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Abstrakt  

Denna uppsats handlar om lärares tankar och åsikter om läxor. Underlaget är en kvalitativ 

intervjustudie med lärare på två gymnasieskolor i västra Sverige. Det som undersöks är hur 

lärare ser på läxor, vad lärare har för åsikter om läxor i förhållande till styrdokumenten samt 

vilka sociala omständigheter lärarna anser att det kan finnas som påverkar eleven på fritiden 

när läxan ska göras. Vi kommer att undersöka lärares inställningar till läxor, deras tankar om 

läxors utformning, samt vilken anledning de som lärare har att ge dem. Denna information 

jämförs med den tidigare forskningen som består av kända namn som Buell, Kohn, Cooper 

och Hellsten. Den mesta forskningen inom ämnet läxor är mycket kritisk till dessa och anser 

att skolan idag inte problematiserar ämnet nog utan möjligen borde byta inställning till hur 

och varför läxor ges. Men det finns även forskning som stödjer givandet av läxor i sin 

nuvarande form och anser att de inte bara kan ge akademiska utan även ickeakademiska 

effekter, som självdisciplin och studievanor. Resultatet visar att lärarnas åsikter om läxor är 

lika i många fall, men att det också finns många olikheter vilket leder till att läxan kanske 

borde problematiseras mer i Sverige. 

Nyckelord
Läxor
Lärare
John Buell 
Harris Cooper
Styrdokument 



3

Förord

Vi valde att arbeta ihop eftersom vi är varandras motsatser. Vi tänker sällan likadant och 
tidigare i vår utbildning har vi märkt att vi på grund av detta arbetar väldigt bra tillsammans 
och därför har vi valt att skriva ihop. Vi är båda överens att arbetet har gått mycket bra och vi 
känner oss nöjda med hur vi har delat upp uppgifterna under arbetets gång. Det har under 
arbetet med uppsatsen funnits en klar dialog och vi har alltid diskuterat oss fram till hur vi ska 
lösa de problem som vi stött på, det har alltid funnits ett samarbete mellan oss. Vi har arbetat 
genom att dela upp och skriva var och en för sig och sedan träffas, diskutera och skriva ihop. 
Detta arbetssätt har passat oss båda då vi har bott på olika orter. Vi har gjort olika mycket på 
olika delar, men sammantaget tycker vi att vi båda har gjort lika mycket. Båda skulle gärna 
skriva en uppsats tillsammans igen och arbeta i samma lärarlag i framtiden. 

Vi vill även hänvisa till bilaga 2 där vi tackar våra handledare, kollegor, vänner och familjer 
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“Complaining that idle and ragged children were clogging the streets of Manchester, failing 

to use their time and engaged in gambling, one moralist praised charity schools for teaching 

‘Industry, Frugality, Order and Regularity’. Children as young as four were to be sent to 

workhouses, where they would work and be schooled two hours a day. The aim was to see 

that the child was ‘constantly employed at least twelve hours a day, whether they earn their 

living or not; for by those means, we hope that the rising generation will be so habituated to 

constant employment that it would at length prove agreeable and entertaining to them’.” 

(Thompson i Buell, 2004, s. 34)

*

“Education is an admirable thing, but it is well to remember, from time to time that nothing 

that is worth knowing can be taught.”

Oscar Wilde 
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1. Inledning
Det finns ett ämne som i dagens samhälle leder till debatt, speciellt i Amerika men även i 

Sverige. Det är ett ämne som enligt journalisten John Buell (Buell, 2004) berör nästan alla 

eftersom nästan alla någon gång har stött på det. Ämnet i fråga är läxor. Vi som blivande 

lärare har funderat mycket på detta eftersom det inte direkt pratas om i vår lärarutbildning. Vi 

upptäckte även senare att det inte heller står något om att vi ska ge läxor i Lpf94 och 

kursplanerna. Då började vi fundera på varför läxor ges? Är det verkligen så enkelt som att 

bara slänga ut en text med glosor och förhöra det lektionen efter? Svaret är antagligen nej, vi 

tror att givandet av läxor måste problematiseras mer än så. 

Eftersom de allra flesta har gått i skolan och har någon erfarenhet av läxor själva så kan de 

jämföra dagens elevers förutsättningar för läxor (mängd, typ, omfattning) med sina egna och 

många gör också det. Detta gör att många har en stark åsikt i frågan och läxor är därför ett 

ämne som leder till het debatt i Amerika, enligt Buell (2004). Den mesta litteraturen i ämnet 

är också amerikansk, för trots att läxor är ett omtvistat ämne även i Sverige så finns det inte 

mycket svensk forskning i ämnet. Denna uppsats kommer därför att få viss slagsida åt det 

amerikanska hållet vad gäller tidigare forskning och relevant litteratur. Uppsatsen kommer 

även få något av en slagsida emot det negativa förhållningssättet till läxor. Detta beror på att 

den mesta av forskningen som vi har lyckats hitta faktiskt är mycket negativ till läxor.  Harris 

Cooper (2001) är ganska ensam om att tycka att läxor är något positivt som vi lärare ska 

använda oss av. 

Teorin i uppsatsen kommer i största del kretsa kring fyra stora namn inom ämnet och dessa 

har varit avgörande för arbetets utveckling. Ett av dessa namn är amerikanen John Buell som 

är kolumnist på Bangor Daily News. Han har skrivit två böcker om läxor, varav en är 

tillsammans med kollegan Etta Kralovec. (Kralovec & Buell, 2000) Detta är en bok som är 

kritisk mot läxor i dagens form. I den presenterar författarna alternativ till läxor och även 

rekommenderade gränser för hur mycket tid eleverna ska behöva lägga på läxor varje dag. 

Alfie Kohn, amerikansk författare och föreläsare inom pedagogik, är precis som Buell kritisk 

till att läxor, i sin icke problematiserade form ska användas som ett verktyg i undervisningen.
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En annan forskare som är kritisk till läxor i dagens form är Jan-Olof Hellsten, lektor i 

pedagogik vid Uppsala universitet. Han har bland annat skrivit en artikel (Hellsten, 1997) i 

vilken han undersöker läxornas förekomst (eller bristen av den) i utvald svensk litteratur. 

Exempel på litteratur han undersöker är styrdokument och kurslitteratur på lärarprogrammet i 

Uppsala. Hellsten menar att eleverna kommer i kontakt med läxfenomenet på något sätt 

nästan varje dag i skolan, genom läxförhör, givandet av läxor och så vidare. Han anser att 

läxan är så synlig i skolan att den är nästan osynlig i litteraturen, vilket är anledningen till 

hans artikel, att göra läxan synlig. (Hellsten, 1997, s. 205)

En som däremot är väldigt positivt inställd till läxor är Harris Cooper som är professor i 

psykologi och huvudansvarig för lärarprogrammet på Duke Universitet i USA. Han har bland 

annat skrivit i en av sina böcker (Cooper, 2001) i vilken han framför argument för läxans 

användande. Cooper är också ett namn som frekvent kommer upp i andra forskares

avhandlingar. Detta för att hans argument för läxor inte ses som tillförlitliga eftersom det, 

enligt flera forskare är enkelt att motbevisa dem. (Kralovec och Buell, 2000). 

Forskningen om läxor idag koncentrerar sig främst på yngre barn på grundskolans tidigare år. 

Vi kommer därför att behandla detta till viss del i uppsatsen och dra paralleller från 

forskningen på de yngre barnen till ungdomarna på gymnasiet. De examensarbeten vi har 

hittat inriktar sig just på grundskolans yngre åldrar trots att den forskning som finns behandlar 

detta, som till exempel arbetet Lindberg och Nilsson (2006) och Svensson och Wennberg 

(2007).  På grund av att forskningen och tidigare examensarbeten främst behandlar så unga 

elever valde vi att skriva om gymnasielever där forskning till stor del saknas.  Det spelade 

även in att av de forskare vi nämnde ovan, så tycker nästan alla att läxor fungerar först när 

eleverna kommer upp i gymnasieåldern.  
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2. Syfte & Problemformulering
Detta avsnitt behandlar problemformuleringen, syftet, frågeställningarna och de teoretiska 

utgångspunkterna för denna uppsats. 

2.1 Problemformulering 

Som kommer att nämnas nedan är det utifrån forskningen möjligt att se en kunskapslucka. 

Dessa forskare, Buell (2000; 2004), Cooper (2001), Hellsten (1997) och Kohn (2006) 

behandlar läxor utifrån elevers, föräldrars och samhällets synpunkter på läxor, men var är 

lärarna? Den lilla biten om lärares åsikter som står i Buells bok räcker knappast till och det 

behövs mer forskning om hur lärare tänker när de ger eller inte ger läxor. Det är trots allt de 

som har ansvaret för att läxor ges, vilken typ, omfattning med mera. Därför behövs det en 

undersökning om lärarnas åsikter och tankar i frågan. Som tidigare tagits upp så finns det 

redan examensarbeten inom ämnet men de behandlar lärare mot tidigare åldrar, medan denna 

undersökning kommer att behandla lärare på gymnasiet där Buell och Cooper är överens om 

att läxor börjar ge effekt. 

2.2 Syfte & Frågeställningar 

Undersökningen i denna uppsats handlar om vad lärare i engelska och svenska tycker om 

läxor och varför de ger eller inte ger läxor till sina elever. Dessutom kommer forskningen att 

jämföras med lärarnas erfarenheter och åsikter om hur det är i verkligheten.  Det som kommer 

att undersökas är lärares inställningar till läxor, deras tankar om läxors utformning, lärarnas 

syn på elevers sociala villkor för läxor samt vilken anledning lärarna har att ge dem. Med 

elevernas sociala villkor menas i vilken utsträckning lärarna anser att elevernas sociala liv, 

som hemförhållande och fritid, spelar in vid givandet av läxor och om deras fritid kan berika 

eller stjälpa deras inlärning. 

Frågorna undersökningen är menad att ge svar på är:

 Hur ser lärare på läxor? 

 Vad har lärare för åsikter om läxor i förhållande till styrdokumenten?

 Vilka sociala omständigheter anser lärare att det kan finnas som påverkar eleven på 

fritiden när läxan ska göras?
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2.3 Teoretiska utgångspunkter

Vi har valt att inte utgå från en teori utan från olika teoretiker. Främst utgår vi från John Buell 

och Harris Cooper, som båda har forskat mycket inom området läxor. Detta val har vi gjort på 

grund av att vi inte ser några teorier som passar med vår undersökning. Det finns olika 

inlärningsteorier, men vi undersöker inte om läxorna fungerar utan vilka åsikter lärare har om 

läxor, varför de ger eller inte ger läxor.  Vår tyngdpunkt ligger alltså på lärarna och inte på 

inlärningen. 
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3. Bakgrund
Detta avsnitt kommer att behandla bakgrunden till uppsatsen. Detta kommer göras under 

rubrikerna Historisk översikt, definitioner av läxor, styrdokument, varför läxor ges, vad de har 

för effekt, några förhållningssätt till läxor och problematisering, läxornas anseende och 

läxornas inverkan på fritiden. Först följer historiken.  

3.1 Historisk översikt

”No pupil under the age of fifteen years in any grammar or primary school shall be required to 

do any home study” – California Civil Code 1901 (Kralovec & Buell, 2000, s. 39) Vad hände 

egentligen? Varför följde inte Amerika denna lag? Cooper, Kohn och Buell är överens om att 

det inte är till någon nytta att ge läxor innan första året på gymnasiet, så varför har vi, både i 

Sverige och i Amerika, läxor från första klass idag? Det kräver en titt tillbaka i historien och 

hur det såg ut.

Inte mycket är känt om läxor och skolgången i Amerika i början på 1800-talet skriver 

Kralovec och Buell. Man vet inte hur mycket tid eleverna lade på läxläsning, eller om deras 

föräldrar var inblandade. Det historiker har lyckats få fram är att eleverna kom och gick lite 

som de ville, det var svårt att veta hur många som kom varje dag. Vidare var skolåret kortare 

än vad det är idag och lärarna på landsbygden fick undervisa åldrarna 6 till 20 år i samma 

klass. När eleverna nådde femte klass lämnade de flesta skolan och började arbeta istället. De 

som fortsatte fick en hårt disciplinerad utbildning skriver författarna. Kunskapsinhämtningen 

bestod då att drilla in fakta, då använde man sig främst av memorering och recitation. 

Memoreringen ansågs vara så viktig att elevernas föräldrar fick lova att se till att deras barn 

skulle göra sina läxor flera timmar varje kväll. Vilket ledde i sin tur till att barnen inte hann 

med sina sysslor hemma och detta påverkade hela familjen och hushållet. (Kralovec & Buell, 

2000, s. 40)

Få elever under tidigt 1800-tal fortsatte att studera på High School, men de som gjorde det 

spenderade två eller tre timmar varje kväll med sin dagliga recitation eftersom det var den 

förväntningen skolan hade på dem. Skolan sågs fortfarande som träning inför arbetslivet, men 

arbetarklassföräldrar var mer negativa till mängden jobb som deras barn fick göra i skolan. 

(Buell, 2004) Kralovec och Buell (2000) skriver att många historiker håller med om att 

dåtidens föräldrar fick offra mycket för att deras barn skulle kunna göra sin läxa. De kunde till 
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och med bli av med inkomst för att deras barn skulle kunna göra sin läxa. Sent 1800-tal när de 

flesta hade övergivit landsbygden och bodde i städer, så var föräldrarna beroende av sina 

barns inkomst. Då fick barnen istället arbeta i de fabriker där deras föräldrar arbetade, och det 

fanns inte mycket tid över för skola och läxor. (Kralovec & Buell, 2000, s. 40-41)

Det fanns även andra skäl till att inte ge läxa enligt Kralovec och Buell (2000). Läxor sågs 

som en orsak till dålig hälsa för barnen. I början på 1900-talet trodde man att läxor gjorde 

barn sjuka eftersom de inte kunde vara ute och leka i solen och den friska luften, vilket ansågs 

vitalt för att barn skulle få en god hälsa. Kampanjer för att begränsa läxläsningen uppstod 

därför. Dessa kampanjer stödde sig på att det inte fanns bevis för att läxorna gjorde nytta och 

borde därför begränsas för elevernas bästa. (Kralovec & Buell, 2000. s. 41) Vissa skolor gick 

med på att begränsa läxorna och till och med ta bort dem helt. Men vissa skolor stod upp för 

läxor och menade att om föräldrarna ville att deras barn skulle få en bra utbildning så får de 

följa skolans regler, för de tyckte att läxorna var ett viktigt undervisnings redskap. Men 

häxjakten på läxor skulle fortsätta. (ibid)

1930 startade ”Society for the Abolition of Homework” vilket var inspirerat av Edward Bok 

och hans artikelserie i Ladies’ Home Journal. Bok ville att ungdomarna upp till 14 år skulle 

slippa läxor helt och att eleverna över 15 år endast skulle göra en timme per kväll. Samtidigt 

hade samhället börjat se skolan som de ungas arbetsplats skriver Kralovec och Buell (2000). 

Det var viktigt att skolarbetet blev gjort i skolan och inte i hemmet. Skälet de hade till det var 

att i skolan kunde eleverna göra sitt arbete och få hjälp av utbildade lärare och vara i en miljö 

speciellt utformad för inlärning. Nu när skolan blev jämförd med en arbetsplats så tyckte 

läxmotståndarna att det inte var rätt att ge läxor eftersom det blev en förlängning av 

arbetsdagen – kritikerna menade att man skulle applicera de nya lagarna om barnarbete på 

skolan. 

Under 1930-talet var det ändå fortfarande hälsoriskerna som oroade kritiker och föräldrar 

mest. (Kralovec & Buell, 2000, s. 43-44) I ett brev till New York Times 1935 stod det: “ 

Homework is directly responsible for more undernourished, nervous, bespectacled, round-

shouldered children than you can possibly imagine” (Harvey i Kralovec och Buell, 2000. s. 

44) Han menar alltså att det mesta av barnens ohälsa direkt kan kopplas till deras läxläsning. 

Det sades också att läxor tog ifrån barnen något av det viktigaste som barndomen hade att 
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erbjuda nämligen möjligheten att leka. Det ansågs att lek var kritiskt för att ett barn skulle 

kunna utvecklas. 

Trenden med mindre läxor vände helt 1957, då Sovjet sköt upp Sputnik och slog Amerika i 

kapplöpningen om att vara först i rymden. Detta satte fart på läxdebatten och eleverna började 

få mer läxor igen eftersom frånvaron av läxor sågs som den främsta anledningen till att 

Amerika hamnat efter. Läxorna skulle nu se till att amerikanerna skulle komma ikapp och 

förbi ryssarna. Även undervisningen i naturämnena kemi, biologi och fysik förbättrades. 

Meddelandet som skulle sändes ut till samhället var att om vi arbetade hårt i skolor, på 

arbetsplatser, i laboratorier så skulle Amerika bli mycket mer framgångsrika än Sovjet. 

(Kralovec & Buell, 2000, s. 46-47)

Men trots att de som styrde landet och utbildarna ville ha mer läxa så hade de fortfarande inte 

fått med sig föräldrarna. I tidningar och magasin för kvinnor påstods att eleverna var för trötta 

för att kunna göra läxor. Det föräldrarna sa var att barnen arbetade heltid i skolan och skulle 

därför ha rätt att vila när de kom hem och inte behöva fortsätta arbeta då. Vissa menade att 

läxor störde familjens liv tillsammans och att läxor också bidrog till att elever kände sig 

mindre entusiastiska över att gå i skolan. Kritiken som handlade om elevernas mentala hälsa

kom tillbaka och men nu pratades det om att läxor ledde till självmord eftersom läxor 

pressade eleverna så mycket. The National Education Association uttalade sig 1966 om hur de 

tyckte att läxläsningen skulle gå till. De menade att om en dag i veckan lämnandes fri, så 

kunde eleverna utveckla andra intressen som konst eller musik. (Kralovec & Buell, 2000, s. 

49) Mer progressiva lärare, skriver Kralovec och Buell, ansåg att man utbildade hela barnet, 

att det var viktigt att barnet var glatt och lyckligt och att det först då var möjligt att undervisa 

och lära barnet saker. 

Några som förlorade på dessa tankar var arbetande föräldrar som inte orkade hjälpa sina barn 

med läxor när de kom hem från sitt arbete, utan att bara ville vila då. Det var alltså fortfarande 

svårt att få med barnens föräldrar i skolans värld. Sedan skulle det dröja ett tag innan läxorna 

kom på modet igen, först på 1980-talet börjar man se positivt på läxor i Amerika igen. Då var 

man rätt att eleverna skulle leda ett ”mediokert” liv och att skulle drabba hela Amerika och 

därför blev det en press att eleverna skulle få fler läxor och denna press fortsatte enda in på 

1990-talet. (Cooper, 2001, s. 1-2) Hellsten bekräftar att så var även fallet i Sverige, under hela 

1990-talet var läxor oerhört populärt och gavs flitigt i de svenska klassrummen. Allt detta 
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trots att Lpf94 valde att ta bort det som stod om hemuppgifter, mer om detta i 3.3 

Styrdokument. 

3.2 Definition

Angående vad läxor egentligen är så är det inte många av författarna som ger en definition av 

vad de menar med läxa. Cooper definierar läxa såhär: ”[h]omework can be defined as tasks 

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

hours” (Cooper, 2001, s. 3) Han menar alltså att läxor är uppgifter som lärarna ger eleverna att 

göra efter skolan. Cooper skriver dock “intended”, det är tänkt att de ska göra läxorna efter 

skolan men de kan även kan göra dem när de har håltimme, när de sitter i biblioteket på 

skoltid. (ibid.) I nationalencyklopedin definieras läxa på ett liknande sätt, som en ”avgränsad 

skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke som skall läras in”. (http://www.ne.se) 

Hellsten anser inte att en definition av denna typ täcker begreppet läxa. (Hellsten, 1997, s. 1) 

Han diskuterar problematiken med att göra en entydig och heltäckande definition och skriver 

att trots att alla vet vad en läxa är så är det svårt att göra en definition. Hellsten menar att 

läxan kan vara en ”begränsad hemuppgift” (ibid.) precis som nationalencyklopedin påstår 

men att den också kan göras i skolan som Cooper skriver. Ofta är den obligatorisk men den 

kan också vara frivillig. Enligt Hellsten saknar de flesta texter han analyserat en definition av 

vad en läxa är. Hellsten själv väljer att använda en, som han skriver ”emic approach” (ibid.) 

som definition, det vill säga att användningen av begreppet i sammanhanget bestämmer hur 

det definieras. Hellstens definition ligger närmst vår egen definition på läxa. Vi håller med om 

att det är svårt att göra en entydig definition, för det finns så många olika omständigheter när 

man ska ge läxa. En läxa idag kan se ut hur som helst, kan man bara då bara definiera den 

som skolarbete som man gör hemma? Många elever gör läxan i skolan och då stämmer inte 

definitionen om hemarbete längre. Istället kanske man skulle definiera läxa som något som 

ska göras utanför lektionstid. Något som kan ses som viktigt inom området är hur läxor 

definieras och behandlas i styrdokumenten.

3.3 Styrdokument

Läxornas omnämnande i styrdokumenten har varierat sen 60-talet. Den läroplan som 

innehåller mest information om läxor är Lgr62, vilken var Sveriges första läroplan för 

grundskolan. I den står det relativt utförliga instruktioner för hur läxorna skulle användas. 
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Bland annat står det att hemuppgifterna ska ses som arbetsfostran för eleverna i äldre åldrar 

och som ett sätt för eleverna att befästa kunskaperna de fått under skoldagen. 

(Skolöverstyrelsen, 1962; Hellsten, 1997, s. 206) Eleverna bör inte få några läxor under sitt 

första år i skolan utan börja med detta i andra klass. Vikt lades på individualisering och 

föräldrarna fick undervisning i studieteknik för att kunna förenkla förutsättningarna för sina 

barns hemstudier.(Skolöverstyrelsen, 1962) I läroplanen står också att skolarbetet till största 

del bör se i skolan och den skiljer inte på undervisning i skolan och läxarbete. (Hellsten, 1997, 

s. 206) 

I efterföljande läroplan för grundskolan, Lgr69, så trycks det ännu mer på individualisering 

och studieteknik. Det är viktigt att eleven och dess föräldrar ska få instruktion om bra 

studieteknik. (Skolöverstyrelsen, 1969) Hemuppgifter ska helst vara frivilliga eftersom eleven 

behöver få vara ledig på sin fritid. Detta är emellertid något som ändras i Lgr80. Efter Lgr62 

och Lgr69:s motsträviga inställningar till läxor så kommer här en läroplan som för tillbaka 

läxor som arbetsmetod i skolan. Hellsten menar att det är konstigt att läxan knappt får någon 

plats i Lgr80, när det har varit sådan diskussion om den under 70-talet. Det står att läxorna 

”utgör en del av skolans arbetssätt” (Skolöverstyrelsen, 1980) och att de ska lära eleverna 

ansvar, men förutsättningar såsom utformning, frekvens och så vidare står inte specificerade. 

I de senare läroplanerna, både Lpo94 för de frivilliga skolformerna och Lpf94, läroplanen för det 

frivilliga skolväsendet, så saknas helt benämningar om läxor. Det som står är till exempel att 

läraren ska ”utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt 

arbete i skolan” (Lpf94, s. 17) vilket kan tolkas som att ha med läxor att göra. Dock står läxor 

inte nämnt någonstans. Som nämnt ovan skriver Hellsten att läxor under 90-talet blev 

populärare i den svenska skolverksamheten, samtidigt som de nästan försvann ur 

styrdokumenten (Hellsten, 1997. s. 207). De tas mer och mer för givet utan att ifrågasättas och 

de försvinner också ur stadgarna. Hellsten skriver också att ”Skolförordningens Kapitel 4, § 

15, som föreskrev att elevernas arbete huvudsakligen skulle ske under skoldagen och att läxor 

inte fick ges till dag efter söndag, helgdag eller hel lovdag, togs bort 1995 utan att ersättas.” 

(ibid) Vad det kan bero på att läxor saknas i styrdokumenten men verkar användas mer nu än 

någonsin, är för oss okänt.
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3.4 Skäl till givandet av läxor 

I litteraturen har det varit mycket svårt att hitta något om lärares åsikter. Detta är ett av skälen 

till att vi ville skriva just om lärares åsikter och tankar om läxor. Vad vi har kunnat hitta så 

fanns det faktiskt bara en enda källa om det och det var i Buell och Kralovecs bok. Man kan 

se att skälen till att ge läxor är många och varierar ofta mellan skolor och även enskilda 

personer. Kralovec och Buell (2000) tar upp en nationell undersökning som gjorts bland lärare 

och rektorer i Amerika om varför amerikanska lärare ger läxor till sina elever. Skälen lärarna 

uppgav var följande:

1. Läxor gör att eleverna lär sig självdisciplin.

2. Lärarna tror att det ökar elevernas framgång i skolan

3. Att det finns en förväntning att eleverna ska ha läxor från föräldrar, samhället och 

inte minst eleverna själva.

4. Att man förlänger skoldagen, utan att eleverna är kvar i skolan.

5. Genom att ge läxor så skapar man en kommunikations kanal mellan skolan och 

föräldrarna.                            (Buell & Kralovec, 2000, s. 35) [vår översättning]

Författarna drar som slutsats av studien att detta är skäl som spelar in när amerikanska lärare 

ger läxor, men de menar att det är viktigt att vara kritiska till skälen. 

3.5 Läxornas effekt

Inte bara är det problematiskt att bestämma vad läxfenomenet innebär, ett annat ämne som lett 

och fortfarande leder till stor debatt är läxornas effekter på elevernas lärande. Buell och 

Kralovec (2000) skriver att det gjorts många undersökningar angående läxors effekter i USA 

och att målen med undersökningarna ofta varit att bevisa att läxor är något positivt som har ett 

värde för utbildningen. Hellsten menar att flera av de vetenskapliga texter han analyserat 

innehåller undersökningar av läxors effekter och han skriver att forskarna hittat likaväl 

positiva och negativa samband mellan läxor och bättre resultat, som inga samband alls. 

(Hellsten, 1997, s. 210) 

Hellsten är inte ensam om att hitta tvetydiga resultat. I sin senare bok i ämnet skriver Buell att 

anledningen till att läxan är så populär bland allmänheten är att folk tar för givet att det finns 

forskning som tydligt visar läxans positiva effekter på elevernas inlärning. Detta är dock ett 
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felaktigt antagande eftersom Buell menar att sådan tydlig forskning inte existerar. (Buell, 

2004, s. 9) Kohn anser att de flesta studier han har undersökt inte visar några resultat som kan 

stödja att läxor har några effekter överhuvudtaget. (Kohn, 2006, s. 28) Ändå värderas 

läxfenomenet högt i texterna och Hellsten menar att det till och med finns forskare bland de 

texter han behandlat som, då de inte hittat några positiva effekter av läxor eller rent av hittat 

negativa effekter, dragit slutsatserna att deras undersökningar måste ha blivit fel. (Hellsten, 

1997, s. 6) Vidare menar Buell alltså att bara för att en student som gör sina läxor får bättre 

resultat än en elev som inte gör dem, så betyder det inte att läxorna är orsaken. Det enda 

eleven visar är att den kan plugga in material på kort tid och sedan presentera fakta vid ett 

visst tillfälle precis efteråt. (Buell, 2004, s. 9)

Cooper skriver att det även finns många långsiktiga positiva akademiska effekter av att ge 

läxa till gymnasieelever. Han menar att elever då uppmuntras till att lära även på sin fritid, 

även om det inte är frivilligt med läxa. Han skriver också att genom att ge läxa så skapar 

eleverna en bättre attityd gentemot skolan, plus att de lär sig olika studietekniker som de kan 

ha användning för senare om de skulle studera vidare på universitet. (Cooper, 2001, s 7)

Vidare skriver Cooper att eleverna lär sig andra positiva ickeakademiska saker om sig själva 

genom att få läxor i skolan. Han tycker att eleverna får bättre självkännedom, bättre 

självdisciplin vilka båda är väldigt nyttiga att ha även senare i livet när eleverna till exempel 

ska välja en framtida karriär. Cooper menar även att eleverna genom att göra sina läxor blir 

bättre på att organisera sin tid, de blir även mer nyfikna och frågar mer både i skolan och 

utanför skolan. Till sist skriver han även att eleverna blir mer självständiga när de ska lösa 

problem, både akademiska och icke akademiska, och behöver inte fråga om hjälp lika mycket.  

(Ibid.)  

Fast Cooper skriver att läxa inte behöver ha effekt i alla ämnen. Han hänvisar till en studie där 

man kom fram till att inom matematik har läxor minst effekt och inom vetenskapliga och 

samhällsämnen hade läxor mest effekt. Läsning och ämnet engelska hamnade i mitten. Han 

nämner även att elever som hade fler läxor per vecka också uppfattade fler positiva effekter 

med läxor. (Cooper, 2001, s. 14-16)
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3.6 Förhållningssätt till läxor och problematisering

Buell skriver om hur han och en kollega i en studie undersökte anledningarna till att några 

före detta high-school elever hoppat av. Det som förvånade dem var att alla före detta 

studenterna angav oförmågan att klara av sina läxor som ett av de största skälen till att de 

hoppat av: “To our surprise, every student included as one primary reason for dropping out 

the inability to complete homework assignments”. (Buell, 2004, s. 15) Detta resultat fick 

Buell att fortsätta sin forskning inom området och vidare undersöka förutsättningarna och 

omständigheterna kring läxorna. 

Kralovec och Buell berättar att alla skolor i Amerika ska ha så kallade ”homework policies”, 

bestämda förhållningssätt till läxor som talar om hur mycket läxa varje klass ska göra. Dessa 

förhållningssätt bestäms av skolans styrelse eller en speciellt tillsatt kommitté där föräldrar, 

lärare och skolans administratörer tittar på hur lärarna undervisar, hur pressen från samhället 

och hur nationella trender ser ut. Sedan bestämmer de hur deras skolas förhållningssätt till 

läxor ska se ut. (Kralovec & Buell, 2000, s. 37) Buell och Cooper menar dock att dessa 

förhållningssätt till läxor sällan problematiserar och ifrågasätter läxan som fenomen. Han 

menar att de personer som upprättar dessa förhållningssätt sällan tittar på vad läxorna ger 

eleverna. Han skriver att dessa bestämda förhållningssätt till läxor borde bli mer 

problematiserade och läxor mer ifrågasatta: “[…] especially if some parents and children are 

both sceptical of its positive effects and bitter about the demands it places on limited family 

time while others regard homework as the anchor and symbol of morality itself.” (Buell, 

2004, s. 11) Eftersom det finns så olika åsikter om läxan så borde den inte få existera i sin 

oproblematiserade form.

Detta är samma som Hellsten (1997) kommer fram till i den mestadels svenska litteratur han 

har analyserat; läxfenomenet problematiseras inte. Hellsten skriver att resultatet han fått fram 

i sin litteraturgenomgång kan tolkas som att: ”[…] läxan i offentlig diskurs framträder som en 

symbol eller ritual snarare än som en arbetsmetod.” (Hellsten, 1997, s. 205) Med detta menar 

han att synen på läxor i den svenska litteraturen är att de är omtyckta men inte 

problematiseras. Han anser också att läxan ses som något som ökar närheten bland 

familjemedlemmarna eftersom föräldrarna förväntas hjälpa sina barn med den. (ibid.) En 

annan slutsats han drar av sitt resultat är att läxor knappt alls kopplas ihop med 

arbetsbelastning. Han menar att faktumet att eleverna tar med sig skolarbetet hem ses som
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naturligt. Mindre naturligt skulle det vara om deras byggarbetarmamma tog med sig sitt jobb 

hem. (ibid.) 

Hellsten skriver att många av texterna han gått igenom inte ens tar upp läxor överhuvudtaget. 

Av den kurslitteratur lärarstudenterna i Uppsala fick ta del av så behandlar de texter som tar 

upp läxor dem som uppgifter som inte hunnits med under lektionen eller ett sätt att hålla 

kontakten med hemmet, enligt Hellsten. Av detta drar Hellsten slutsatsen att läxor ses som 

någonting så naturligt och självklart så att det inte problematiserats i litteraturen. (Hellsten, 

1997, s. 207) Han har även analyserat studietekniska skrifter och i dessa har han funnit att 

läxan inte heller här problematiseras, ”[…] läxan är rätt och slätt det som studietekniken ska 

användas på”. (Hellsten, 1997, s. 208) Han skriver att av det han kallar ”övrig pedagogisk 

litteratur […] i Uppsala” (ibid.) så är det bara en av texterna (Henriksson, 1992 i Hellsten 

1997, s. 208) som faktiskt problematiserar begreppet läxa. Enligt Hellsten så skriver 

Henriksson att istället för att skolarbetet ska vara ett sätt att förbereda för läxorna, så ska 

läxorna vara ett sätt att förbereda för skolundervisningen. Henriksson kritiserar också enligt 

Hellsten läxan eftersom den görs vid ett tillfälle då eleven inte kan få lärarens hjälp. (ibid.)

Hellsten skriver även om den ”paradoxala hemläxan”. (Hellsten, 1997, s. 215) Han kallar den 

paradoxal eftersom han ser motsägelsefulla uppgifter i litteraturen han gått igenom angående 

läxor. Han sammanfattar det i tre tendenser. Den första tendensen är att läxan knappt inte 

finns i texterna han granskat. I de allra flesta texterna nämns den inte ens eller bara i 

förbigående. En andra tendens är att läxan nästan inte alls problematiseras. Hellsten är mycket 

förvirrad över det här. Han menar att det verkar som att bara för att en uppgift kallas för 

hemuppgift eller läxa så får uppgiften automatiskt positiv effekt på eleverna. (ibid.) Att läxan 

värderas väldigt högt trots att den inte har bevisad effekt bedömer Hellsten är den tredje 

tendensen han ser bland texterna. Han skriver att ”[d]et tycks som om läxan 

definitionsmässigt ska vara värdefull.” (ibid.) Han menar att det finns forskare som bara för 

att de inte hittar några positiva effekter eller värderingar av läxor i sina undersökningar, så 

argumenterar de för att deras undersökningar måste ha blivit fel. Läxan har positiva effekter 

och så är det med det.
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3.7 Läxornas anseende

Buell påstår att läxor av många förespråkare är en central del av formningen av centrala 

värderingar hos ungdomen i samhället. Om läxor slarvas med från lärare och föräldrar så är 

det som att vi inte bryr oss om vilka moraliska värderingar dagens ungdomar skapar. (Buell, 

2004) Läxor tycks vara ett bra sätt att hålla eleverna borta från TV:n vilket är viktigt och för 

att TV-programmen kan ses som skadligt för elevernas moral. Buell menar också att vissa 

minoriteter i samhället tenderar att vilja öka mängden läxor, eftersom läxorna ses som vägen 

till framgång för deras barn. Läxor är också sett som ett mått på en skolas status. Om en skola 

ger många och mycket omfattande läxor ses den som effektiv och ”a badge of educational 

excellence” (Buell, 2004, s. 5) Men Buell säger dock också att flera av de fattiga familjerna 

han intervjuat lider av läxfenomenet. 

3.8 Läxor och Fritid

Detta är för övrigt något som Hellsten, utifrån sin svenska litteraturundersökning, anser 

stämmer med dagens föreställningar om läxor. Läxan ses fortfarande inte som en 

arbetsprestation i litteraturen han undersökt, som ovan nämnt. (Hellsten, 1997) Han skriver att 

”[l]äxor är ett av de förhållanden i elevernas arbetsvillkor som markant skiljer skolan från 

andra arbetsplatser, eftersom de innebär ett ständigt återkommande åläggande att ta med sig 

jobbet hem.” (Hellsten, 1997, s.205) Han menar att det görs skillnad på läxor och det arbete 

som till exempel byggarbetare utför. I litteraturen han analyserat förekommer det, enligt 

Hellsten åsikter om att det är bra att eleverna tar med sig skolarbetet hem. Han skriver vidare 

att det förekommer så extrema åsikter som att all fritid under de första arton levnadsåren 

borde användas till läxläsning. (Walberg & Paschal i Hellsten, 1997, s 214) Här funderar 

Hellsten över om de hade tyckt likadant om det gällde en byggarbetares arbetsuppgifter. Av 

detta drar han slutsatsen att barns fritid betraktas på ett annat sätt än vuxnas.  (Hellsten, 1997, 

s. 214) 

De som är för läxor säger, enligt Buell, att eftersom amerikanska sjuksköterskor arbetar 15 

timmar/skift och kirurger kan arbeta 80h/vecka så borde det inte vara så mycket att orda om, 

om tredjeklassarna som har 30 timmar skola i veckan behöver lägga två och en halvtimme till 

på läxor. Men Buell menar att dessa sjukvårdare har tränat på att arbeta långa pass genom sin 

utbildning. Han menar också att det finns en gräns för när hjärnan inte klarar ta in mer 

information och barn når denna gräns mycket tidigare än vuxna. (Buell, 2004, s. 13-14) Vidare 
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skriver Buell att forskning har visat på viss aktivitet i hjärnan hos barn och ungdomar i de 

yngre tonåren som gör att de har: ”a sense of immorality and an inability to acknowledge

distant risks”. (Buell, 2004, s. 19) Det här, anser Buell, är ett skäl att ifrågasätta användandet 

av läxor för att förbättra dessa elevers självdisciplin, moral och tidsstrukturering, speciellt 

eftersom den eventuella belöningen med läxan ligger för långt fram i tiden för att den ska 

kännas verklig. (Ibid.) 

Det är lätt att tro att Cooper bara vill att alla barn ska vara hemma och göra läxor, men Cooper 

menar att eleverna inte ska ges så mycket läxor så att de inte hinner med någon fritid alls för 

de aktiviteter de håller på med på fritiden kan lära dem lika mycket som läxor kan. Det är 

viktigt att hitta en balans mellan läxor och fritid, båda måste finnas i eleverna liv, skriver 

Cooper. Ett annat problem som Cooper ser är när elevernas föräldrar pressar dem för mycket. 

Han menar att ibland är det till och med så att föräldrarna gör sina barns läxor för att de ska få 

bättre betyg. Detta leder till att eleverna tror att det är rätt att fuska med sina läxor och kan 

lära dem att kopiera andras arbeten eller söka hjälp av fel personer.  (Cooper, 2001, s. 9)

För att sammanfatta, historiskt så var mängden av läxor först hög under slutet av 1800-talet, 

för att sedan minska runt 1920-1930 och sen åter igen öka i slutet av 1950-talet. Allt eftersom 

läxornas anseende växlade mellan att läxor sågs som något positivt, som kontrollerade 

elevernas fritid, till något som förstörde deras hälsa och sen till nuläget, att läxa är ett verktyg 

för att förbättra elevernas inlärning. Ett problemområde är hur läxor ska definieras. Detta är 

något som Cooper (2001) har en egen lösning på medan Hellsten (1997) använder sig av en 

emic approach, något som ligger närmast vår egen uppfattning. Det innebär att begreppet 

definieras genom hur det används. I styrdokumenten har läxans närvaro också varierat sen 60-

talet. I Lgr62 behandlas den utförligt medan dess närvaro i Lgr69 har minskat något, liksom i 

Lgr80 och i Lpf94 saknas den helt. I forskningen finns det knappt något om lärares åsikter om 

läxor. Det forskningen koncentrerar sig på är elever, föräldrar och politiker. Trots denna 

forskning så finns det inga bevis för att läxor skulle ha några speciella effekter på elevernas 

inlärning överhuvudtaget. De problematiseras inte inom litteraturen enligt Hellsten (1997). 

Vidare ska varje skola i Amerika ha ett bestämt förhållningssätt till läxor som lärarna ska 

anpassa sig efter. Detta verkar det inte finnas någon forskning om i Sverige. Enligt Buell kan 

läxor ses som ett sätt att hålla eleverna borta från TV:n, men han håller inte med om detta, för 
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enligt forskarna i denna uppsats så är elevernas fritid viktig för att de ska orka gå i skolan och 

lära sig. De behöver avkoppling som alla andra.  
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4. Metod
När vi valde metod så undersökte vi Johansson och Svedner (2001) för alternativ och fann att 

det fanns fyra stycken metoder. Dessa var kvalitativ intervju, enkät, observation och 

textundersökning. Vi valde bort textundersökning eftersom då hade vi inte kommit åt lärarnas 

tankar och åsikter. Hellsten (1997) har använt denna metod och menar att läxorna 

överhuvudtaget knappt nämns i litteraturen. Vidare menar Buell (2001) att information om 

lärarnas åsikter nästan saknas. På grund av att vi var oroliga för tillrättalagda svar, bortfall, 

och som Johansson och Svedner (2001) skriver så ger denna metod ytlig information vilket 

inte var vad vi ville komma åt. En annan anledning till att vi valde bort denna metod var att 

flera av de andra examensarbeten om läxor som vi undersökt använder denna metod. 

Observationen valde vi också bort, eftersom då hade vi bara fått se hur lärarna använde sig av 

läxor, men inte varför. En idé hade kunnat vara att använda sig av observation och intervjuer 

då vi först hade kunnat intervjua informanterna om hur de ger läxor och sedan observerat i 

klassrummet om de verkligen gör som de sagt i den tidigare intervjun. På detta sätta hade man 

kunnat nå en mer djupgåendeinformation och det är även möjligt att vi kommit närmare 

sanningen om hur lärare använder läxor om vi använt oss av observationer utöver 

intervjuerna. Att vi valde att göra enbart intervjuer beror på att tiden inte hade räckt till att 

göra fyra intervjuer och fyra observationer. Men om vi hade använt oss av observationer hade 

vi fått fram en annan kunskap än vad vi ville undersöka och det hade inte varit dåligt, men vi 

ville verkligen höra vad gymnasielärare har för tanker och åsikter kring läxor inte se hur de 

använder sig av dem i praktiken. Det är något som vidare forskning får undersöka om hur det 

fungerar ute i praktiken. Vi valde att göra en kvalitativ intervju utan observation eftersom vi 

tidigare skrivit så går att komma åt mer djupgåendeinformation med denna metod, även om 

den inte är lika djupgående som med observation. (Johansson & Svedner, 2001, s. 23). Vårt 

val av metod diskuteras vidare i kapitel 6.1. 

4.1 Urval  

När vi gjorde vårt urval var det viktigt för undersökningen att alla lärarna var svensk- eller 

engelsklärare som arbetade på gymnasiet. Vi ville att de skulle vara språklärare, eftersom vi är 

blivande språklärare och har engelskämnet gemensamt. Vi har funderat mycket på hur läxor 

används vid språkundervisning, för att de ska bli ett bra verktyg. Därför var det intressant att 

undersöka hur språklärare i praktiken tänker när de ger eller inte ger läxor. Anledningarna vi 

hade för att de skulle arbeta på gymnasiet, var att i den forskning vi läst anser de flesta 
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forskare att läxor först fungerar på gymnasiet och inte på grundskolan samt att de tidigare 

examensarbetena vi tittat på ofta behandlar grundskolans tidigare åldrar. Därför tyckte vi att 

det var viktigt att också se vad gymnasielärarna hade för åsikter i frågan. Vi hade målet att 

intervjua ungefär fem lärare, det slutade på fyra stycken eftersom många av de vi e-postade 

vägrade eller inte hade tid att svara på våra förfrågningar. Vi tyckte sedan att vi inte hade 

tillräckligt med tid för att leta efter fler lärare eftersom examensarbetet skrivs under en 

begränsad tid.  

Intervjuerna gjordes på två olika skolor, medvetet valde vi en friskola och en kommunal 

gymnasieskola. Det gjorde vi för att se om det var någon skillnad även om det inte ingick i 

undersökningen. För jämställdhetens skull så hade vi från början tänkt intervjua både män och 

kvinnor, men tyvärr blev det bara kvinnor som svarade på vår e-post och förfrågningar. Detta 

diskuteras vidare i metoddiskussionen i diskussionsavsnittet nedan. Vi gick inte på ålder när 

det kom till val av informanterna eftersom vår undersökning inte behandlar om deras åsikter 

beror på deras ålder.

4.2 Genomförande 

Intervjuerna som vi gjorde var både strukturerade och fria. De var strukturerade på så sätt att 

vi hade ett frågeformulär (Bilaga 1) som vi följde under alla intervjuerna. Det var också fritt 

för att till exempel när en fråga kändes överflödig för att informanten redan svarat på den 

hoppade vi över den och vi tillät både oss själva och informanterna att ställa frågor och berätta 

fritt om de ville. Vi lovade även att de skulle vara helt konfidentiella och att vi alltså inte 

någonstans skulle avslöja vilka de var och var de arbetar, enligt Vetenskapsrådets CODEX. 

(www.codex.vr.se)  

Inför de intervjuerna vi gjorde på friskolan så hade informanterna endast fått några få frågor i 

förväg och på den kommunala gymnasieskolan valde vi att ge dem alla frågorna i förväg för 

att se om vi fick ett annorlunda resultat. Tanken bakom detta var att vi ville se om de som inte 

fått alla frågorna verkade svara mer spontant och ärligt än de som hade fått alla frågorna. 

Intervjuerna genomfördes på skolorna för att lärarna skulle känna sig bekväma. Sedan var vi 

enskilda rum där intervjun inte kunde störas av elever eller andra lärare. Vi tänkte även innan 

på att inte förstora att vi spelar in utan vi visade diktafonen för att informanterna skulle känna 



25

sig något bekväma med den. Sedan så startade vi den och ”glömde” bort den så att det skulle 

kännas som ett vanligt samtal. Intervjuerna tog mellan 10-40 minuter att genomföra. 

Vi har båda varit med vid alla intervjuerna, för att hjälpas åt med följdfrågor och förklaringar 

där det behövdes. Vi valde även att anteckna under intervjuerna fast vi spelade in dem. Detta 

gjorde vi i fall att inspelningarna hade misslyckats, då hade vi haft materialet och vi hade inte 

behövt göra om intervjun. Vi gjorde så att en av oss antecknade och den andra intervjuade och 

koncentrerade sig helt på informanten, så att denna skulle känna att vi gav henne all 

uppmärksamhet. 

4.3 Databearbetning 

Intervjuerna spelades, som det står ovan, in och sedan transkriberade vi dem ordagrant. Men 

vi valde att ta bort exempelvis harklingar, när någon hostade eller läten av olika slag, eftersom 

vi kände att de inte var viktiga för vår undersökning. Sedan tittade vi på materialet 

tillsammans och bestämde oss att analysera svaren underföljande kategorier: 

 Hur ser lärare på läxor? 

 Vad har lärare för åsikter om läxor i förhållande till styrdokumenten?

 Vilka sociala omständigheter anser lärare att det kan finnas som påverkar eleven på 

fritiden när läxan ska göras?

Dessa valde vi eftersom det är frågorna vi vill ha svar på i uppsatsen. Så vi lät dem vara 

huvudkategorier när vi gjorde databearbetning i denna uppsats. Alla dessa kategorier fick 

sedan underrubriker för att göra det lättare att läsa och navigera i. 

4.4 Resultatpresentation 

Vi valde att presentera våra resultat genom att redovisa informanternas olika åsikter och till 

viss del jämföra dem med vår tidigare forskning, där det har funnits möjlighet. Vi har delat 

upp svaren på frågorna utifrån hur de svarar på frågorna som finns i frågeställningen. Ibland 

har vi valt att använda oss utav citat när det behövs för att förstärka lärarens åsikt. Eftersom vi 

har lovat informanterna att de ska få vara konfidentiella så fick de fingerade namn. Här 

presenteras namnen, med vilka ämnen de arbetar, vilken storts skola de arbetar på och hur 

länge de har arbetat:
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 Stina, engelska och tyska, arbetar på en friskola, ca 5 år

 Annika, svenska och historia, arbetar på en friskola, ca 3 år

 Monika, svenska, engelska och religion, arbetar på kommunalt gymnasium, 9år 

 Ida, engelska och spanska, arbetar på kommunalt gymnasium, 15 år
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5. Resultat och Analys
Det här avsnittet kommer att behandla de resultat som intervjuerna gett och analyser av dessa

resultat kommer att utföras. Materialet är indelat efter de olika frågorna informanterna fick 

under intervjuerna. Dessa är sen kategoriserade under våra tre frågeställningar (se kapitel 3 

ovan). Vi kommer att analysera våra data i relation till tidigare forskning. 

5.1 Lärares syn på läxor

Detta avsnitt kommer att svara på frågorna om lärares definitioner av läxa, lärarnas 

förhållningssätt till läxor, läxornas vara eller inte vara, vad det är meningen att läxan ska ge 

eleven, om någon typ av läxa är effektivare än andra, akademiska och icke-akademiska 

effekter, mängd och typ, samt skillnad i prestation.

5.1.1 Lärares definitioner

Hellsten menar att de flesta av texterna han har analyserat saknar definition av begreppet läxa, 

som beskrivit under rubriken 2.2 ovan. (Hellsten, 1997, s. 205) Han menar att det är något 

som ses som självklart och inte behöver definieras. Alla vet ju vad en läxa är. Tills det blir tal 

om en definition av begreppet. Detta föreföll således intressant att undersöka vidare, varför 

intervjuerna inleddes med att informanterna fick frågan om de kunde definiera vad en läxa är 

för dem. Detta var en av de tre frågorna alla lärarna hade fått ta del av innan intervjuerna, för 

att de skulle ha tid att tänka efter och förbereda ett svar. Tre av lärarna svarade kort och gott 

att en läxa är en hemuppgift i någon form. Den har med det eleverna arbetar med för tillfället i 

skolan att göra och den ska oftast redovisas på nästkommande lektion. 

Detta stämmer bra ihop med hur flera av forskarna ovan definierar läxa. Coopers definition 

(se 2.2 ovan) bygger på att läxan är en uppgift som det är tänkt att eleverna ska göra efter 

skolan. Han säger dock inget om att läxan ska göras hemma. Efter skolan kan egentligen 

betyda var som helst, även att sitta kvar i skolan efteråt och göra läxorna. Sett ur den här 

synvinkeln kan det diskuteras exakt vad lärarna egentligen menar med hemuppgift. Om ” 

hemuppgift något som man ska göra hemma” (Monika) innebär att eleverna SKA göra 

uppgiften hemma. Eller om hem bara står för att den ska göras utanför skoltid. Eftersom det 

nu är gymnasieelever ifråga så är det troligt att hemma bara står för utanför skoltid. Hade det 

dock varit elever vid grundskolans tidigare år hade detta inte varit självklart, för enligt 
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Hellsten (Hellsten, 1997, s. 9) så vill vissa lärare nästan tvinga föräldrarna att vara med och 

hjälpa till när eleverna gör sina läxor. 

Den fjärde läraren, Annika, ger ett längre och mer utförligt svar på frågan. Hon ger egentligen 

ingen speciell definition av begreppet utan diskuterar mer vad hon tycker en läxa är och vilka 

läxor hon ger sina elever. Hon nämner inte hemuppgift specifikt någon gång men hon 

beskriver att läxa är uppgifter eleverna får att göra klart hemma: ”[m]en det vanligaste i 

svenska är nog att de har en uppsats som dom inte har hunnit färdigt och som dom får i läxa 

att göra klar hemma då”. (Annika) Så i det avseendet kan även hon sägas höra till gruppen 

med de andra lärarna. Hon tar även upp begreppet traditionell läxa, vilket hon tycker är att ha 

glosor som sedan förhörs.  

Vidare diskuterar Annika här runt obligatoriska läxor, ett ämne som Hellsten nämner ovan, 

men som de andra lärarna inte uttalar sig om i detta sammanhang. Hellsten menar att läxan 

kan vara obligatorisk eller mer eller mindre frivillig, något som även verkar gå igen i Annikas 

svar: ”säg att ’sätt dig inte kvällen innan provet utan läs på lite med jämna mellanrum istället’ 

och så lägger jag ut det som läxor. Det är ju inte alltid jag gör det heller utan ibland kan jag 

säga att ’nu har ni inga läxor utan läs istället till provet då’.” (Annika) Av detta svar verkar det 

som att Annika tycker att eleverna mer eller mindre ska ge sig själva läxor. Själva innehållet i 

läxorna kan då ses som obligatoriskt men eleven bestämmer mer själv när den vill läsa in de 

olika delarna. Ingen av lärarna behandlar i någon större utsträckning huruvida läxan är något 

begränsat i samband med definitionen, som i nationalencyklopedins definition. Dessa tankar 

kommer fram mer i samband med frågan om förhållningssätt till läxor nedan. 

5.1.2 Förhållningssätt till läxor (Homework policies)

I Amerika ska varje skola ha en homework policy, alltså ett klart förhållningssätt till läxor (se 

2.6 ovan) och enligt Buell så är läxor också sett som ett mått på en skolas status. Om en skola 

ger många och mycket omfattande läxor ses den som effektiv och som ”a badge of 

educational excellence”. (Buell, 2004, s. 5) I Sverige är detta fenomen med klara 

förhållningssätt till läxor för en skola inte lika utbrett. Det finns inga bestämmelser om att 

varje svensk skola SKA ha ett bestämt förhållningssätt till läxor. I intervjuerna, som ägt rum 

på två olika skolor, fick varje informant frågan om deras skola har något klart förhållningssätt 

till läxor som lärarna ska arbeta efter. Varje informant på samma skola gav liknande svar, 

vilket inte var helt oväntat, men mellan de två skolorna skiljde det på sig. 
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Ida och Monika som arbetar på samma kommunala skola säger att det inte finns några 

riktlinjer vad gäller läxa utan var och en gör som den vill. Stina och Annika säger att förutom 

att de har diskuterat skillnaden på en läxa och ett prov, att en läxa måste vara på mindre delar 

än ett prov och de max får ha 2 prov i veckan så finns det inga speciella bestämmelser 

angående läxor på skolan. Stina, som förutom engelska även har tyska tillägger: ” Det vi har 

pratat om, för jag har frågat lite innan, och det är väl kanske mer de här ämnena där man 

har… som i samhällskunskap och historia, och då var det väl upp till 20 sidor som var läxa, 

över det så är det ett prov.” (Stina) Hon menar alltså att det är mer gränser för hur läxorna i 

mer samhällsvetenskapliga ämnen får vara än det finns inom språkämnena. 

Det som alltså är gemensamt mellan de två skolorna är att det inte finns något striktare sätt att 

arbeta efter för lärarna på någon av skolorna. Sålunda skiljer det sig från Amerika, där varje 

skola ska ha, och enligt Buell (2004) också har ett tydligt förhållningssätt att arbeta efter och 

som ska följas.  

5.1.3 Påverkan från lärarens egen skolgång

Detta är en intressant fråga, och ledde också lärarna till en stunds eftertanke om hur det 

egentligen ligger till. Denna fråga ställdes för att undersöka om lärarnas åsikter om läxor och 

utifrån dessa sättet de använder eller inte använder läxor i sin undervisning nu har påverkats 

av deras egen skolgång. Den kräver ett visst mått av självinsikt och eftertanke och hälften av 

lärarna var osäkra i den här frågan. Monika svarade att hon säkerligen tror att hennes 

skolgång har påverkat men att hon aldrig har tänkt på det och Annika svarade först att hon 

inte riktigt vet. Sen sa hon dock att hon hade lite äldre lärare och hon därför hade det väldigt 

gammaldags strikt vad gäller läxor när hon gick i skolan, med mycket utantill kunskap och 

”[m]an hade läxor för att man skulle drillas ungefär, man skulle lära sig lite banka-in 

kunskaper som man också känner går och försvinner väldigt snabbt”. (Monika) Hon är den 

läraren i undersökningen som ger minst läxor och hon anser att möjligheten finns att denna 

tidigare erfarenhet kan vara orsaken som har fått henne att hela tiden ifrågasätta och jämföra 

det hon ska lära ut i förhållande till kursmålen. Hon säger att hon inte tycker det är lönt att ge 

eleverna läxa på sådant inte ens hon själv kommer ihåg från år till år. 

Men det är emellertid inte något som gäller generellt, att en strikt skolgång med läxor gör att 

läraren vill dra ner på läxorna själv. Även Ida hade det gammaldags och hon säger att det har 
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påverkat henne och att hon inte kan tänka sig hur det skulle vara utan läxor. Det kan 

diskuteras om hennes åsikter hade skiftat om hon inte hade blivit fostrad med läxor själv. Ida 

ger också en kommentar på frågan som lämnar utrymme för funderingar om att det inte bara 

behöver vara de egna erfarenheterna av läxor som kan påverka synen på dem utan 

möjligheten finns att även andras skolgångar kan påverka. Ida ger nämligen som svar på 

frågan ett exempel till varför hon tycker att läxor är självklara:

Jag kommer ihåg min yngsta dotter när hon började skolan och det var upprop i 

första klass. Och fröken sa: ”Ja, kommer ni tycka det blir roligt att få läxor och 

sånt här?” Då räckte min dotter upp handen och sa ”Ja!” Hon ville ha läxor för att 

om man har läxor så är man stor och det vill man vara när man är sju år, då vill 

man vara stor och man är inte stor om man inte går i skolan och har läxor. (Ida)

Utifrån detta exempel kan diskuteras huruvida eleverna även kan påverka varandra med synen 

på läxor och hur föräldrar kan påverka sina barn. Detta att barnet skulle vara stort för att det 

får läxor låter som något som föräldrarna eller syskonen har uttryckt till barnet. 

En annan som tycker att det SKA finnas läxor är Stina. Hon säger att ”det är inte alltid det 

bästa som kommer fram i den nya pedagogiken” (Stina) och menar att elever ofta vill ha 

läxor. Hon säger att enligt hennes erfarenhet så tycker eleverna ofta att de lär sig mer av att ha 

läxor. 

5.1.4 Läxans vara eller inte vara

Anledningarna till varför de intervjuade lärarna gav eller inte gav läxa varierade. Det som 

förenade de två lärarna som inte tyckte att man skulle ge läxa var att de inte bara undervisar i 

språk, Monika undervisar även i religion och Annika i historia. Kanske kan deras syn på om 

läxor ska ges bero på detta, när de lärarna som enbart var språklärare ansåg att läxor självklart 

skulle ges. Det som är intressant med att det blev den uppdelningen är att Harris Cooper 

skriver att läxor har mest effekt inom vetenskapliga och samhällsämnen och att läsning och 

ämnet engelska hamnade i mitten. (Cooper, 2001, s. 14-16) Så denna syn är något som går 

stick i stäv med Coopers forskning. Enligt denna så borde det ha varit tvärt om.

Monika som knappt gav läxa svarade att: ”Jag ger inte särskilt mycket läxor för att jag anser 

att skolan är ens arbetsplats […]”. (Monika) Hon ser alltså läxan som ett arbetsmoment och 
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talar därmed emot synen på läxan i litteraturen enligt Hellsten. Som nämnt i 2.6 ovan, så 

menar Hellsten att läxan inte ses som att ta med sig arbetet hem i litteraturen. (Hellsten, 1997, 

s. 1) Fast Annika som inte heller gav läxor hade en helt annan anledning än Monika till detta. 

Hon sa nämligen: ” […] förhör jag det ändå inte så känns det ibland som att det, ja, nu är det 

gymnasiet, nu vet ni att deadline är vecka 50, och fixar ni inte det utan ni måste dela upp det i 

småportioner så kan ni lösa det själva.” (Annika) Hon menar att eleverna ska ge sig själva 

läxa när de tycker att de behöver. Att deras svar skiljer sig så mycket åt kan bero på deras syn 

på vad läxan kan ha för icke-akademiska effekter. Annika kan inte tänka sig att läxans 

utformning i sig har några ickeakademiska effekter, medan Monika säger att eleverna lär sig 

att ta ansvar genom läxan. Om man som lärare inte ser några effekter med läxor kanske man 

inte heller bryr sig om att ge dem och förhöra dem. 

Stina och Ida som också deltog i intervjuerna tyckte däremot att läxa definitivt ska ges i språk. 

Stina sa: ”Oftast är anledningen till att jag ger läxor är att i språk så behöver man 

repetitionsmomenten för att språk ska sätta sig […]” (Stina) Idas svar var likt Stinas, hon sa 

att ”[f]ör att de ska lära sig så mycket som möjligt i ämnet […]. Det räcker alltså inte med två 

gånger per vecka, utan språk måste […] nötas in. Därför måste man arbeta hemma med det.” 

(Ida) Båda tycker att om inte chans ges att repetera det som läraren har gått igenom i skolan så 

har eleven ingen möjlighet att lära sig språket hon studerar. Dessa två lärare är betydligt mer 

lika i sina åsikter än de två som inte gav läxa och detta kan främst bero på deras syn om hur 

ett språk lärs in. 

5.1.5 Meningen med läxan

Efter genomgången av forskningsläget och alla åsikter om läxor enligt föräldrar, elever och 

politiker har det visat sig att meningen med läxor i stort sett varierar från person till person i 

samhället. Vad som saknades var lärarnas åsikter, det vore intressant att se om de skiljer sig 

lika mycket från varandra. Därför bad vi informanterna uttala sig i frågan. Alla lärarna utom 

Annika svarade på något sätt att meningen är att ”få mer kunskap i ämnet helt enkelt”. (Ida) 

Detta är det enda Ida ger som svar. Hon och Monika ger väldigt korta och koncisa svar. 

Monika tillägger även att eleverna ska lära sig ansvarstagande. Här nämner alltså Monika 

även kunskap, något hon inte gjorde ovan bland de akademiska effekterna. 

Stina, som alltså också nämner kunskap, att eleverna ska få bra grunder i språket och lära sig 

inte bara för skolan utan för livet, tror att läxor av många används som ett sätt att kontrollera 
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eleverna. ”Att de gör vad man säger åt dem att de ska göra, som kanske då inte ligger i det 

målet med skolverkets kursplaner”. (Stina) I denna kommentar lyser det igenom att hon ändå 

inte själv delar denna uppfattning om meningen med läxor. Annika, som arbetar på samma 

skola som Stina, är alltså den som inte nämner kunskap som meningen med läxor. Det var 

också hon som inte nämnde någon akademisk effekt ovan. Istället menar hon att hon ”[…] 

försöker se det som nåt lite positivt så, att dom slipper känna sig stressade i skolan” (Annika), 

att läxor är ett sätt för eleverna att göra klart det de inte hann i skolan. 

Informanternas svar skiljer sig inte speciellt mycket åt med andra ord. På frågan om de tror 

att läxorna ger eleverna det här verkar Ida rätt säker medan de andra är mer tveksamma. Ida 

säger nämligen att så länge eleverna gör sina läxor, och gör dem på rätt sätt så tror hon 

verkligen att det ger dem mer kunskap i ämnet. Hon säger att det märks tydligt, för att de som 

gör sina läxor lägger mer tid på ämnet och därför blir de också duktigare. 

Som sagt verkar de andra lärarna, speciellt Stina och Monika lite mer tveksamma när det 

gäller om läxorna verkligen uppfyller det som är meningen med dem. Stina menar att ”ibland 

så tror jag det går in i där och ut på andra sidan örat” (Stina) och Monika anser att de i alla fall 

till viss del gör det de ska för elevernas lärande. Annika, som tidigare sa att läxor är för att 

lära eleverna ansvar, menar här att läxor mest är att de ska hinna klart med sina uppgifter.

5.1.6 En effektivare typ av läxa?

Monika verkar tveksam när hon hör frågan. Hon säger att hon inte vet om någon läxa är så 

speciellt effektiv. Denna kommentar speglar i ett avseende forskningen som den ser ut enligt 

Buell och Kohn. Båda dessa män är i sina böcker relativt kritiska till läxor i dagens form, men 

det är oklart om Monika är det också. Hon tillägger även ”[f]inns det olika typer av läxor 

tänker jag då. På något vis handlar de ju då om hemuppgifter av olika slag.” (Monika) Hon 

svarar alltså varken ja eller nej på frågan, men det är rimligt att anta att hon inte tycker någon 

läxa är effektivare än någon annan, speciellt eftersom hon inte anser att det finns olika typer 

av läxor. 

Två av lärarna, Stina och Ida, håller sig mycket till en och samma typ av läxa. Vår tolkning av 

Idas svar är att hon verkar ha en mycket bestämd bild av vad en läxa är och hur den ska se ut. 

Båda två förklarar emellertid att de tycker att det är svårt att ge någon annan sorts läxa än den 

de ger. Men medan Ida inte tycker att någon typ är effektivare än den andra så är Stina osäker
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på om den typ hon ger är den effektivaste. Hon säger att ”[…] jag ger ju oftast läxa i form 

utav att de ska ha läst på glosorna, men om man ska säga vad det oftast blir bäst resultat på är 

i fall de får nån annan sorts läxa egentligen”. (Stina) Här kan anas att hon egentligen tycker att 

den sorts läxa hon ger inte är så effektiv. Annika däremot menar att typen på läxan inte spelar 

någon roll, utan det som avgör om en läxa är effektiv eller inte är hur eleverna gör den. Detta 

låter rimligt. En passande följdfråga till detta uttalande kunde ha varit vilket av sätten eleven 

kan göra läxan på som hon anser är effektivast, respektive minst effektivt. 

5.1.7 Akademiska och ickeakademiska effekter

Cooper pratar om akademiska och ickeakademiska effekter som läxorna ger eleverna. 

Akademiska effekter är rent studiemässiga saker, som till exempel bättre kunskap i ämnet, 

medan förbättrad studieteknik och självdisciplin är två exempel på ickeakademiska effekter, 

som diskuterat ovan. Med studieteknik menas Både Buell och Kohn har emellertid 

argumenterat mot Cooper i denna fråga i sina böcker. Därför verkade det intressant att 

undersöka var lärarna står och vi bad dem att uttala sig. 

Här var informanternas åsikter delade.  Annikas svar handlade mest om de ickeakademiska

effekterna. Hon gick samman med Monika om att läxorna lär eleverna att ta ansvar för sitt 

eget lärande. Båda dessa lärare ger alltså inte läxor i någon större utsträckning, utan tycker att 

eleverna ska ta ansvar för att ge sig själva läxor. Annika gick även samman med vissa av 

lärarna i undersökningen som tas upp i Buell & Kralovecs bok (se 2.4 ovan) om läxorna kan 

ge eleverna bättre studieteknik. Detta på grund av att de kan lära sig om sig själva med hjälp 

av läxorna. Hon menar ”[…] att man möjligtvis kan hitta nåt system som passar en bra sen. 

[…] man kanske också kommer fram till att jag behöver faktiskt ha små portioner, jag 

behöver ha mina läxor”. (Annika) Hon förklarar att hon tycker att på gymnasiet så ska 

eleverna själva kunna ta ansvar för att se till att de når målen. 

Ida och Stina, de två lärarna som ger läxor hade svårare att nämna något ickeakademiskt som 

läxorna skulle ge. Ida sa att läxorna möjligtvis kan förbereda eleverna för senare studier, 

vilket kan ses som en ickeakademisk effekt och Stina menade att läxorna möjligtvis kan vänja 

eleverna vid att göra sådant de egentligen inte vill. Något som är intressant är att Stina INTE 

tycker att läxorna på gymnasiet ger eleverna bättre självdisciplin. ”Och på gymnasiet är det ju 

redan stöpt. Det går inte att ändra om ifall de inte har någon självdisciplin redan. Det är 

väldigt svårt” säger hon. Med andra ord, om de inte har självdisciplin innan så kan de inte få 
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det på gymnasiet heller. Ida uttalar sig också om självdisciplin: ”[…] då behöver de arbeta

med det hemma och då krävs det själv disciplin förstås.” Från hennes svar verkar det snarare 

som om eleverna redan måste ha disciplin för att göra läxorna, än att de får det av dem. Här 

skulle det kunna vara möjligt att dra en parallell till forskningen som påstod att elevernas 

hjärnor inte har kunnat utveckla sådana färdigheter som bättre självdisciplin innan 

gymnasieåldern. (se Buell, s. 14 ovan) Stina talar alltså helt emot vad denna forskning om 

hjärnan visar, om Buell har rätt. 

Men förutom detta så handlar Idas och Stinas svar nästan bara om de akademiska effekterna. 

Det är intressant att de två lärarna som inte ger läxor mer fokuserar på de ickeakademiska 

effekterna medan de som ger läxor nästan bara nämner vad eleverna får ut av läxorna rent 

akademiskt. Exempel på saker de nämner är bättre ordförråd, större korrekthet i språket, mer 

kunskap i ämnet. Å andra sidan kan en anledning till att till exempel Annika, som inte nämner 

någon akademisk effekt eleverna skulle få, att hon tar de saker Ida och Stina nämner så för 

givet, så hon inte tycker hon behöver nämna dem.  

5.1.8 Mängd och Typ

Här var Monika och Annika mycket lika varandra och de sa att det handlar om att eleverna 

ska vara klara till deadline, antingen för ett prov eller för en inlämningsuppgift. Det eleverna 

inte hunnit på lektionen blir då läxa, så deras storlek på läxa berodde helt på hur fort eleverna 

arbetade. Typen av läxor är därför beroende av vad de arbetar med just vid detta tillfälle. Här 

går det åter igen tydligt att se att deras sätt att se på läxor kan bero på att de också undervisar i 

andra ämnen än språk. De anser inte att en språkläxa måste bestå av till exempel text och 

glosor från en lektion till en annan, vilket vi kan se till viss del hos Stina och Ida. Istället 

handlade det om att bli klar med sitt arbete till deadline, vilket kan vara ett vanligt sätt att 

arbeta i samhällsämnena.

Även Ida och Stina var mycket lika när det kom till denna fråga. De båda svarade att det 

berodde på läromedlet och att de ofta gav glosor och en text till nästa lektionstillfälle. Stina 

säger att: ”[d]et kanske inte alltid är så roligt, men man behöver ha det när man lär sig ett 

språk anser jag.” (Stina) Hon tycker att det kanske inte är den roligaste av läxor för eleverna, 

men att språkläxor måste se ut så eftersom det är så man lär sig ett språk, i hennes mening. 

Fast hon tillägger att hon försöker variera läxan lite med att eleverna till exempel får ta med 

sig något hemifrån och förbereda en liten presentation om det. Deras sätt att se på läxor går att



35

koppla till Coopers påstående att eleven lättare behåller kunskap om de får ha läxor. (Cooper, 

2001, s.7) Det verkar som att informanterna delar Coopers synsätt, att om eleverna får 

repetera genom läxor så kommer de kunna ta in mer kunskap och på så sätt lära sig mer. 

5.1.9 Skillnad i prestation 

Lärarna i intervjun fick frågan om de trodde att de skulle se någon skillnad på elevernas 

prestation om de antingen slutade ge läxor eller började ge läxor. Här fanns det starka åsikter 

hos de fyra lärarna. Ida svarade: ” Ja absolut!” (Ida) och Stina svarade: ”Ja det tror jag!” 

(Stina). De menade att det skulle märkas i till exempel elevernas ordförråd om de inte fick 

glosor. Ida sa att eftersom hon anser att ett språk måste nötas in för att en elev ska kunna lära 

sig det, så skulle det bli en enorm skillnad om hon inte gav läxa eftersom kunskapen då inte 

skulle nötas in på samma sätt som den gör nu hos eleverna. 

Monika och Annika håller inte alls med. Monika säger: ”Nej jag vet inte riktigt vad det är i 

läxorna som skulle göra att de skulle prestera mer liksom.” (Monika) Hon anser inte att ett 

språk lärs in genom att eleverna får repetera det de lärt sig på lektionen, utan ser läxorna som 

möjligen lite överflödiga i hennes språkundervisning. Annika håller i stort med henne, hon 

menar att eleverna visar intresse och lär sig ändå, trots att de inte får läxa. Hon säger även att 

om man hade en klass som behövde mer styrd undervisning och hon skulle ge läxor, så skulle 

det vara sådana att klassen får läsa ett visst antal sidor för att de ska följa med bättre när hon 

föreläser på lektionen därpå. Annika säger att hon aldrig skulle: ”[…] i den gammaldagsa 

disciplinen förhöra läxan” (Annika) för att hon anser att det inte säger om eleverna har lärt sig 

något. 

Det är möjligt att deras åsikter om ifall elever presterar bättre med eller utan läxa är grundat i 

deras egen skolgång. Alla lärarna fick frågan om deras skolgång påverkat deras syn på läxor, 

och Ida sa: ”Ja men läxor har man alltid haft, det på något vis självklart känns det som.” (Ida) 

och troligen ger Ida läxor eftersom det är en självklarhet för henne att ha det. Annika däremot 

tyckte att det var väldigt styrt när hon gick i skolan och det är möjligt att det är därför hon vill 

ge sina elever möjligheten att arbeta något friare och inte riktigt kan se en mening med att ha 

ett gammaldags läxförhör. Monika sa att hennes egen skolgång med all säkerhet har påverkat 

hur hon ger läxor idag, hon kan själv inte komma ihåg att hon fick så mycket läxor. Då är det

troligt att hon tycker att det är möjligt att prestera bra vare sig man har lär eller inte. Denna 

fråga kommer för övrigt att analyseras vidare längre ner i uppsatsen. 
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5.2 Läxor & styrdokument

Läxornas förekomst i styrdokumenten har, som tidigare nämnts, varierat. Hellsten påstår att 

läxorna sen 60-talet har fått mindre och mindre utrymme för att till slut strykas helt. Det leder 

till att han kallar läxan för paradoxal. (Hellsten, 1997, s. 215)

5.2.1 Styrdokument

På frågan varför läxan saknas i styrdokumenten svarade både Monika och Annika först att de 

aldrig har tänkt på det innan och Idas första kommentar var att hon tvivlar på att den är 

frånvarande, trots att både frågans formulering och tidigare forskning tydligt visar att läxan 

faktiskt är frånvarande. Monika svarade vidare att det kanske kan bero på att läxor ses som en 

självklarhet, så det behöver inte stå med, något som även speglas i forskningen. Hellsten 

menar ju att läxan knappt nämns i någon typ av text som han har undersökt, och där den tas 

upp problematiseras den inte. (Hellsten, 1997, s. 205) Annika menar att hon tror att det skulle 

vara svårt att motivera att läxorna skulle stå med i styrdokumenten. Hon menar att det hade 

blivit för styrt då: ”Det är ju rätt skönt att det inte står tycker jag då hade det blivit så hemskt 

uppstyrt på något vis… att man måste ge läxor.” (Annika) Ida menar att:

Men jag tycker inte det spelar någon roll för här [i kursmålen] står det vad man 

ska kunna när kursen är slut, sen finns det många vägar att gå dit. Så det är ju upp 

till hur du lägger upp din undervisning. […] jag tycker inte det alls spelar någon 

roll om det står någonting om läxor eller inte för som jag sa förut vissa elever kan 

nå de här målen utan att anstränga sig speciellt mycket. Andra måste arbeta, 

arbeta som sjutton för att komma så långt. Så att det är upp till var och en. Tycker 

inte det spelar någon roll alls. (Ida)

Ida delar alltså Annikas synpunkt till viss del, då Ida tycker att det inte ska vara uppstyrt, utan 

att varje lärare ska få lägga upp sin undervisning som den vill så länge undervisningen följer 

kursmålen. Här håller även Monika med, eftersom hon menar att en annan orsak till att 

läxorna inte står med kan vara att det är meningen att varje lärare ska sköta det som den vill. 

Monika säger även att: ”Det ser ju lite olika ut beroende på vilka ämnen man har.” (Monika) 

Här menar hon att det är lättare att ge läxor i vissa ämnen än i andra. Hon säger också att hon 
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inte tycker det är säkert att de lär sig mer genom läxor, något som även det stämmer bra med 

den tidigare forskningen i ämnet, enligt Buell (2004). Så hon ser ingen mening med att det 

skulle stå med. Ida nämner även att det inte heller står något om att läraren ska ge prov, eller 

hur många procent på proven som ska ge godkänt och så vidare. Det är inte konstigt att det 

inte står om proven eftersom man inte ska kvantifiera när man bedömer målens uppnående. 

Stina skiljer sig från de andra med att hon menar att anledningen till att läxorna inte finns i 

styrdokumenten längre är, dels att styrdokumenten precis som pedagogiken ändras med tiden, 

vilket förefaller troligt, och dels att hon tror läxa ses som något ”lite fult”. (Stina) Hon säger 

bland annat att läxa: ”[…] ska hämma kreativiteten och såna saker som kommer hela tiden, 

som ett tag var det fult att rätta när barn i lägre åldrar skrev uppsatser för att det skulle hämma 

kreativiteten, men då kom de upp på högstadiet och stavade ”hade” med två d.” Hon tror 

därför att läxan suddades ut eftersom den sågs som något fult. Hon är dock väldigt klar med 

att hon själv inte håller med om denna syn på läxorna. 

5.2.2 Hur kopplar du läxan till målen?

Eftersom det inte står något om läxor i styrdokumenten, som till exempel i kursmålen, utan 

som informanterna menar, att var lärare får göra som den vill, så kan det diskuteras hur lärare 

då tänker. Själva formuleringen av frågan är ledande i det avseendet att den förutsätter att 

informanterna faktiskt kopplar läxan till målen på något sätt. Men formuleringen användes 

ändå för att undvika svaret ”ja” eller ”nej” som en fråga som till exempel ”kopplar du läxan 

till målen?” i större utsträckning genererar. En annan anledning var att få fram en reaktion hos 

informanterna. 

Innebörden i svaren på frågan blev i stort väldigt lika varandra. Ida menar att eleverna uppnår 

målen genom att göra sina läxor, till exempel att öva sig på att förstå tal och skrift i olika 

former. Av detta kan antas att hon inte aktivt arbetar mot målen när hon planerar sina läxor 

utan att hon mer indirekt kopplar ihop läxorna och målen, eftersom läxorna är just ett verktyg 

att nå fram till dessa. Denna uppfattning att läxorna indirekt kopplas till målen delas av de 

övriga tre lärarna. De påstår att det inte är något de aktivt tänker på utan att det de håller på 

med har med målen att göra och därför har läxorna det med. Monika säger: ”Ja, alltså 

uppgifterna som vi håller på med har förhoppningsvis något med målen att göra, så på det 

sättet har läxorna också med målen att göra. Men det är inget som jag sådära tänker extra på.” 

(Monika) Detta svar visar just på denna indirekta tanke (eller kanske förhoppning?). 



38

5.3 Sociala villkor

Detta avsnitt handlar om vilka sociala villkor för eleven som lärarna anser att det finns och 

hur de påverkar läxan på olika sätt. Vad som menas med villkor beskrivs i avsnitt 3.2. 

Underrubrikerna är social situation och hemförhållande, elevernas fritid, föräldrar och 

hemmet och läxan som kommunikation. 

5.3.1 Social situation och hemförhållande

Lärarna i intervjun fick frågan om elevernas sociala situation (hemförhållande, 

språkkunskaper med mera) påverkar hur de ger läxa. Annika svarar att det inte påverkar, för 

ger hon läxa så ger hon samma till hela gruppen. Monika och Ida säger samma sak, att de inte 

ger någon annorlunda läxa, men att de ofta ger längre tid till de elever som behöver det om de 

har ett besvärligt hemförhållande till exempel. Monika säger att annorlunda uppgifter och läxa 

inte kan ges bara för att de har en jobbig period, för även de måste ju möta målen och det kan 

de inte göra om de inte gör samma uppgifter som alla andra i klassen. Inte heller Stina ger 

individuella läxor men hon kan tänka sig att bedöma den eleven annorlunda om hon vet att 

den har haft problem hemma, eller något har hänt. 

5.3.2 Elevernas fritid 

Harris Cooper menar att elevers fritid kan vara precis lika viktig för deras lärande som läxorna 

kan vara. (Cooper, 2001, s. 9) Därför fick de fyra lärarna olika frågor om sina elevers fritid 

och intressen. Första frågan var just ”Vilken betydelse har elevernas fritid för deras lärande?” 

Monika tyckte att hennes elevers fritid var mycket viktig. Hon menade att de måste få chans 

att vila och återhämta sig, annars så orkar de inte arbeta i skolan. Monika berättar vidare att 

elever som har väldigt inrutad vardag och aldrig vilar, kan ha svårt att återhämta sig om de 

skulle komma efter i sitt skolarbete. Vilan är viktig för inlärningsprocessen. 

Annika har en annan syn på det, hon säger att elever ofta sitter uppe så länge på nätterna och 

spelar datorspel att de är för trötta för skolan dagen efter och på så sätt kan deras fritid inverka 

negativt på deras skolarbete. Men hon säger att elevernas fritid kan vara positiv för deras 

studier om de använder sin fritid till något kreativt som till exempel en sport. Hon påstår att 

hon även försöker uppmuntra de elever hon har, som är otroligt ambitiösa och inget annat gör 

än att studera, till att göra något annat på sin fritid så att även de får vila från skolan. 
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Stina säger att fritiden har en stor positiv betydelse och att det är helt omöjligt för elever att 

läsa läxor ända tills de går och lägger sig. Hon säger till och med: ”[…] ju mer de gör andra 

aktiviteter, ju bättre tror jag det är för skolan.” (Stina) Men hon poängterar att andra 

aktiviteter inte är att sitta och spela framför datorn eller gå på fest, utan det ska vara om 

eleven spelar ett instrument eller håller på med någon sport. Det hon tillägger sedan är 

intressant, hon säger att elever kan slösa med sin fritid de har under skoldagen. När de ha till 

exempel en håltimme så åker de hem och sover eller går ut och shoppar istället för att göra 

läxor. Om de använt denna tid till läxor så skulle de inte haft lika mycket att göra hemma och 

haft mer tid för vila och andra fritidsintressen.

Ida skiljer sig i sin åsikt om elevers fritid, hon menar att den oftast är negativ då eleverna 

prioriterar att arbeta eller spela fotboll framför att göra skolarbete. Hon säger att vill man 

lyckas i skolan så måste man av sätta tid till det och det märks när skolan har fått komma i 

andra hand. Ida säger att hon tycker det är svårt att se att elevernas fritid skulle kunna främja 

dem vid inlärningen av ett språk. Hon säger att det är möjligt att det skulle kunna göra det om 

eleven till exempel skulle titta på spansk TV 15-30 minuter per dag, men annars kan hon inte 

se någon koppling. 

De fyra intervjuade lärarna fick frågor om ifall de låter elevernas intressen påverka när de 

utformar läxor och om utformningen kan påverka om eleverna gör dem eller inte. Annika 

säger att hon inte påverkas av elevernas intressen men att kanske esteterna någon gång att fått 

ta med sig en sång från 1950-talet och 1960-talet, men överlag så låter hon sig inte styras av 

det.  Ida tyckte att det inte går att låta deras intressen påverka för mycket. Exakt vad för 

mycket är sa hon inte. Hon anser också att oftast så tycker elever heller inte att det är roligt 

när deras intressen tas in, som till exempel att ha en fordonsklass och låta engelskan handla 

om bilar. Ida tillägger också att hon tycker att mest vinns på att ha en allmän språkutbildning. 

Både Monika och Stina säger, till skillnad från de andra, att de mer frekvent tar in elevers 

intressen från till exempel de program de går på. Monika säger att det är mer tacksamt att ta in 

uppgifter om musik, det tycker eleverna om och de gör därför verkligen uppgiften och Stina 

berättar att eleverna får öva på sina framtida yrken på engelskan. Detta visar eleverna att de 

kommer att ha mycket användning av engelska i sina yrkesliv. När det kommer till om 

läxorna blir gjorda eller inte så varierade svaren från de intervjuade. Monika tyckte inte att det 
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alls spelar någon roll och Annika visste inte, för det hade hon aldrig funderat på. Ida sa att vi 

som lärare nog inte får ge för mycket läxa för då kan eleverna ha lite svårare att göra den, hon

tyckte att det inte får bli övermäktigt för dem. 

Vissa av lärarna i Buells undersökning (se 2.4 ovan) ansåg att man skulle ge eleverna läxor 

för att förlänga skoldagen och det var ett av skälen till att ge eleverna läxa. (Buell & Kralovec, 

2000, s. 35) Monika tyckte inte alls att det var bra, eftersom hon ansåg att läxa helst inte ska 

ges alls. Annika tyckte att det var att lägga för mycket ansvar på eleverna och att de har 

mycket att göra som de har. Hon tyckte att: ”[m]an får hela tiden akta sig för att bara se sitt

eget ämne” (Annika) och att man måste inse att eleverna har många fler kurser än just ens 

egen kurs. Stinas åsikt i denna fråga var något delad. Hon sa att hon tyckte att det var rätt att 

om eleven inte hunnit det den skulle göra på lektionstid så fick den göra det hemma. Men 

annars så ska läxan bara vara ett repetitionstillfälle, den ska inte tillföra något nytt. 

5.3.3 Föräldrar & Hemmet 

Både Cooper och Buell håller med varandra att föräldrarna både förr och nu har engagerats 

både frivilligt och ofrivilligt i sina barns läxor. Framför allt Cooper menar att detta inte är 

enbart positivt för att föräldrar ibland kan sätta press på sina barn till att prestera bättre, vilket 

inte behöver vara positivt för alla barn. (Cooper, 2001, s.7) Men det är inte bara eleverna som 

känner press från föräldrar utan även lärare, enligt Buell. Han skriver att lärare känner 

förväntningar från föräldrar att de ska ge läxa och att detta är ett av skälen till att man ger sina 

elever läxa. (Kralovec & Buell, 2000, s. 35) Därför fick de intervjuade lärarna frågan om de 

känner press från föräldrar att ge läxa och om föräldrar ringer och klagar på att det är för lite 

eller för mycket läxa. 

Stina säger att hon aldrig har märkt av någon press från föräldrar på mängden eller typen av 

läxor hon ger. Inte heller Annika tycker sig känna någon press från föräldrar, hon säger att 

visst ringer föräldrar till henne men det är mer för att de vill berätta att deras barn är väldigt 

stressade just nu och undrar om det finns något sätt att minska stressen. Annika har funderat 

mycket på detta med hur stressen ska kunna minskas för gymnasielever idag, men hon tycker 

det är svårt. Hon säger att det var likadant för henne när hon gick i skolan, men att det 

gymnasiet hon arbetar på har bestämt att en klass inte får ha fler en två prov i veckan och de 

håller noga på detta så att det inte ska bli för mycket för eleverna. Denna åtgärd menar Annika 

ska minska stressen en del för eleverna. 
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Ida säger att det händer att föräldrar ringer hem. ”Det har hänt ett fåtal gånger. Det kan jag 

säga under de här 15 åren, att föräldrar har ringt hem” (Ida) Men att de då bara vill fråga om 

deras barn kan få lämna in senare eftersom de till exempel varit sjuka och inte haft möjlighet 

att göra klart arbetet i tid. Ida säger att det aldrig hänt att föräldrar klagat eller att hon känt 

någon press att ge mer eller mindre läxor. Monika är den enda av de intervjuade lärare som 

säger att föräldrar ringer till skolan och frågar om deras barn inte har någon läxa eller varför 

deras barn aldrig gör något hemma. Monika sa under intervjun: ” […] läxor det är något som 

föräldrar förstår sig på, det är någon slags inlärningsprocess.” (Monika) Att det är därför 

föräldrar ringer och vill att deras barn ska ha läxa, för att det är något de själva hade när de 

gick i skolan och det är något de förstår sig på och kan på så sätt mäta om deras barn lär sig 

något i skolan eller inte. Monika menar att det inte är ofta som föräldrar ringer, men att det 

händer. För att återkoppla till Buell och Cooper så kanske det inte finns samma press i 

svenska skolan som det tycks finnas i den amerikanska, utan att det i de flesta fall är det mer 

en oro från föräldrar att deras barn har för hög stress nivå som dessa lärare har stött på. 

5.3.4 Läxan som kommunikation

Buell skriver att de amerikanska lärarna anser: ”Genom att ge läxor så skapar man en 

kommunikations kanal mellan skolan och föräldrarna.” (Kralovec & Buell, 2000, s. 35) [vår 

översättning] Därför fick de fyra informanterna i denna uppsats en fråga om detta och det blev 

blandade svar. Stina svarade: ”Nej det blir inte direkt någon kommunikation mer än att 

föräldrarna kan hålla koll på vad som händer på skolan men det blir ju ingen kommunikation 

så. Förutom när man har sina utvecklingssamtal eller om man behöver ringa.” (Stina) Annika 

som arbetar på samma skola håller med henne och menar att föräldrarna får en bättre insyn i 

verksamheten genom att läsa lektionsplaneringen som ligger på nätet, där det finns 

information om varje lektion, inte bara om arbetsområdet. 

Monika och Ida som arbetar på samma skola tycker att läxor visst kan fungera som en 

kommunikationskanal mellan skolan och hemmet. ”Jaaa, på ett sätt. Det blir ju tydligt för 

föräldrar vad vi gör om det finns en läxa. Så på det sättet kan jag se att det finns en 

kommunikation […]” (Monika) Ida har liknade åsikt, att det kan fungera så, men hon tycker 

att det förmodligen fungerar bäst på grundskolan och inte så mycket på gymnasiet. Bland de 

intervjuade råder definitivt delade åsikter om läxor som kommunikationskanal, kanske 

beroende på skola så har man delad syn på detta med hur man kommunicerar med föräldrarna. 
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6. Diskussion 
Här behandlas metoddiskussionen, resultatdiskussionen och förslag till vidare forskning. I 

metoddiskussionen diskuteras de val vi har gjort angående metoden för undersökningen och 

vad de kan ha betytt för resultatet. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet på intervjuerna 

utifrån våra tre frågeställningar.

6.1 Metoddiskussion 

Det började med att vi skulle göra en gruppintervju för att lärarna skulle kunna bolla idéer 

med varandra. Detta blev tyvärr inte möjligt i praktiken, då det var svårt att hitta en tid då alla 

lärare från de olika skolorna hade tid att träffas och det ledde till att vi fick göra individuella 

intervjuer istället. Vilka trots allt gav oss ett bra resultat, men vi var tvungna att strukturera 

upp frågorna mer än vad vi hade behövt om det varit en gruppintervju. Då de bara hade fått ett 

ämne som de sedan diskuterat sinsemellan varandra.  

Att det bara blev kvinnor som deltog i våra intervjuer var olyckligt, eftersom vi hade velat ha 

lika många män som kvinnor för att se om åsikterna skilde sig mellan könen. Vi e-postade 

manliga språklärare men de valde att inte svara. Att det var lättare att få kvinnor att ställa upp 

på en intervju kan bero på det som Monika sa till oss utanför intervjun, att det helt enkelt inte 

finns så många manliga språklärare i Sverige idag. Vi vet inte om det hade påverkat resultatet 

om vi hade fått en mer jämställd undersökning. 

Alla intervjuerna kändes som att vi hade vanliga samtal, trots att vi spelade in. Så 

inspelningen har tror vi inte ska ha påverkat vårt resultat, eftersom ingen av informanterna 

verkade ha problem med att vi spelade in. Vi hade tänkt på detta redan innan och gjorde ingen 

stor sak av att vi hade med oss diktafonen, utan den visades, startades och ”glömdes” bort tills 

det var dags att stänga av den. Vad vi har kunnat hitta på vetenskapsrådets hemsida så står där 

inget om hur man ska behandla diktafonen, men däremot så står det om hur datan man samlat 

in ska behandlas. Man inte kan lova att den inte kommer att granskas av fler än de som gör 

undersökningen och opponenterna. Utan den måste finnas tillgänglig för alla som vill granska 

den. De enda synliga reaktionerna diktafonen gav var beundran över den avancerade 

teknologin, då vår diktafon var digital istället för analog och därför inte krävde kassett. Ida 

ville även gärna höra sin röst efter intervjun och kommenterade sin dialekt. Ljudkvalitén blev



43

mycket bra, varför det inte var några problem att höra vad som sades vid transkriberingen 

utom i enstaka fall, till exempel när flera personer pratade samtidigt eller någon hostade under 

svaret. Maria skötte utfrågningen under alla intervjuerna för att se till att allt skedde på samma 

villkor. Enda gången Julia deltog i samtalen var vid någon spontan följdfråga.  

Att vi valde att göra undersökningen på dels en friskola och dels ett kommunalt gymnasium 

var för att vi ville se om friskolan skilde sig från det kommunala gymnasiet, även om det inte 

var någon större del i vår huvudundersökning. Det vi hittade då var att friskolan hade regler 

för läxor, och att det var skillnad på läxor och prov. En läxa (fast då inte i språkämnena) får 

bara vara max 20 sidor, allt över 20 sidor anser skolan vara ett prov. De hade även 

bestämmelser på skolan att en klass fick som mest ha två prov i veckan annars blev det för 

mycket för eleverna. 

Eftersom vi hade svårt att få tag på lärare till undersökningen så valde vi att ge två av lärarna 

alla frågorna i förväg. Detta på grund av att de inte ville ställa upp annars. Detta är något som 

kan ha påverkat resultatet, då deras svar kanske inte blev lika spontana som de andra två. Det 

kan också vara positivt då de hade mer att säga för att de fått tänka innan och därför gav oss 

mer material att analysera. De andra två fick tre frågor vi kände att de behövde fundera på i 

förväg, och deras svar blev bra men vi känner att det pratades mer runt frågorna än att de 

faktiskt svarade på dem. I efterhand så tycker vi att vi kanske borde ha skickat ut alla frågorna 

till alla informanterna, men vi var rädda för att få tillrättalagda svar. 

Vi har ansträngt oss för att undvika ledande frågor men under intervjuerna så har vissa frågor 

ibland behövt en förklaring var vid risken att frågan blev ledande blev större.  Det finns också 

risk att vi har formulerat frågan annorlunda än vad vi från början hade formulerat dem (se 

bilaga 1) . Detta kan också ha bidragit till att de blev ledande. En annan faktor i metoden som 

kan ha påverkat resultatet var att vi ibland hoppade över frågor när de kändes överflödiga 

eftersom informanten redan hade svarat på frågan under en annan fråga. Spontana följdfrågor 

kan även ha påverkat resultatet då vi omöjligen ställde samma följdfrågor varje gång. 

Eftersom vi gjorde en kvalitativ undersökning och målet var att undersöka likheter och 

skillnader, så tyckte vi att det inte skulle förändra resultatet så att det inte gick att jämföra. När 

en olikhet tydliggörs kunde vi ställa en följdfråga rörande olikheten. Det medför att likheten i 

frågor inte blir rimlig.
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Vi har funderat mycket på vad vi har lärt oss av denna undersökning. Innan vi började med 

undersökningen hade vi många frågor om läxor i språkundervisningen. Vi tycker att vi har fått 

svar på dessa och att vi lärt oss mycket. Framför allt har vi lärt oss att tänka i nya banor om 

hur läxor ska ges och vi tycker nu att man aldrig ska ge läxa av slentrian. Utan man måste 

varje gång när man ger läxa tänka över varför gör jag detta? Vad kan denna läxa lära 

eleverna? Hur möter jag målen med läxan?  Vi tycker att vi har fått ett verktyg som vi inte 

hade innan att använda oss utav när vi i framtiden planerar våra elevers läxor.

Sedan tycker vi även att det är viktigt att påpeka att från denna uppsats kan vi inte dra några 

slutsatser utifrån lärare utanför denna undersökning, utan vi kan bara diskutera att det finns en 

möjligt att det skulle kunna vara så här bland lärare i Sverige, idag. För att kunna dra 

slutsatser om hur lärare i Sverige ger läxor så behövs det en mer omfattande, nationell 

undersökning. De fyra informanterna i urvalet representerar inte hela populationen som består 

av alla gymnasielärare i språk. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har valt att diskutera resultatet utifrån våra tre ovan nämnda frågeställningar som är: 

 Hur ser lärare på läxor? 

 Vad har lärare för åsikter om läxor i förhållande till styrdokumenten?

 Vilka sociala omständigheter anser lärare att det kan finnas som påverkar eleven på 

fritiden när läxan ska göras?

6.2.1  Lärares syn på läxor

Alla informanterna nämner att de tycker att läxa är en uppgift som ska göras hemma efter 

skolan. Men Stina tycker att det finns en möjlighet att göra den på skoltid om man exempelvis 

har en håltimme. Då stämmer ju inte den ursprungliga definitionen anser vi, för då kan ju läxa 

vara något som man ska göra på en ledig stund, alltså när som helst bara den inte görs på 

lektionstid. Vi håller med Hellsten (se 2.2 ovan) om att det är svårt att definiera vad läxor är, 

eftersom de finns i så många former och storlekar.  

Vi anser att det är bra att en av skolorna vi har varit på faktiskt har definierat hur stor en läxa 

får vara, även om de inte har gjort de i språkämnena specifikt. Enligt oss borde skolor ha ett 

bestämt förhållningssätt till läxor, men att det inte behöver vara lika strikt som det verkar vara 
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i Amerika (se Kralovec & Buell i 2.6 ovan) där de inte riktigt tycks följa det ändå. Vi tycker 

att det svenska skolväsendet borde titta på detta med hemuppgifter och ge dagens skola ett 

förhållningssätt. Men att det ska vara fritt att forma läxan som lärarna vill till sina elever, för 

annars finns risken att de ger läxa bara för att det är meningen att de ska ge läxa och det är 

heller inte rätt. Buell (2004) anser att detta ofta blir problemet i Amerikanska skolor, att 

skolans förhållningssätt till läxor sällan problematiseras. (2.6 ovan) En hemuppgift måste ha 

mening för det arbetet som jobbas med i skolan, för annars ser vi en risk att eleverna kanske 

tycker att den är meningslös. 

Ska läxa ges i språk eller inte då? Cooper (2001) menar som nämnt ovan (se avsnitt 2.5), att 

läxor i ämnen som matematik och samhällskunskap har bättre effekt än de i engelska. Det 

som våra intervjuer gav visade, som också nämnt i resultatavsnittet ovan, på direkt motsatta 

åsikter. De lärare som inte bara undervisade i språk tyckte även att man inte skulle ge någon 

läxa medan de andra två lärarna som bara undervisade i språk ansåg att det var en självklarhet 

att deras elever skulle ha läxa med glosor, text och att eleverna behövde utsättas för språket 

mer än bara på skoltid. Det vore väldigt intressant att undersöka om detta kan vara något som 

gäller överlag. Vi delar förmodligen inte Stinas och Idas syn på läxor och vi är inte ”bara” 

språklärare någon av oss. Vi kan se att det finns andra möjligheter för eleverna att lära sig än 

text och glosor från vecka till vecka. Man kan inte sätta betyg på glosförhör så det finns ingen 

anledning att ge en sådan läxa för att få betygsunderlag. Det är främst på provet som eleverna 

ska visa att de kan använda det de har lärt sig under de olika läxorna och då kan man 

betygsätta dem. Därför kan det vara viktigt att läxorna är meningsfulla och verkligen lär 

eleverna något. 

En av frågorna rörde som sagt vad lärarna tror att läxorna ger eleverna. Ida var mycket säker 

på att hennes läxor gav det de skulle ge, men de andra lärarna var mer tveksamma. Så varför 

är Ida så säker? Enligt Buell (se 2.5 ovan) så har de flesta amerikanska forskare också 

uppfattningen att läxan har positiva effekter och många amerikanska undersökningar har 

gjorts som gjorts haft som mål att visa att läxan har positiva effekter. Så Idas syn avspeglas i 

denna forskning. Hellsten skriver också som ovan påstått att ”[d]et tycks som om läxan 

definitionsmässigt ska vara värdefull.” (Hellsten, 1997, s. 215) Men både Buell och Hellsten 

(2.5 ovan) menar att läxans effekter är obevisade. En annan orsak skulle kunna vara att hon 

har arbetat längst, men också att hon har fått en annan utbildning än de andra tre. 
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Eftersom Ida även har som argument att läxorna hjälper för att eleven lägger mer tid på ämnet 

kunde det vara intressant att undersöka effekten av om en elev istället för att göra sin 

engelskläxa, tittar på en film med engelskt tal, lyssnar på musik med engelsk text eller läser 

en engelsk bok. Detta är ju aktiviteter som också de innebär att eleven lägger tid på ämnet. 

Eleven lär sig kanske inte just det som den specifika läxan handlar om, men den bör ändå 

utveckla sin språkkunskap om det som krävs är att den lägger tid på ämnet. Till viss del tycker 

även informanterna det eftersom Stina säger att hon ger en viss läxa men det verkar som att 

hon inte tyckte att den var mest effektiv. Annika säger att det inte är utformningen av läxan 

som avgör, utan det är på vilket sätt eleverna gör läxan som avgör om den är effektiv eller 

inte. Här hade det varit väldigt intressant att höra om vilket sätt hon tycker är effektivt, för vet 

hon verkligen vilket sätt hennes elever gör sin läxa? När hon tycker att de har varit duktiga på 

lektionen, frågor hon då hur de gjorde sin läxa? Det kunde vara intressant som vidare 

forskning att ta reda på. 

Så vad ger läxor eleverna akademiska och ickeakademiskt? Det akademiska var självklart att 

eleverna skulle lära sig ämnet, det svarade alla utom Annika. Kanske tänkte hon att det är så 

självklart att hon inte ens behövde nämna det. Annika hade mycket att säga om 

ickeakademiska effekter av läxa, trots att hon själv sa att hon inte ger så mycket läxa. Hon 

tyckte att läxor gör att eleverna kan lära sig att hitta en studieteknik. Men hur kan hon veta det 

egentligen? Kan hon verkligen säga att läxor ger studievanor utan att ha gett eleverna 

information om dessa? Stina trodde inte läxor kan ge självdisciplin för det ska de ha redan när 

de kommer till gymnasiet, men enligt den forskning som Buell (2004) hänvisar till, angående 

hjärnans utveckling (se 2.8 ovan) så har Stina fel. Då har eleverna inte den fysiska 

möjligheten att praktisera självdisciplin. Om det är så som Buell skriver så är det faktiskt 

värdelöst att ge elever läxor just för skälet att öka självdisciplinen, för det kommer eleverna 

ändå inte att få. Vi anser att kunna ta ansvar inte är något som ska tas förgivet att eleverna kan 

bara för att de går på gymnasiet

Informanternas syn på vad en läxa ska innehålla varierade med om de gav läxa eller inte. Ida 

och Stina som använder sig av läxa ger, som vi skrivit ovan glosor och en text, de tyckte att 

det måste se ut så för att eleverna ska kunna lära sig ett språk. Det vi tänker då är att i ämnet 

engelska har eleverna säkert haft en liknade läxa de första nio åren på grundskolan och är 

förmodligen redo att göra något annat, så kanske detta inte är den läxa som eleverna lär sig 

engelska bäst på. Monikas elever får ju inte denna läxa och hon har inte blivit avskedad än för 
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att hennes elever inte lär sig något under hennes lektioner. Intressant är att Stina och Annika 

diskuterar läxa och prov som att det enda som skiljer de två åt är mängden. Fast vi anser att 

prov är något som summerar upp elevens kunskap i ett arbetsområde och testar vad de har lärt 

sig av undervisningen och läxorna. Vi tycker inte att den sista läxan kan ses som slutprovet 

för ett arbetsområde. För då inkluderar den inte allt det eleverna har lärt sig under HELA 

arbetsområdet utan bara den sista delen.  

6.2.2 Lärares åsikter om läxor i förhållande till styrdokumenten

Något som var intressant här var att Ida blev förvånad och vägrade tro på oss om att det inte 

stod med i dagens styrdokument. Först efter att vi hade förklarat så trodde hon oss motvilligt 

och tyckte att det inte behöver stå för att det är så självklart att elever som läser ett språk ska 

ha läxa. Detta anser vi visar på att hon inte har problematiserat nog varför hon ger läxor. Ida 

började arbeta under andra styrdokument där läxan stod med. I Lgr80 står det nämligen att 

läxorna ”utgör en del av skolans arbetssätt”. (Skolöverstyrelsen, 1980) Sedan efter 1994 så 

fortsatte hon med läxa som hon alltid gjort. I Lpf94 står det att lärarna ska utgå från att 

eleverna ska ta ansvar och vilja ta ansvar själva för sitt skolarbete, och som nämns i avsnitt 

2.3 kan detta tolkas som att ha med läxa att göra. Men eget ansvar behöver inte betyda 

obligatoriska läxor, utan kan betyda att eleven ska ta ansvar själv för att ta hem skolarbete när 

den tycker den behöver det. Läxan kan ses som en metod som informanterna sade och ses då 

inte som en del av styrdokumenten.

Det vi upptäckte i svaren på frågan hur de kopplar läxan till målen var att de var ganska 

osäkra på detta, som det gick att se i 5.2.2. Ida och Stina lade över hela ansvaret på läroboken 

och Monika hoppades mest på att hennes uppgifter skulle nå målen, och därmed också 

läxorna. Detta var inte bra nog anledningar för oss eftersom det är så viktigt i vårt arbete att se

till att eleverna når målen. Lärarna borde vara mer aktiva i att se till vilka mål som ska nås, 

med vilken läxa och att berätta detta för eleverna. Det räcker inte att ha en genomgång i 

början på kursen om vilka målen är för de olika betygen. Efter den erfarenhet vi har från 

praktiken anser vi att lärarna måste tala om för dem vid varje arbetsuppgift att detta är målen 

ni ska nå upp till och detta står i betygskriterierna. Då vet eleverna vad de kommer bli 

bedömda på. 
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6.2.3 Sociala villkor

Alla fyra informanterna var överens om att om eleven hade problem hemma eller problem 

med språket eller liknande så kunde den få mer tid på sig med en läxa gentemot resten av 

klassen, men inte någon annorlunda läxa. Då tyckte de inte att eleven kunde nå upp till målen. 

Detta ser vi som att de egentligen tycker att läxan har med målen att göra fast de inte har 

svarat det ovan. En missad läxa som är kopplad till målen resulterar i ett missat tillfälle för 

eleven att visa vad den kan. Därför är det bättre att istället ge eleven den tid den behöver för 

att slutföra den. Som lärare är det viktigt att inse att elever har privatliv som konkurrerar med 

skolan hela tiden. Även om vi hanterar våra privata jag när vi går till vårt arbete så är det inte 

säkert att eleverna har förmågan att separera skolan och sitt privatliv. Det kan bli en soppa av 

alltihop och då kan eleverna ibland behöva lite mer tid för att kunna slutföra sina 

hemuppgifter. En annan aspekt är att läxorna är uppgifter som eleverna har att göra hemma, 

det är accepterat att läxorna ska göras på elevernas skolfria tid. Därför kan läxorna ses som 

något som inkräktar på den tid som eleverna annars har att lösa sina problem. Läxan ses enligt 

Hellsten (se 2.8 ovan) inte som en arbetsprestation i litteraturen men det är ändå uppgifter 

som kräver arbete. Även för en elev utan problem av något slag skulle läxan kunna vara svår 

att hinna med. 

Elevernas fritid ansåg vi redan innan vi gjorde våra intervjuer var viktig för att de skulle orka 

med skolan. Buell och Kralovec (2000) skriver att redan på 1930-talet ansåg man att det var 

viktigt för barnens utveckling att de inte bara satt inne och gjorde läxor utan att de även var 

ute och lekte och detta bekräftade sedan Stina, Annika och Monika utan att de visste vad vi 

tyckte och vad Buell och Kralovec skrivit. Ida däremot, tycker vi, ansåg att deras fritid var i 

stort sett ett störningsmoment för deras akademiska utbildning och enda gången fritid kunde 

vara till nytta var om de gjorde något som hade med skolämnet att göra exempelvis titta på 

spansk TV. Hon tyckte även att om de prioriterade annat på sin lediga tid så prioriterade de 

bort skolan och hon såg inte någon balans mellan dessa två. 

Vi undrar hur det ser ut i samhället mellan lärarna generellt om åsikterna ligger mer åt Stina, 

Annika och Monikas håller eller åt Idas? Vi hoppas naturligtvis att det ligger mer åt de tre 

förstnämnda eftersom vi tror att eleverna behöver en balans för att orka med och inte bli för 

stressade. Det är intressant att Ida tyckte detta om elevers fritid för hon och de andra 

informanterna tyckte inte att man skulle använda läxan för att förlänga skoldagen. Vilket vi 

anser att hon egentligen tycker utifrån hennes svar att deras fritid endast kan vara nyttig om de 
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arbetar med något ämnesrelaterat. Hennes starka åsikt om läxor och elevers fritid kan, som 

sagt bero på att hon började arbeta under en annan läroplan. Lgr80 var enligt Hellsten 

läroplanen som förde tillbaka läxorna i skolan. (se 3.1 ovan)  

Vidare frågade vi dem om föräldrar, om de sätter press på dem att ge mer läxa eller mindre 

läxa eller en annorlunda typ av läxa. Vi frågade detta eftersom föräldrar har spelat en stor roll 

rent historisk enligt Buell (2000, 2004), men även i nutid som Cooper (2001) skriver. Den 

enda som hade fått samtal var Monika och då undrade föräldrarna om deras barn aldrig hade 

någon läxa. Så pressen från föräldrar anser vi inte vara så stor här i Sverige som den tycks 

vara i Amerika. Det är svårt att se utifrån de här fyra informanterna om detta är något som 

gäller för resten av den svenska lärarkåren. Det som var intressant var att Annika och Ida 

brukar få samtal om från föräldrar som ringer och berättar hur stressande deras barn är och 

hur ska de kunna minska stressen. Detta är svårt tycker vi, hur gör vi för att minska stressen 

som vi också har sett under vår praktik men ändå får våra elever att nå upp till målen? Vi har 

funderat mycket på detta och vi anser att man måste se från fall till fall. Har man en elev som 

är mycket stressade kanske det är bra att se till att den får mer tid, men vissa kanske arbetar 

bättre under stress även om föräldrarna inte upplever det så.  Här har vi ju också kurator till 

hjälp för att prata och se hur eleven verkligen mår. 

I den enda undersökningen som vi hittat angående lärares syn på läxor påstår Buell och 

Kralovec att ett av skälen till att de amerikanska lärarna ger läxor är att läxorna fungerar som 

en kommunikationskanal mellan hemmet och skolan. (Buell & Kralovec, 2000) Detta ser vi 

som en envägskommunikation eftersom föräldrarna aldrig har möjligheten att svara på den 

om de inte ringer till lärarna. Svaren skiljde sig mellan de olika skolorna. Annika och Stina 

tyckte inte detta var en så bra kommunikationsväg, för det är mer att föräldrarna får reda på 

vad de gör i skolan, men Ida och Monika tyckte att det kunde fungera. Vi själva anser att det 

är bättre att eleverna har en loggbok där föräldrarna kan läsa vad de göra varje vecka och själv 

kommentera på det. Vi tycker även att föräldrar ska har möjlighet att e-posta sina barns lärare 

för då skapar man en verklig kommunikation. 

Tillsist frågade vi om deras egen skolgång hade påverkat deras syn på läxor, eftersom vi 

känner att vår egen skolgång påverkat oss. De flesta av dem trodde det men visste inte riktigt 

hur. Annika tyckte att hennes skolgång hade varit väldigt strikt och att det var möjligt att det 

var därför hon inte gillar att ge läxor idag, men hon visste inte säkert. Ida hade ett annorlunda 
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svar på denna fråga, hon hänvisade till en anekdot om sin dotter där kontentan var ”Har man 

läxor så är man stor”. Är detta ett bra skäl till att ge läxor? Vi går idag på högskolan och 

känner inte oss speciellt stora när vi har haft läxa, mer stressade. Men visst är det möjligt att 

elever idag vill ha läxa för att känna sig vuxna.  Det har varit väldigt mycket läxor under vår 

skolgång på 1990-talet och idag ifrågasätter vi om alla läxor vi fick verkligen var 

genomtänkta. Som lärare kommer vi att försöka att problematisera de läxor vi eventuellt ger 

våra elever.  

6.2.4 Läxan - underanalyserad eller överanalyserad?

Avslutningsvis så vill vi gå tillbaka till frågan om läxan behöver problematiseras mer eller om 

den är bra i sin nuvarande form. Har Hellsten (1997), Buell (Kralovec & Buell, 2000; Buell 

2004), och Kohn (2006) rätt, kan den positiva synen på läxan i samhället vara uttryck för en 

underanalysering av läxan som fenomen, och vidare problematisering krävs? Eller kan det 

vara så att hemuppgifterna överanalyseras och därför finns denna negativa syn på dem i 

forskningen? Läser forskarna in för mycket i sina studier när de egentligen borde ta ett steg 

tillbaka och fundera på hur en läxa egentligen borde vara utformad och se ut?

Vi tror, efter att tagit del av all denna forskning och informanternas åsikter att läxan faktiskt 

behöver problematiseras ytterligare. Skolor idag anser vi borde skaffa sig ett förhållningssätt 

som vi skrev tidigare och enskilda lärare borde reflektera vidare över sina skäl till att ge eller 

inte ge läxor.  Detta examensarbete har inspirerat oss att tänka i dessa banor vad gäller vår 

undervisning i framtiden. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie var för liten för att kunna dra några slutsatser om lärarkåren i stort, så 

vore det intressant med en större nationell studie om hur och varför lärare ger läxor. Som 

tidigare nämnt så finns det lite forskning i detta ämne i Sverige vilket kan vara en orsak till att 

förhållningssätt verkar saknas. Överhuvudtaget anser vi att mer svensk forskning om läxor 

skulle vara intressant, även elevstudier, även om vi inte gått in på detta ämne. Om vi hade haft 

längre tid till denna studie så hade vi gärna själva frågat eleverna, då vi tycker det vore 

intressant med en studie som jämför lärares och elevers åsikter om läxors effekter. Vi tycker 

även att fler klassrumsobservationer bör göras där man studerar hur lärare ger läxor och 

använder sig av läxor i praktiken. Här tycker vi att vidare forskning bör börja för att det ska 
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bli en förändring i praktiken.  
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjufrågor

1. Kan du definiera vad en läxa är för dig?
2. Kan du förklara anledningarna till varför eller varför inte du ger läxor?
3. Hur mycket läxor ger du? 
4. Vilken typ av läxor ger du?
5. Hur kopplar du läxan till målen?
6. Finns det någon sorts läxa du finner mer effektiv (som funkar bättre) än 

de andra? 
F: Varför tycker du det?

7. Vad tror du läxor ger eleverna, akademiskt och icke-akademiskt?
8. Vad tror du det är meningen att läxor ska ge eleverna?

F: Tror du att läxor ger dem det?
9. Vad är din tanke att läxorna ska ge dina elever?

F: Vad blir resultatet?
10.Hur förhör du läxorna?

F: Vad är din tanke bakom den metoden?
11.Finns det någon läxpolicy på skolan?
12.Hur ser du på läxans vara eller inte vara generellt?
13.Varför tror du att läxor är frånvarande i dagens styrdokument?
14.Vilken betydelse har elevernas fritid för deras lärande?
15.Hur ser du på att använda läxor som ett sätt att förlänga skoldagen?
16.Vilken roll anser du att föräldrarna spelar när det kommer till läxgivning?
17.Tror du att du skulle se någon skillnad i elevernas prestationer om du 

slutade att ge läxor/började ge läxor?
18.Känner du press från föräldrar att ge läxor?
19.Händer det att föräldrar klagar på hur du ger läxor? T.ex. mängden, typen 

osv. 
20.Hur ser du på läxor som ett sätt för hem och skola att kommunicera?

F: Anser du att kommunikationen kan vara en anledning till att ge läxor? 
Motivera.
21.Forskare diskuterar om huruvida läxor lär eleverna självdisciplin, 

studievanor eller inte, vad anser du om det?
22.Påverkar elevernas intressen hur du utformar din läxa?
23.Påverkar utformningen av en läxa om eleverna gör den eller inte?
24.Påverkar elevernas sociala situation (hemförhållanden, språkkunskap osv) 

hur du utformar din läxa?
25.Har din egen skolgång påverkat din syn på läxor?
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Bilaga 2
Våra tack: 

Vi vill tacka Ingrid Nilsson och Catrine Brödje, för all handledning vi fått. De har kommit 
med många goda råd och synpunkter på vägen. 

Sen vill vi tacka lärarna som ställde upp på denna undersökning. Utan er hade det verkligen 
inte blivit någon uppsats. 

Vi vill även tacka vår responsgrupp för många trevliga och nyttiga seminarier. Där ni alltid
har gett era kloka råda som vi haft mycket nytta av under tiden vi har skrivit denna uppsats. 

Till sist vill vi tacka Joss Whedon, utan dig hade vi aldrig tagit oss igenom denna utbildning. 
Du har hjälp oss i många svåra stunder!

Maria: 
Först och främst vill jag tacka Julia, det har varit den bästa tiden under denna utbildning att 
arbeta med dig på detta projekt. Utan dig hade jag inte varit här idag.. 

Richard, du har varit ett stort stöd under denna process och har alltid haft tid och lyssna på 
mina problem. Tack för att du finns. 

Pappa, som alltid kört mig till lördags tentorna när tågen inte gick! Tack! Utan din hjälp hade 
jag haft många tentor att ta igen. 

Mamma, som har läst mycket av det jag skrivit och gett mig många goda råd genom åren. 
Tack för allt stöd och för att du har talat om för mig när jag stavat fel! 

Björn, som alltid har tid för sin stora syster när jag behöver tänka på något annat än studier 
och har då utmanat och slagit mig i diverse spel. Tack för dessa stunder jag behövde dem mer 
än vad du visste just då.

Kerstin, som alltid har några timmar över till att shoppa när hennes syster har haft 
skrivkramp. Tack för detta och oavsett vad andra säger shopping är en sport!

Julia: 
Jag vill börja med att tacka Maria, utan din hjälp, ditt stöd och dina råd så hade det blivit 
svårare och mycket tråkigare att skriva denna uppsats. 

Tack till Kristoffer för att du har stått ut med mig under tider då det enda jag gjort varit att 
sitta med näsan i böckerna. Tack för ditt stöd och din uppmuntran och för att du lät mitt
studerande ta den tid det tog.

Vidare vill jag tacka min familj för allt stöd och inte minst för den ekonomiska hjälpen!
Och övriga vänner, ni är fantastiska. 
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