland då man kan 

plugga när man vill och i lugn och ro utan en massa folk som pratar runt omkring, samt 

jobbiga men bra att ha.  

 

4.3 Pojkarnas enkätsvar  

På fråga 3 i enkäten (se bilaga 1.) ”Varför får du läxor? Du kan ange flera orsaker” har svaren 

inte så stor variation hos pojkarna. Av pojkarna anger nio att de får läxor för att lära sig, fem 

anser att de får läxor för att allt inte hinns med på lektionerna, tre ser läxorna som repetition, 

och två uppger att de inte vet varför de får läxor. Dessutom finns två enstaka orsaker och 

dessa är: för att hinna ikapp klassen, samt för att få en ökad förståelse för det man lär. Frågan 

lämnas obesvarad av en pojke. 

     Fråga 4 i enkäten lyder: ”Vilka ämnen får du mest läxor i”, och pojkarna listar vardera 

generellt sett inte så många ämnen. Här svarar pojkarna svenska (elva elever), engelska (tio), 

matematik (sju), B-språk (fem), och samhällsorienterande ämnen (SO) (två). Dessutom är 

svaret vid ett tillfälle vardera fysik, kemi, ”olika”, ”vet inte” samt ”alla ämnen”. 
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     Pojkarna svarar på fråga 5 att följande läxor tar mest tid att göra: svenska (sex elever), 

engelska (tre), matematik (tre), SO (tre), B-språk (två). Dessutom anger två elever att läxorna 

inte tar lång tid, en anser provförberedelser, en anger skriftliga läxor, och en elev skriver 

”viktiga läxor” (dock utan någon vidare motivering). 

     Orsakerna till att läxorna tar lång tid är främst enligt pojkarna att de är svåra och/eller 

omfångsrika, men också att de är tråkiga. Dessutom finns det enstaka förklaringar till att det 

tar lång tid som att läxorna är kul och viktiga, samt att det inte finns någon lärare. Det finns en 

elev som inte besvarar frågan, och en elev uppger att den inte vet. 

     Pojkarna lägger ned mellan 15 minuter och tio timmar i veckan på läxor visar resultaten av 

deras svar på fråga 6 där de anger genomsnittlig läxtid/vecka. Frågan besvarades av alla 

pojkar utom två. Hälften av pojkarna i urvalsgruppen uppger att de läser läxor mellan en och 

fyra timmar i veckan. Genomsnittstiden baserat på de 18 som svarar uppgår till drygt 3,5 

timmars läxläsning/vecka. 

     Som svar på fråga 7 anser nio pojkar att de inte behöver lägga ned mer tid på läxor än vad 

de redan gör, och åtta pojkar tycker att de skulle behöva ägna mer tid åt läxorna. Frågan har 

lämnats obesvarad av en pojke och två pojkars svar är otydbart. 

     Av pojkarna som svarar att de inte behöver lägga ned mer tid på läxorna är det en pojke 

som ligger på genomsnittlig läxtid hos pojkarna, det vill säga omkring 3,5 timmar. Lika 

många pojkar ligger över genomsnittet som under genomsnittet, det vill säga fyra vardera. 

Bland pojkarna som svarar att de skulle behöva ägna mer tid åt läxorna ligger majoriteten 

under den genomsnittliga läxtiden. 

     Av de åtta pojkar som anser att de behöver lägga ned mer tid på läxorna än vad de redan 

gör (fråga 8 i enkäten) motiverar fem tydligt varför de inte gör det, en har lämnat ett ej tydbart 

svar och två väljer att inte svara. 

     En motivering som görs av två pojkar till att de inte lägger ned mer tid på läxorna är att det 

är tråkigt (en av dem lägger till att det räcker med det arbete som görs i skolan och att han har 

annat att göra). Tidsbrist är motiveringen för två pojkar, varav en förklarar att det beror på att 

han måste hjälpa till hemma, och en klargör att det beror på mängden av läxor. Brist på ork 

uppger en pojke som förklaring till att han inte gör mer läxor fastän han själv anser att han 

borde. 

     Majoriteten av pojkarna (tolv stycken) svarar på fråga 9 att de inte vill förlänga skoldagen i 

utbyte mot att vara läxfria. Tvärtemot tycker fyra pojkar som hellre förlänger skoldagen än 

har läxor. Av pojkarna har två en tveksam inställning och två besvarar inte frågan. 
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     I motiveringarna till att de inte vill förlänga skoldagen finns flera argument. Det skulle 

inkräkta för mycket på fritiden är en inställning som delas av fyra elever. Skolan är tråkig är 

ett argument mot längre skoldag som två elever pekar på. Det finns två elever som inte lämnar 

någon motivering. Dessutom finns det enstaka argument som att det inte går på grund av 

ansvar för hundar hemma, ”för att jag skulle dö då”, ”läxor är bättre”, och att det fungerar att 

få VG och MVG utan såväl längre skoldag som läxor.  

     De fyra elever som kan tänka sig att byta ut läxorna mot längre skoldag har olika argument 

- att lärarna inte behöver bli arga för att eleverna glömmer läxor, det vore roligare, läxor är 

patetiska, och att det hade varit lika bra utan läxor. 

     De två elever som är tveksamt inställda till förlängd skoldag har olika uppfattningar; dels 

att det skulle gå att ”testa” för att se hur det fungerar, dels att det skulle vara både roligt och 

tråkigt. 

     På sista frågan i enkäten (fråga 10) ges eleverna möjlighet att få uttrycka sig fritt om sina 

tankar kring läxor. Av killarna tar åtta tillfället i akt och hälften av kommentarerna är negativa 

gentemot läxor: ”Tråkigt, Tråkigt, Tråkigt!!!”, en önskan om lite mindre läxor, läxor är inte 

roliga samt läxor är tråkiga är olika omdömen. 

     Hälften av kommentarerna röjer en positiv inställning: ”Jag tycker att man ska ha läxor”, 

läxor är bra (uttrycker två killar) och läxorna är lagom. 

 

 

5. Analys  

 

5.1 Lära för livet eller…  

Flera orsaker till varför eleverna får läxor ser likadana ut när flickorna och pojkarna listar 

dem. Hos båda grupperna är det flest som angett att läxor är till för att lära sig – ett svar som 

16 av de 39 anger. Därnäst anger tio, totalt av flickor och pojkar, att läxor ges för att allt inte 

hinns med på lektionerna. Sammanlagt nio anser att läxor handlar om repetition. Ett 

gemensamt svar från några i båda grupperna, fyra elever, är att det kan handla om att hinna 

ikapp resten av klassen. Bland flickorna är det ett par som anger att läxor ges för att öva – här 

är ett exempel från en flicka: ”För att ska få öva i lugn och ro”. Bland pojkarna är det två som 

svarar att de inte vet varför de får läxor. Dessutom anges en rad enstaka kommentarer som jag 

återkommer till.  
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     Det som skiljer sig mest åt mellan flickorna och pojkarna är dels att flickorna generellt 

lämnar utförligare svar (vilket jag inte ämnar dra några slutsatser kring), dels att fem flickor 

men inga pojkar anger att läxor syftar till att klara prov. Det sistnämnda är svårt att dra 

slutsatser om men tankarna styrs onekligen till att flickorna visar en form av resultatinriktning 

som inte går att spåra på samma sätt i pojkarnas svar. Dessutom finns det fog för att fundera 

på det gamla talesättet ”lära för skolan eller lära för livet” även om det ena inte ska/behöver 

utesluta det andra. En flickas svar på varför hon får läxor är: ”Antingen för att jag ska ha prov 

på det. Eller ligger efter i något. Eller för att man ska lära sig det.”  Det är onekligen intressant 

att flickan väljer att skilja på att läsa för ett prov eller att läsa för att lära sig något. 

     Ovanstående resultat ska läggas samman med de enstaka orsaker ungdomarna uppger, att 

läxor ges för att eleverna ”glömt något”, för att föräldrarna ska veta vad eleverna gör i skolan, 

för att få bra betyg, för att läraren planerat läxor, för att de är en del i elevernas arbete, för att 

läraren ska se vad eleverna kan när de inte får skolhjälp, för att eleverna ska ha något att göra 

på fritiden, för att få ökad förståelse för det man lär samt för att läxorna ska göras.  

     Eleverna ger en bild som överensstämmer med den undersökning Westlund gjort på det 

sätt att eleverna ger uttryck för att läxorna är en brist på att man inte kan något (se 3.6). 

Eleverna visar med sina svar främst att de behöver lära sig mer, att de inte hinner med allt i 

skolan, och att de behöver repetera för att inte glömma vilket i samtliga fall, enligt Westlunds 

synsätt, kan betraktas som att de anser att läxan ges för att åtgärda brister. 

     Sammantaget ger elevernas förklaring av läxorna i stort sett samma bild som den offentliga 

diskursen gör enligt Hellstens sammanställning (se 3.7). Av de sju innebörder han visar på 

räknar eleverna upp fem när de anger skälen till att de får läxor. Det kan ses som att det som 

offentligt diskuteras som innebörden av läxor också återspeglas i elevernas uppfattning om 

varför de får läxor. Dessutom drar Hellsten slutsatsen att ”läxan i ganska liten utsträckning 

förknippas med arbete och arbetsbelastning” i den offentliga diskursen. Det resonemanget blir 

även tydligt vid en granskning av elevernas svar där endast en elev uttrycker att läxor är en 

del i elevernas arbete: ”För att det är tydligen en del av vårat arbete.”  

     Att endast en person anger läxan som ett arbete är inte detsamma som att eleverna inte ser 

läxorna som en arbetsbelastning (vilket jag återkommer till längre fram i uppsatsen). Däremot 

verkar eleverna inte anse att orsaken till att de får läxor är att det är ett arbete som de är ålagda 

att utföra. Min tolkning utifrån detta blir att eleverna inte betraktar läxan som ett arbete, och 

att det är möjligt att det har sin förklaring i att läxorna som företeelse varken inom skolan eller 

ute i samhället betraktas som ett arbete. Det i sin tur kan förklaras med att läxorna inte är 

reglerade i styrdokument eller på andra sätt tydliggjorda (se 3.7). 
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5.2 Omfångsrika och svåra läxor  

När flickorna och pojkarna listar vilka ämnen de får mest läxor i skriver flickorna, generellt, 

fler ämnen än pojkarna. Förklaringarna är inte otvetydiga. Det uppenbara skulle vara att 

flickorna anser att de får mycket läxor i många ämnen men att pojkarna inte delar den 

upplevelsen. Det kan också vara så att pojkarna, av bekvämlighetsskäl, anger färre ämnen och 

då väljer de som är de absolut tyngsta. Det går inte med säkerhet att befästa någon av 

teorierna utifrån materialet. 

     Däremot går det att tydligt se flera ämnen som läxtäta. När flickornas och pojkarnas 

resultat slås ihop blir resultatet att 16 av 39 anger att de får mycket läxor i engelska. Lika 

många anger svenska. Därefter följer SO (elva), matematik (nio), B-språk (sju) samt fysik 

(tre) och ett antal enstaka svar som till exempel skriftliga läxor och provförberedande läxor. 

     I toppen finns alltså två kärnämnen och det tredje kärnämnet återfinns på fjärde plats. 

Endast en flicka utpekar ett ämne som traditionellt räknas som praktiskt/estetiskt nämligen 

bild. I övrigt är det de teoretiska ämnena som synliggörs, och bland de tyngsta finns 

kärnämnena där eleverna behöver få G i betyg för att komma in på ett gymnasieprogram. 

Förutom detta står det klart att läxor inte ges i stor utsträckning i ämnen som främst är 

praktiska/estetiska. 

    Flickorna och pojkarna är överens om två orsaker till att läxorna tar lång tid att göra - 

nämligen att de är omfångsrika och svåra. En flicka uttrycker det så här: ”So och Fysik, För 

Fysiken förstår jag inte så det måste man läsa på flera gånger, so för att man har fyra ämnen i 

ett.” En pojke beskriver det så här: ”Matten tar längst tid. Svåra tal och ingen lärare.” En 

annan pojkes åsikt är: ”Tyskan för att det är mycket på kort tid.”  

     Bland pojkarna finns ytterligare ett tydligt skäl - nämligen att läxorna beskrivs som tråkiga, 

men det finns också någon elev som pekar på det motsatta. En pojke uttrycker att SO tar mest 

tid att göra: ” för att det är kul och viktigt”. 

     Bilden som framträder är att det förekommer stora teoretiska läxor. Dessutom är läxor 

tidskrävande för att de är svåra, och som en elev visar på finns det ingen tillgång till lärare när 

läxorna ska göras. Professor Etta Kralovec och doktor John Buell åberopar också läxornas 

svårighetsgrad när de tydliggör att det kan finnas behov av utbildade lärare för att eleverna 

ska klara vissa uppgifter. Dessutom tar de upp de skillnader som finns i hemmen. Barn som 

inte har akademiskt utbildade föräldrar tenderar att hamna i underläge vid läxläsning (se 3.3). 

Läxorna är, vilket knappast är okänt, inte rättvisa i den meningen att eleverna har samma 

förutsättningar att klara av dem. Elevernas begåvning tillsammans med hemförhållanden 
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(fungerande hjälp med läxläsning) är till exempel ett par faktorer som de själva inte kan 

påverka, och som gör att eleverna kan uppleva olika grader av svårigheter med läxorna.  

     Sett till de tidsangivelser som ungdomarna själva uppger är det dock, vid en betraktelse av 

genomsnittet, inte så lång tid som eleverna i urvalsgruppen totalt ägnar åt läxor i veckan. 

Bland flickorna är genomsnittet fem timmar per vecka och bland pojkarna är genomsnittet 

drygt 3,5 timmar per vecka. Det finns inget som tydligt pekar på varför pojkarna ägnar färre 

timmar åt läxläsning än flickorna. Även om genomsnittet inte pekar på omfattande studier 

efter skoltid ska vi vara medvetna om att det förekommer stora variationer. Det finns någon 

flicka som uppger att hon ägnar 14 timmar i veckan till läxorna och någon pojke som ägnar 

tio timmar i veckan åt dem. Det finns också någon flicka som ägnar en timme i veckan åt 

läxorna och en pojke som ägnar en kvart i veckan åt dem. 

     Det framgår tydligt i flickornas svar att de som anser att de borde lägga ned mer tid på 

läxorna också ligger under den genomsnittliga läxtiden. Det visar sig också att majoriteten av 

de flickor som ligger över genomsnittet inte anser att de behöver lägga ned mer tid. Resultaten 

överensstämmer till viss del med pojkarnas. Bland pojkarna som uppger att de behöver lägga 

ned mer tid åt läxorna ligger majoriteten även här under genomsnittet. Däremot skiljer det sig 

åt bland de pojkar som uppger att de inte behöver lägga ned mer tid. Här befinner sig hälften 

över den genomsnittliga läxtiden och hälften under. Men vi ska också ha i åtanke att 

pojkarnas genomsnittliga läxtid är kortare än flickornas. 

     Det finns en medvetenhet hos eleverna om vad som krävs av dem i läxläsningen, och de 

verkar ha klart för sig när de brister och när de gör vad som krävs av dem. Varför de då inte 

arbetar mer skiljer sig åt i motiveringarna men det går att se att tiden är signifikant. En av 

flickorna som berättar att hon lägger ned 75 minuter i veckan på läxorna skriver att hon inte 

tycker att hon behöver mer tid ”det räcker med 75 min. Annars har man ej tid för fritid.” 

Eleverna anger även orsaker som att läxorna är tråkiga eller för många, vilket är skäl som 

visas på när de under fråga 5 ska berätta varför vissa läxor tar lång tid att göra. Det 

framkommer att flera elever anser att de inte orkar med läxorna. En elev uttrycker det så här: 

”jag brukar lägga ner mycket tid men ibland blir jag så trött så jag helt enket somnar.” En elev 

beskriver sin situation så här: ”Jag orkar aldrig, har huvudvärk/migrän, så jag går och lägger 

mig när jag kommer hem.” Någon elev pekar på att den inte hinner med för att den har 

åtaganden hemma. Sammantaget framkommer det att eleverna skattar vad de anser fordras av 

dem i läxläsningen, och om de uppfyller eller inte uppfyller dessa fordringar. En del av 

eleverna väljer uppenbart bort för långvariga läxpass även om de själva anser att de skulle 
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behöva dem. Det finns dock ett frågetecken kring om det alltid är ett medvetet val, eftersom 

det finns elever som anser att de inte orkar med allt skolarbete. 

     Att elever har olika sätt att förhålla sig till läxor är dokumenterat sedan tidigare, och till 

exempel filosofie doktor Eva Österlind har närmare beskrivit hur dessa förhållningssätt ser ut 

och vad det är som ligger bakom dem (se 3.5). 

 

5.3 Hellre läxor än skola  

Det framkommer tydligt att majoriteten av elever inte kan tänka sig att ersätta läxorna med en 

förlängd skoldag, och det gäller såväl flickor som pojkar där sammanlagt 23 av 39 uppger ett 

motstånd till detta. Totalt åtta skulle kunna tänka sig det och sex har en kluven inställning. 

Det finns två elever som inte besvarar frågan  

     Mycket intressant framkommer i motiveringarna. Inte mindre än nio personer beskriver att 

en längre skoldag skulle inkräkta för mycket på deras fritid – ett argument som annars använts 

för att kritisera läxorna (se 3.3 och 3.6). En flicka uttrycker det så här: ”Nej för då blir det ju 

sämre tid på vardagarna och då får man inte tid att umgås.” En annan flicka pekar också på 

fritiden men även att hon tillgodogör sig kunskapen bättre hemma än i skolan: ”Nej vi har 

redan så lite fritid, man hinner med mer på en time hemma än en time i skolan”. En pojke 

påtalar i enkäten att han tycker att skoldagen redan är för lång som den är. 

     Det finns också argument som att eleverna inte skulle lära sig något utan läxor. Detta 

utvecklar en elev med att konstatera att det är pratigt och stökigt i skolan och därför bättre att 

lära sig hemma. Det ger en tankeställare om hur väl elever kan tillgodogöra sig 

undervisningen i skolan på grund av arbetsklimatet. Tidigare forskning har också pekat på att 

det finns elever som socialiserar i skolan och sköter studerandet hemma (se 3.6). Det går inte 

att lägga för stor vikt vid ett enstaka uttalande men det är väl värt att betänka. Dessutom finns 

det andra yttrande som pekar på arbetsmiljöproblem, som till exempel uttalanden om att 

skolan är tråkig. ”Jag hade hälst skippat skolan.”, konstaterar en pojke som beskriver skolan 

som tråkig och att han därför inte vill förlänga skoldagen.  

     En flicka beskriver vikten av läxor istället för skoltid så här: ”Om jag inte får göra läxor så 

kommer jag ingen stans.” Oavsett om flickan syftar till att hon inte går framåt i skolan eller 

om hon syftar på framtidsplaner visar det en tro på läxor som viktiga för framgång.  

    Argumenten som förs bland dem som vill förlänga skoldagen i utbyte mot slopandet av 

läxor spretar, och det går inte att se någon tydlig gemensam förklaring till ställningstagandet. 

Bara en elev uttrycker att hon tror att det skulle ge mer fritid. Det finns ett uttalande om att det 
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vore bra för att lärarna inte kan bli arga för att eleverna glömt läxorna. En flicka beskriver det 

så här: ”Ja, det skulle jag kunna. Jag är hellre i skolan längre än att göra läxan hela dagen.” 

     De som är ambivalenta i sin inställning visar på olika hållningar, och det handlar till 

exempel om vilket av alternativen som skulle ge mest fritid, och att det skulle vara bra med en 

förlängning men inte alla dagar. 

     Omkring hälften av eleverna tar tillfället i akt att skriva fritt om sina tankar kring läxor och 

de svaren består främst av olika värderingar av läxor. Här följer några citat: Pojke: ”det är 

roligt att gå till skolan men det är tråkigt med läxor”.  Pojke: ”Det är inte roligt med lexer”. 

Flicka: ”Jag tycker att läxorna är lätta och att det inte gör något om man får läxa.”  Flicka: 

”Läxor är ganska tråkigt, men kan ändå vara bra att ha.” 

     Majoriteten som skriver något uttrycker sig negativt även om det förekommer positiva 

yttringar (mest hos pojkarna). Det här kan visa på att omkring hälften av eleverna är relativt 

nöjda med tingens ordning alternativt ganska likgiltiga inför dem, medan den andra hälften 

ifrågasätter läxorna.  

     Eva Österlind har i sin studie pekat på att det går att se att elevernas syn är skiftande från 

att uppleva läxorna som en bestraffning till att se dem som ett led i den egna utvecklingen. 

Dessutom finns det elever som har en neutral syn på läxor och betraktar dem som rutin (se 

3.5). 

 

5.4 Diskussion  

En helhetsbild utifrån enkätsvaren är att läxan som oreglerad arbetstid påverkar eleverna. 

Inledningsvis berättar eleverna om varför de får läxor och det framgår att de anser att läxorna 

svarar upp mot en brist hos dem. De behöver lära sig mer, de hinner inte med i skolan och de 

behöver repetera för att befästa kunskaper är de främsta orsakerna till läxläsning. Tiden är 

synlig här. Skolan förmår inte att lära eleverna allt under den reglerade skoltiden.  

     Då eleverna tar hem uppgifter och behöver hjälp med dem är det naturligt att de vänder sig 

till sina föräldrar. Det ställer krav på föräldrar som kanske inte alla kan leva upp till.  

     Cooper som har en positiv inställning till läxor (se 3.2), menar dock att lärarna ska vara 

försiktiga med att kräva föräldrahjälp eftersom inte alla har till exempel tid och förmåga att 

hjälpa sina barn (se 3.4). 

     Mot bakgrund, av vad som ovan diskuterats, skulle det i en framtida undersökning vara 

intressant att få vetskap i vad det är för faktorer som gör det omöjligt att skolarbetet blir 

färdigt under reglerad undervisningstid.   
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     Vi ser också en tydlig skillnad mellan könen där flera flickor uppger att de får läxor för att 

klara prov, men det svaret finns inte hos pojkarna. Vi måste fråga oss hur stor nytta och hur 

stor kunskap eleverna behåller av läxorna när de verkar åtskilja studerandet för att lära sig och 

studerandet för prov. 

     Läxor betraktas inte som ett arbete av eleverna trots att många av dem längre fram i 

enkäten påtalar den arbetsbelastning de utgör. Denna inställning kan vara grundad på att 

läxorna inte är synliggjorda som arbetstid i styrdokument med mera (se 3.7). ”Om man utgått 

från elevernas studietid istället för lärarnas undervisningstid hade läxan blivit synlig” 

(Hellsten 1997:207). Läxorna som utgör en oreglerad arbetstid ges som uppgifter som ska 

klaras av, och tiden som varje elev får lägga är individuell. Det saknar motstycke i vuxnas 

arbetsliv. Det skulle vara intressant att se om det är genomförbart att ge läxor utifrån en viss 

tidsrymd istället, och hur det skulle påverka eleverna såväl i deras välbefinnande som 

resultatmässigt.  

     När eleverna radar upp de ämnen de får läxor i är det tydligt att kärnämnena har en 

framträdande plats tillsammans med de samhällsorienterande ämnena (SO). I de förstnämnda 

ämnena krävs det att eleverna presterar G i betygen de ska söka till gymnasiet på, annars 

hamnar de inom det individuella programmet. De praktiskt/estetiska ämnena lyser med sin 

frånvaro som läxämnen. Det finns en rad frågetecken som uppstår vid dessa resultat. Betyder 

det att undervisningstiden för kärnämnena och SO är för liten, och att läxorna blir en följd av 

detta? Varför ges det inte läxor i de praktisk/estetiska ämnena? Behövs det inte eftersom 

verksamheten är anpassad efter undervisningstiden? Är undervisningen i praktiska och 

estetiska ämnen av sådan art att den ska tjäna som en vilopaus från de teoretiska ämnena som 

kan upplevas som mer krävande, och följer det resonemanget i så fall styrdokumentens 

intentioner? 

     Sammantaget menar eleverna att läxorna tar tid därför att de är omfångsrika och svåra. 

Dessutom finns det ytterligare ett tydligt skäl, men bara hos pojkarna, nämligen att läxorna är 

tråkiga. När eleverna beskriver läxorna som omfångsrika är tiden naturligtvis betydande - 

stora läxor tar rimligen lång tid. Svåra läxor kan peka på att eleverna skulle behöva 

handledning vilket indirekt ställer krav på föräldrarna, och där har inte alla elever samma 

förutsättningar (se 3.3, 3.4 och 3.5). Vad gäller det faktum att läxorna är tråkiga, och därför 

tar lång tid, kan det inte utvecklas närmare i denna uppsats. För att få en klar bild av detta 

måste vi veta hur läxorna är utformade som uppgifter, och det har inte varit avsikten med 

denna uppsats. Eva Österlind skriver dock följande i Elevers förhållningssätt till läxor: 

”Uppgifter som handlar om problemlösning och uppgifter som kan lösas på olika sätt lyser 
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med sin frånvaro, liksom uppgifter som på något sätt går utöver läromedlen” (Österlind 

2001:27).  

     Den tid flickorna och pojkarna skattar att de i genomsnitt ägnar åt läxor skiljer sig åt. 

Flickornas genomsnitt hamnar på fem timmar i veckan per elev och pojkarnas på drygt 3,5 

timmar i veckan per elev. Det kan till exempel jämföras med en undersökning som en 

forskargrupp vid Sociologiska institutionen vid Lunds universitet har gjort bland drygt 400 

elever i årskurs 8 och årskurs 9 i Växjö och Malmö. Genomsnittstiden de fick fram var ”cirka 

en timme om dagen, ett resultat som ligger ganska högt i förhållande till andra nutida svenska 

studier” (Höjerback & Lööv 1987: 32). Dessutom visar även deras undersökning att flickor 

ägnar mer tid åt läxläsning än pojkar (a.a:13). Varför flickors och pojkars tid åt läxläsning 

skiljer sig åt går inte att utröna utifrån enkäten i denna uppsats. Det är också viktigt att 

betänka att det förekommer stora variationer mellan individerna i tidsåtgången till läxor. 

     Eleverna visar i sina svar att de har en uppfattning om hur lång tid de lägger på läxorna, 

men också om den tiden är tillräcklig eller ej. Det finns de som är nöjda med tiden de lägger 

ned, och det finns de som väljer att prioritera sin fritid. Det finns elever som inte verkar lika 

tillfredsställda med sin läxläsning, och de berättar bland annat om bristande ork, tråkiga 

och/eller omfångsrika läxor. Hur påverkar denna otillfredsställdhet eleverna i det långa 

loppet? 

     Trots att bilden av läxorna som eleverna förmedlat via enkätsvaren på flera sätt är negativ, 

vill majoriteten av eleverna inte byta bort läxorna mot längre skoldagar. Många av dem har 

dessutom motiveringen att längre skoldagar skulle inkräkta för mycket på deras fritid. Det 

finns också elever som för fram argumentet att de inte skulle lära sig något utan läxor.  

Sammantaget visar flera eleverna här en tro på läxor som viktiga för framgång. Dessutom 

finns det svar som pekar på att eleverna upplever en sämre arbetsmiljö i skolan jämfört med 

hemmet. I stort sett visar elevernas svar på att de själva ger läxorna legitimitet. Läxorna 

behövs, enligt eleverna, för att förkovra sig, men en försiktig tolkning är att utformningen av 

dem inte är tillfredsställande.  

     De här resultaten kan jämföras med tidigare forskning i ämnet som visats på under avsnitt 

3. Förutom detta kan det också vara värt att betrakta I Läxor – hemarbetets utformning och 

effekter där det presenteras en samlad bild av forskningen om läxor i den svenska skolan 

(grundskolan i synnerhet) under åren från 1955 och närmast till 80-talets slut. Slutsatser som 

dras utifrån denna forskning visar bland annat på att ”svenska elever är i allmänhet inte 

förtjusta i läxor”. Dessutom ägnar de mindre tid åt läxor ”än elever i nästan alla andra länder”. 
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Eleverna tycker trots det att läxorna är i någon mån är för många. Men de visar till viss del en 

tro på att läxor har en verkan (Lindell 1990:21). 

      

 

6. Avslutning 

 

6.1 Slutsatser 

Det går att dra slutsatsen att den oreglerade arbetstiden som läxorna medför påverkar 

ungdomarna och deras livsvillkor, samt att eleverna på grund av detta prioriterar bland sina 

läxor – frivilligt och ofrivilligt. Inledningsvis visar eleverna att de anser att läxorna svarar upp 

mot någon brist hos dem. De ger en bild av stora, teoretiska läxor och flera pojkar upplever 

läxorna som tråkiga. Eleverna prioriterar, bland annat mot denna bakgrund, medvetet bland 

läxorna främst för att skapa sig fritid - men det finns också elever som berättar om att de inte 

klarar av läxorna på grund av bristande ork. Det går dock inte att dra slutsatsen att läxorna 

utgör en uteslutande negativ påverkan. Eleverna anser att de lär sig av läxorna och att det ger 

dem en möjlighet att studera i en lugn hemmiljö. Det finns också uttalanden som talar för att 

läxorna leder till framgång. Flera av dessa iakttagelser har också gjorts i tidigare forskning 

som redogjorts för. Sammantaget blir min tolkning att eleverna inte vänder sig mot läxorna 

som arbetsmodell betraktat men att de har synpunkter på utformningen av dem. 

     Ytterligare en slutsats är att flickornas och pojkarnas läxläsning skiljer sig åt i tid. 

Flickornas genomsnitt är fem timmar/vecka och elev och pojkarnas är drygt 3,5 timmar/vecka 

och elev, vilket ligger relativt nära tidigare forskningsdata som redovisats för. Vidare kan 

framläggas att eleverna visar på självinsikt när de redogör för sin läxtid. De har en uppfattning 

om de gör vad som ålagts dem eller inte.  

     Slutligen kan man med stöd i undersökningen konstatera att eleverna föredrar läxor 

framför en förlängd skoldag. Det tyngst vägande skälet för detta resonemang är att läxorna ger 

mer fritid.  

 

6.2 Sammanfattning  

Under arbetet med den här uppsatsen har jag fått kunskap om läxor, och insikt i läxornas 

inflytande över elevernas tid och därmed deras livsvillkor. Dessa kunskaper har jag i enlighet 

med mitt syfte förmedlat vidare. Lärdomarna kommer från såväl den enkätundersökning som 

jag låtit utföra som från tidigare forskning. 
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     Genom den tidigare forskning som läggs fram får läsaren även den förförståelse som kan 

vara till gagn inför en studie av läxor som oreglerad arbetstid. Här ges en bild av 

forskningsresultat som pekar på läxornas nytta, men också resultat som pekar på negativa 

konsekvenser av läxtraditionen.  

     Elever i årskurs 7 och årskurs 9, som utgör urvalsgruppen i min enkätundersökning, 

berättar om läxor som svaret på någon form av brist hos dem själva. När de berättar om de 

tidskrävande läxorna ger de en bild av stora och teoretiska läxor, som också kan vara tråkiga.  

     Inställningen till läxor varierar från välvillig till accepterande och direkt avvisande hos 

olika elever. Läxorna lämnar inte eleverna oberörda och det belägger min hypotes att 

elevernas oreglerade arbetstid utgör en påverkan på deras tillvaro. Även i tidigare forskning 

går det att se elevernas skiftande förhållningssätt i ett spann som täcker allt från att uppleva 

läxor som rutin till att se dem som en bestraffning. 

     Enkätundersökningen visar att många elever filtrerar bland läxorna för att skapa sig fritid. 

Ungdomarna berättar bland annat om bristande ork och ett medvetet prioriterande. De 

uppvisar självinsikt och kan redogöra för om de lägger ned den tid de behöver på läxor eller 

inte. Detta ger stöd åt min hypotes om att eleverna har strategier för hur stort utrymme läxorna 

får ta. Även i den tidigare forskningen påvisas resultat av att eleverna fäster stor vikt vid läxor 

betraktat ur en tidsaspekt. 

     Då fokus i den här uppsatsen ligger på läxor som oreglerad arbetstid, har också läxornas 

inflytande över familjetiden fått utrymme, samt vad det kan få för konsekvenser för elevernas 

läxläsning att föräldrar ikläder sig lärarrollen. Forskningsresultaten visar på såväl negativa 

som positiva rön.  

     En annan aspekt som tas upp i uppsatsen är om det kan vara ett alternativ att förlänga 

skoldagen och i gengäld avskaffa läxorna. Det finns förespråkare inom forskningsvärlden för 

upplägget för att på så sätt få en reglerad arbetstid för eleverna. Majoriteten av eleverna i 

enkätundersökningen anammar dock inte detta. Den största kritiken mot en sådan ordning är 

att det tar för mycket av elevernas fritid – ett argument som eleverna använder när de går i 

polemik mot läxorna också. 

     Under arbetets gång har det getts utrymme för ett sidospår som känns betydelsefullt. Det 

visar sig att läxorna är mycket lite problematiserade i forskningen, men även sparsamt 

förekommande i den övriga offentliga diskursen. Läxor finns till exempel inte omnämnt i 

läroplanen. Vilka effekter detta ger belyses i viss mån i uppsatsen. 
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6.3 Vidare forskning 

Det finns stora luckor i forskningen om läxor som borde täppas igen. Hellsten pekar på en av 

de kanske väsentligaste, och som borde vara grundläggande inom forskningen, nämligen att 

läxorna inte är problematiserade (se 3.7).  

     Eleverna ger själva uttryck för att läxornas utformning är otillfredsställande och inte minst 

mot den bakgrunden skulle de sättas under lupp. Det har helt enkelt inte vetenskapligt belagts 

hur läxorna ska vara utformade, pedagogiskt och innehållsmässigt, för att ge resultat, vilket 

trots allt måste vara drivkraften bakom läxläsningen. Det är inte ens med säkerhet fastställt att 

läxorna ger resultat enligt forskarvärlden, eftersom undersökningar som gjorts har lämnat 

öppet för olika tolkningar av resultaten. Vi måste också ställa oss frågan om läxorna uppfyller 

syften som är förenliga med läroplanen? De finns idag inte ens omnämnda i läroplanen. 

     Mot bakgrund av de slutsatser som dragits i denna uppsats finns det också ett par frågor att 

vidareutveckla. Vad är det som gör att elever uppger att de inte orkar med läxläsningen? Det 

behöver naturligtvis inte vara faktorer som skolan styr över, men de borde granskas närmare 

för att om möjligt kunna ge eleverna en chans att klara sina studier. 

     Eleverna har i studien även gett uttryck för att hemmiljön kan vara att föredra framför 

skolmiljön när de ska lära sig. Hur kan forskningen gå vidare här? 

     Till detta kan läggas de övriga frågor som blivit följden av min egen undersökning och 

som jag redogjort för i diskussionen (se 5.4).
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                             Enkät läxor                        (Bilaga 1.) 

 
Ta god tid på dig och tänk igenom frågorna. Svara så utförligt du kan och försök skriva 

tydligt. Behöver du mer utrymme får du gärna skriva på baksidan men glöm då inte att 

numrera frågan. Enkäten är anonym för att du ska kunna vara 100 procent ärlig i 

svaren. När du är klar kan du lägga ditt svar i kuvertet. 

Tack på förhand!/Marie Askemyr  

LÄXOR = ALLA UPPGIFTER DU TAR HEM FRÅN SKOLAN ALLTSÅ ÄVEN NÄR 

DU LÄSER PÅ INFÖR PROV ELLER SKA TA IGEN NÅGOT FÖR ATT DU VARIT 

FRÅNVARANDE, PROJEKTARBETEN OCH ALLA DE ”VANLIGA” LÄXORNA 

1) Är du tjej eller kille? -------------------- 

2) Vilken årskurs går du i?----------------- 

3) Varför får du läxor? Du kan ange flera orsaker. ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Vilka ämnen får du mest läxor i? --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) Vilka läxor tar mest tid att göra? Berätta också varför de tar lång tid att göra. ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

6) Hur många timmar i veckan gör du läxor? Försök att räkna ut ett genomsnitt. --------------- 

7) Skulle du behöva lägga ned mer tid på läxorna? --------------------------------------------------- 

8) Om du svarat ja på fråga 6 förklara då varför du inte lägger ned mer tid?----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Skulle du kunna tänka dig att vara helt läxfri, om detta samtidigt skulle innebära utökad 

tid i skolan (med minst ett par timmar extra varje dag). Motivera ditt svar. -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Använd baksidan av detta papper och skriv fritt om dina tankar kring läxor. 


