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Abstrakt 

 

I dagens styrdokument nämns inte läxor. Trots det är läxor en utbredd arbetsform i våra 

svenska skolor. Både lärare, elever och föräldrar har en åsikt kring läxor. Den är således ett 

intressant ämne att studera då det inte finns någon enighet kring den. Idag ifrågasätts läxor 

förhållandevis lite och forskningen kring ämnet är både tunn och äldre. Dagens forskning är 

tvådelad och visar både på negativa och positiva effekter. Syftet med denna studie är att 

undersöka fyra gymnasielärares uppfattningar kring läxors pedagogiska syfte, dess upplevda 

effekter och utformning. Hoppet är att bidra till det svenska forskningsläget kring läxor samt 

att synliggöra diskussionen ytterligare. Detta har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer 

vars resultat sedan jämförs med den forskning som finns på området. De frågeställningar vi 

ställt är: Vilket pedagogiskt syfte har läxorna enligt lärarna? Hur arbetar och utformar lärarna 

läxor? Vilken uppfattning har lärarna om läxor? Vilka positiva och negativa effekter av läxor 

upplever lärarna? Genom studien kom vi bland annat fram till att lärarna arbetar olika med 

läxor och att det inte finns någon policy kring varken dess utformning eller syfte, vilket kan 

leda till problem. Lärarna har varken positiv eller negativ uppfattning till läxor som 

arbetsform. Men de kan se flera fördelar och nackdelar med den. Intervjupersonerna hade inte 

en klar bild av i vilket syfte de arbetade med läxor men det framkom att det fanns både 

socialiserande och lärande syften. Med stöd av resultaten i uppsatsen ifrågasätter vi 

avslutningsvis den spridning som finns över hur lärarna arbetar med läxor. 
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1. Inledning 

 

I dagens styrdokument nämns inte läxor. Ända hörs ofta utbildningsminister Jan Björklund 

nämna läxor som en del i det paket som ska stärka skolan. I dagens något tunna forskning 

angående läxor finns det en oenighet kring dess vara eller icke vara. Det finns forskare som 

menar att läxor kan ha positiva effekter om den utformas rätt, exempelvis Harris Cooper.
1
 

Men det finns också starka motståndare till läxor som exempelvis Alfie Kohn, som menar att 

de negativa effekterna är många fler än de negativa.
2
 

 

Tidigare har inte läxor varit ett ämne för debatt. I den allmänna debatten i tidningar och andra 

medier har ämnet inte börjat ta plats förrän de senaste åren. Diskussionen visar ofta en bild av 

att läxor bidrar till en ojämlik skola. Erik Andersson, lektor i pedagogik uttalar sig om läxor i 

Skövde Nyheter ”De barn som presterar bäst i skolan har föräldrar med hög utbildning. 

Lämnas ett barn ensamt med sitt lärande skapar det en stor spridning i elevresultat och därför 

tycker jag inte det är rätt metod, inte om man vill ha en jämlik och likvärdig skola”.
3
 I en 

debattartikel i Svenska Dagbladet påpekar man att det inte handlar om läxors vara eller icke 

vara. Det handlar istället om att lärare arbetar med läxor på fel sätt. ”Att ge läxor blir 

meningslöst om uppföljningen uteblir” menar Liv Sissel Grönmo, forskare vid universitetet i 

Oslo.
4
 

 

Både lärare, elever och föräldrar har en åsikt kring läxor. Det är således ett intressant ämne att 

studera då det inte finns någon enighet kring den. Det verkar finnas en allmän uppfattning om 

att läxor är bra för eleverna och för skolan. Trots att det inte finns i skolans uppdrag. Fler och 

fler skolor tar beslutet om att ha en policy mot läxor eftersom skolan tycker att det förstärker 

en ojämlikhet bland eleverna då lärarna delegerar ut ansvaret för barnets utbildning till 

föräldrarna.
5
 Med tanke på den oenighet som finns både inom forskningen och debatten på 

området vill vi diskutera och problematisera läxor som en metod för lärande. 

 

                                                
1 Cooper, 2001. 
2 Kohn, 2006. 
3 http://www.skovdenyheter.se/artikel/37786/skippa-laxor-for-en-jamlik-skola 20140515 
4 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd 20140515 
5 Svensén 2013. 



2 

  

1.1 Problemformulering och syfte 

 
Trots att läxor används frekvent som en arbetsmetod i skolan, ifrågasätts den måttligt och 

forskningen kring ämnet är både tunn och äldre. Dagens forskning är tvådelad och visar både 

på negativa och positiva effekter. Syftet med denna studie är därför att undersöka fyra lärares 

uppfattningar kring läxors pedagogiska syfte, dess upplevda effekter samt ta reda på hur 

lärarna utformar och arbetar med läxor. Vi hoppas därmed kunna bidra till det svenska 

forskningsläget kring läxor samt att synliggöra diskussionen ytterligare.  

1.2 Frågeställningar 

 
1. Vilket pedagogiskt syfte har läxorna enligt lärarna? 

2. Hur arbetar och utformar lärarna läxor? 

3. Vilken uppfattning har lärarna om läxor? 

4. Vilka positiva och negativa effekter av läxor upplever lärarna? 

2. Bakgrund 
 

Läxor är en aktuell diskussion. Under detta år har kommuner övervägt att slopa läxor i skolan. 

I somras beslöt exempelvis Hallstahammar kommun att undersöka möjligheten till att ta bort 

läxorna.
6
 På Rotundaskolan i Västerås togs läxor bort helt. Istället har eleverna fler 

undervisningstimmar.
7
 Det är därför intressant att få reda på vad forskningen säger om läxor 

och att undersöka vilken syn några lärare har på detta.  

 

Nedan behandlas hur man definierar begreppet läxor samt en redogörelse över hur synen på 

läxor förändrats utifrån styrdokumenten. 

 

2.1 Definition av begreppet läxor 

 

I litteraturen som lyfter läxor finns ett flertal olika definitioner och det finns ingen konsensus 

kring vad begreppet innehåller. Eftersom alla, både lärare, föräldrar, elever och forskare ger 

begreppet olika innebörder finns en flerdimensionell bild av begreppet. Exempelvis kom 

Ingrid Westlund i sin studie fram till att läxor enligt eleverna är ”något (uppgift) som tar tid 

                                                
6http://www.skolvarlden.se/artiklar/s-i-hallstahammar-vill-utreda-laxforbud 20140905 
7 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/04/30/laxor-foraldrarnas-lararnas-eller-elevernas-

skull 20140906 
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av hem- och fritiden” medan hon själv beskriver läxor som en ”svårfångad hybrid som finns 

någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och 

kollektiv.
8
 

 

Vi har valt att använda oss av Harris Coopers definition av läxor eftersom vi anser att 

Westlunds definition är för vag. Enligt honom är läxor uppgifter som ges till studenterna av 

lärare. Det är meningen att eleverna ska göra dessa uppgifter efter lektionstid. De kan 

exempelvis göra uppgifterna på sin fritid, efter lektionstid eller på anvisade studietid där 

eleven kan få hjälp med läxor och uppgifter av lärare.
9
 Vi tolkar, utifrån denna definition det 

som att även uppgifter som eleverna inte hunnit klart med i skolan kan betraktas som läxor 

om läraren uttalar en deadline för när arbetet eller uppgiften ska vara klar. 

 

2.2 Läxor i styrdokumenten 

 

Hur man ser på läxor förändras beroende på hur samhället sett ut och vilka pedagogiska 

funderingar som dominerat. Vad tänker lagstiftarna kring läxornas funktion och syfte? Vad 

har de tänkt kring läxor tidigare? I dagens läroplan Lgr11, lyser begreppet läxor med sin 

frånvaro.
 10

 

 

Historiskt har man haft olika syn på läxor i den svenska skolan. Med den obligatoriska 

grundskolan tillkom den första läroplanen, Lgr62. I den framgick att skolarbetet till huvuddel 

skulle göras under skoltid och att läxornas främsta uppgift var övning; ”hemuppgifterna ger 

eleverna tillfälle att ta ansvar, organisera lärostoffet och disponera tiden”.
11

 

 

I Lgr69 menar man att tiden i skolan skall räcka och att vila är viktigt, att eleverna ”bör få 

använda övrig tid varje dag för rekreation. Hemuppgifterna bör följaktligen i största möjliga 

utsträckning vara frivilliga”.
12

 

 

Läxor återkommer starkt som arbetsmetod i skolan i Lgr80 igen. Läxor fyller här funktionen 

att eleverna skall öva ansvar; ”Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. 

                                                
8 Westlund 2004, s. 43, 78. 
9 Cooper 2001, s. 3. 
10 Lgr11 i Svensén 2013. 
11 Lgr62 i Svensén 2013. 
12 Lgr69 i Svensén 2013. 
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Att lära eleverna ta ansvar för en uppgift, anpassad efter deras individuella förmåga, är en 

väsentlig del av den karaktärsdaning som skolan ska ge”.
13

 

 

I Lgr94 saknas det helt en diskussion kring läxor.
14

 Idag finns det alltså ingenting som säger 

eller reglerar läxorna i den svenska skolverksamheten. Ändå är det en självklar och stark 

arbetsmetod som lärare förväntas ge ut till eleverna, både i från skolans, skolledningens, 

föräldrarnas och elevernas håll.  

 

Inte heller när vi besöker skolverkets hemsida finner vi några publikationer eller ens 

diskussioner kring läxor. Detta tolkar vi på så vis att man inte anser att det är ett problem på 

de svenska skolorna eller att några nationella riktlinjer anses nödvändiga. Anledningen till att 

läxor lever vidare skulle kunna vara att den en gång stått i styrdokumenten och varit en 

självklar del i skolkulturen. 

3. Tidigare forskning och teori 
 

Nedan följer en genomgång av såväl internationell, som nationell forskning kring läxor. Syftet 

är att presentera forskningsläget som det ser ut idag.  

3.1 Internationell forskning  

 

John Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien och 

har genomfört metastudien ”Synligt lärande”. Studien involverar miljontals elever eftersom 

han gjort en forskningsöversikt (metaanalys) på över 800 studier. Forskningen är världens 

största forskningsöversikt som behandlar allt från undervisningsstrategier till praktiskt 

genomförande i klassrummet. Hattie redogör för, enligt honom, de mest effektiva arbetssätten 

för att förbättra elevers resultat.  

Hatties sammanställning av forskningsresultaten om hemläxor består av flera metastudier där 

sammanlagt 100 000 elever ingår och visar att läxor generellt sett har en liten påverkan på 

elevers lärande. En faktor som spelar in är elevens ålder då lågstadieelever får minsta positiva 

effekten av hemläxor medan gymnasieelever får högre effekt på sitt lärande. De elever som 

redan är högpresterande upplever ökad lärandeeffekt av hemläxor medan för yngre elever som 

inte presterar bra kan hemläxor ha en motsatt effekt och hämna lärandeutvecklingen. Detta 

                                                
13 Lgr80 i Svensén 2013. 
14 Lgr 94 i Svensén 2013. 
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eftersom yngre elever har svårare att arbeta självständigt, hitta relevant information och lättare 

blir distraherade. I sin tur kan det bidra till att eleven känner ett misslyckande vilket påverkar 

elevens motivation.
15

 

Det positiva med läxor är att föräldrars hjälp med hemläxorna kan ha en positiv effekt på 

elevens lärande då det bidrar till att eleven utvecklar en förmåga att utvärdera sina 

prestationer. Förmågan att utvärdera sina prestationer är den påverkansfaktor som har högst 

lärandeeffekt av alla i undersökningen.
16

 

Hemläxornas utformning påverkar också lärandeeffekten. Ju mer ostrukturerade och öppna 

uppgifterna är desto mindre positiv effekt har dem. Om eleverna dessutom inte får någon 

återkoppling eller feedback på uppgiften så anses det mer ogynnsamt. För att hemläxor skall 

bidra till en positiv lärandeeffekt bör de vara korta och avgränsade uppgifter med formativ 

återkoppling i skolan.
17

 

 

Alfie Kohn är en känd amerikansk författare i USA. I The homework myth som utkom 2006 

förkastar han det nuvarande systemet med läxor. Kohn är förvånad över att läxor ses som 

obligatorisk och att den ständigt diskuteras och kritiseras utan att man ifrågasätter den på 

allvar.
18

 

 

Vidare menar han att de negativa effekterna är många fler än de positiva. Föräldrarna får bära 

bördan av något som läraren beslutat, eleverna blir stressade och missar sin barndom, 

familjekonflikter uppstår, eleverna får mindre fritid och blir även mindre benägna att lära in 

nya saker.
19

 Kohn menar att de positiva effekter som man pratar om när man diskuterar läxor 

och som framkommit från studier, inte är tillräckligt vetenskapligt framtagna och ifrågasätter 

därmed om man bör ha läxor överhuvudtaget.
20

 

 

Om man istället bestämmer sig för att inte ha läxor skulle kvaliteten på uppgifter bli bättre 

enligt Kohn.
21

 Ifall man ska ha läxor måste de omstruktureras. Möjligen skulle man kunna se 

                                                
15 Hattie 2012, s. 27. 
16 Hattie 2012, s. 30. 
17 Hattie 2012, s. 28. 
18 Kohn 2006, s. 3. 
19 Kohn 2006, s. 9-19. 
20 Kohn 2006, s. 28-47. 
21 Kohn 2006, s. 166. 
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aktiviteter som inte går att göra i skolan som läxor, att vara med i köket att laga mat eller läsa 

en egen vald bok.
22

 

 

 

Harris Cooper professor i utbildning, psykologi och neurovetenskap vid Duke universitet har 

författat boken The battle over homework.
23

 Syftet med boken är att ge läsarna de termer, 

definitioner och den forskning som behövs för att kunna bilda sig en egen uppfattning om hur 

läxor/hemarbete skall tacklas.  

Definitionen av hemarbete eller läxor är att uppgifterna är givna av lärare till elever att utföra 

på annan tid än lektionstid. Uppgifterna kan sedan indelas i sju klassificeringar enligt Cooper. 

Beroende på mängd, alltså hur ofta man ger ut läxor och vilken längd den har. Vilka 

färdigheter som används så som att skriva, läsa eller använda sitt minne. Vilken grad av 

självständighet läxor görs med och vilka valmöjligheter som finns för studenten. Om eleven 

har lång tid på sig att bli klar med uppgiften eller kort tid på sig samt vilken social kontext det 

finns runt uppgiften alltså om eleven gör den självständigt, i grupp eller om den får hjälp av 

föräldrar, syskon eller andra elever.
 24

 

Sist men inte minst vilket syfte uppgiften har och det kan delas in i undervisande syften eller 

icke undervisande. Det finns fyra vanligt förekommande undervisande syften och det första är 

praktiserande eller repetitiva läxor, alltså uppgifter som bygger på material som redan har 

gåtts igenom på skoltid och vars syfte är att eleven skall öva eller repetera de kunskaperna 

eller färdigheterna hemma. Sedan finns det förberedande läxor som syftar till att eleven 

exempelvis skall kunna fakta eller vara förtrogen och ha erfarenheter av materialet innan 

läraren går igenom det i skolan. Detta för att eleven skall få en så stor fördel som möjligt när 

eleven sen arbetar med det på skoltid. Likheterna mellan repetitiva och förberedande läxor är 

att båda förhåller sig till det som sker eller har skett i klassrummet. Medan förlängande läxor 

syftar till att bygga en bro mellan ny kunskap och äldre genom uppgifter där eleven 

exempelvis skall se samband eller likheter och skillnader mellan den nya kunskapen och den 

gamla. Interagerande läxors syfte är att använda alla (eller flera) kunskaper eleven har för att 

                                                
22 Kohn 2006, s. 174-178. 
23 Cooper 2001, s. 3. 
24 Cooper 2001, s. 3-6. 
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sammanställa en produkt som exempelvis en bokrecension eller en berättelse med hjälp av 

kreativt skrivande.
 25

 

Andra icke-undervisande syften och mål med läxor kan vara att bidra till kommunikation 

mellan föräldrar och barn, att fullfölja direktiv från administrationen eller att bestraffa elever. 

Cooper påpekar dock att de flesta läxor är en blandning av flera klassificeringar och har flera 

syften.
26

 

Enligt Cooper finns det fyra olika positiva effekter.  

1. De direkta ämneskunskaps effekterna - eleverna får bättre användning av faktakunskaper, 

ökad förståelse, bättre kritiskt tänkande, bättre informationsbearbetning, bättre 

begreppsbildning och att det kan bli en berikning av läroplanen. 

2. De långsiktiga akademiska effekterna - läxor uppmuntrar till lärande under fritiden, 

förbättrar attityden till skola och bidrar till bättre studie- vanor och färdigheter.  

3. Icke akademiska effekter - eleven får mer självdisciplin och vet vad den ska göra, blir 

bättre på att organisera sin tid och att läsa problem självständigt samt blir mer ifrågasättande.  

4. Föräldrarnas ökade uppskattning och involvering i skolan.
27

 

De fyra negativa effekterna är enligt Cooper: 

1. Det kan bli en mättnad där eleven förlorar intresse i det akademiska materialet och att 

eleven blir psykiskt och känslomässigt trött på skolan.  

2. Eleven kan känna att man förnekar den fritid och samhällsaktiviteter, vilket kan leda till 

problem mellan barn och förälder då barnet tycker att föräldern lägger sig i. Det kan även 

finnas en press att prestera och att bli klar med sina läxor samt missförstånd av uppgiftens 

instruktioner.  

3. Det kan finnas en risk för fusk där eleven antingen kopierar läxorna från en annan elev eller 

får för mycket hjälp istället för handledning finns också.  

4. Att läxor kan leda till ökade skillnader mellan låg- och högpresterande elever.
28

 

Andra faktorer som påverkar läxor är intressen eller måsten som konkurrerar med elevens tid. 

Hur hemmiljön ser ut plats, ljus, tystnad och material samt andras inblandning som föräldrar, 

syskon eller andra studenter. De faktorer som påverkar i skolan är om läxorna får feedback 

som skrivna kommentarer, betyg eller incitament. Om det sker test på relaterat material eller 

                                                
25 Cooper 2001, s. 3-6. 
26 Cooper 2001, s. 5. 
27 Cooper 2001, s. 6-8. 
28 Cooper 2001, s. 8-9. 
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om man får användning av det som man lärt sig i exempelvis klassrumsdiskussioner.
29

 

 

3.2 Svensk forskning 

 

Läxforskaren Jan-Olof Hellsten skrev en litteraturgenomgång kring läxor 1997 i Pedagogisk 

forskning i Sverige. Det var främst läroplaner, lärarutbildningens kurslitteratur och artiklar 

som granskades med syftet att undersöka hur fenomenet läxor framställdes i den offentliga 

diskursen.
30

 I texten synliggör han att läxor många gånger är osynlig, att det skrivits 

förvånansvärt lite om läxor i offentliga texter i jämförelse med att den i allmänhet värderas så 

högt.
31

 Exempelvis nämns inte ordet i de senaste styrdokumenten.  

 

I de få texter som lyfter läxor problematiseras den inte. Istället värderas den högt och det finns 

en självklar tanke om att läxor är något bra med självklara positiva effekter.
32

 I Studien har 

Hellsten främst hittat sju orsaker till varför de används i skolan som vi här förkortat;
33

 

 

1. Förberedelse - Eleverna förbereder sig inför kommande prov och förhör genom att 

läsa läxor. Den förbereder eleverna för livet efter skolan eftersom läxläsning lär dem 

ansvar och att tänka själva. 

2. Tidsstruktur - Läxor är ett sätt att organisera tid, både i skolan och i hemmet. På 

lektionerna går en del av tiden åt till läxgenomgång och förhör. Elevernas och 

familjernas fritid struktureras av hemläxor. 

3. Kontroll och styrning - Läraren kontrollerar elevernas utveckling genom läxor. Målet 

är en ökad självkontroll hos eleverna. 

4. Kärlek och omsorg - Samarbetet med barnens läxor blir ett sätt att visa omsorg och 

anses leda till bättre familjerelationer. Föräldrarnas intresse för barnens läxor kan 

ibland ses som ett krav från skolan. 

5. Identitet och status - Läxorna är en markering av elevidentiteten. Eleverna ska ta en 

elevroll. För en förstaklassare är läxor ett viktig som bevis på att han eller hon börjat 

skolan. Läxgivning markerar en lärares ämnesstatus.  

                                                
29 Cooper 2001, s. 10-12. 
30 Hellsten, 1997, s. 205. 
31 Hellsten, 1997, s 215. 
32 Hellsten 1997, s. 215. 
33 Hellsten 1997, s. 211-215. 
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6. Gemenskap och kontakt - läxornas roll som fokus för närhet mellan barn och föräldrar. 

Läxorna ger föräldrarna en insyn i elevernas skolarbete. 

7. Arbetsprestation - Läxläsningen ses ofta som ett naturligt inslag i vardagslivet. Skolan 

ses som en arbetsplats men elevernas sysselsättning betraktas inte som ett arbete. 

I Läxberättelser - Läxor som tid och uppgift från 2004 presenterar Ingrid Westlund sin 

hermeneutiska studie där hon bl.a. granskat uppsatser som skrivits av elever från årskurs 6 

och 8. Syftet var att få en bild av deras upplevelser av när tid var avgörande eftersom den 

tunna forskningen enligt Westlund saknar ett elevperspektiv.
34

 I studien synliggör hon att 

läxorna blev fler med åren och att elever och vuxna såg olika på dem.
35

 Eleverna gjorde dem 

eftersom det var ett krav från lärare och föräldrar och såg läxor som tid som försvann från 

fritiden medan de vuxna såg den som en möjlighet till inlärning.
36

 Vidare påpekar författaren 

att det finns en tanke som tagits för givet, nämligen att läxor är av godo.37 

 

Mest läxor gavs i ämnena matte, engelska, svenska och SO. Dessa delades ut av lärarna utan 

att ta hänsyn till den tid som eleverna har att göra dem.
38

 Det som styrde tiden var uppgiften 

vilket gjorde det svårt för eleverna att urskilja skolan från fritiden.
39

 Det gjorde också de 

lågpresterande eleverna fick lägga ner mycket mer tid på läxor än sina duktiga klasskamrater. 

Det var också de som fick minst hjälp i hemmet. Läxor skapade därmed ökade skillnader 

mellan de hög- och lågpresterande.
40

 Författaren såg också att läxor hade individuella 

kostnader som minskad motivation och stress. Eleverna kände ilska, frustation, sorg och 

trötthet inför dem.
41

 

 

Författaren menar vidare att de tidigare framtagna positiva effekterna av läxor har betydelse 

men att man inte skall ta för givet att läxor är av godo.
42

 Westlund lyfter fram att läxornas 

nytta och orsak kan, utifrån J.L. Epsterin vara;öva färdigheter, öka engagemanget för olika 

uppgifter, fostra studenter att ta ansvar och planera sin tid,etablera kontakt mellan barn och 

                                                
34 Westlund 2004, s. 36. 
35 Westlund 2004, s. 65. 
36 Westlund 2004, s. 44, 61. 
37 Westlund 2004, s. 34. 
38 Westlund 2004, s. 51, 60. 
39 Westlund 2004, s. 77-78. 
40 Westlund 2004, s. 50, 70. 
41 Westlund, 2004, s. 36, 42. 
42 Westlund 2004, s 34. 
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föräldrar, fullfölja politiska beslut om läxor, informera föräldrarna om skolarbetet och 

påminna om krav som ställs – som straff.
43

 

 

 

Ulf Leo och Daniel Pettersson skrev 2005 en artikel, Läxor – en oreglerad bedömningspraktik 

i e-tidskriften Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. Artikeln bygger på 

resultaten från Leos magisteruppsats Läxor är och förblir skolarbete från 2004. Av studien 

framgår att lärarna överlag är positiva till läxorna som en del i elevernas kunskapsutveckling 

samtidigt som det saknas en övergripande förståelse bland lärare, föräldrar och elever varför 

skolan ger läxor eller varför läxor överhuvudtaget existerar.
44

  

 

Författarna ifrågasätter starkt varför det fortsätter att vara en så naturlig arbetsform och 

bedömningspraktik i skolan att ge läxor, trots att det inte finns något som reglerar detta.
45

 

Vidare att inställningarna till läxor ligger så djupt rotade att de knappast ens går att diskutera 

ifall man inte ”nollställer” tankarna kring läxor. Exempelvis har den tidigare forskningen varit 

snäv eftersom de inte diskuterats läxläsning kontra andra aktiviteter som lek, spela instrument 

eller laga mat.
46

 Forskningen kring läxor visar också att lärarna ej har stöd när det gäller 

läxornas positiva effekt. Avsaknaden av den övergripande förståelsen för varför läxor är 

viktiga problematiseras av författarna i artikeln.  

 

Läxor anses vara en bedömningspraktik och det är lärarna som sätter ramarna för den. De 

bestämmer när den ska göras och hur den ska se ut och sitter därmed på mandatet på hur den 

skall tolkas. Eftersom läxor är en bedömningspraktik anser författarna att det är av högsta vikt 

att läraren delar med sig av hur läxor bör tolkas.
47

 Idag saknas en policy kring läxornas 

funktion och syfte, vilket enligt författarna bör åtgärdas.
48

 

 

 

Det finns en del kandidatuppsatser som tar upp läxor. En av dessa är skrivna på Högskolan i 

Halmstad 2007 av Annika Bengtsson, Milorad Miletic och Tatjana Miletic. I Läxan som 

                                                
43 Westlund 2004, s 35. 
44 Leo i Leo & Pettersson 2005, s. 17. 
45 Leo i Leo & Pettersson 2005, s. 3. 
46 Leo i Leo & Pettersson 2005, s. 7. 
47 Leo i Leo & Pettersson 2005, s. 10. 
48 Leo i Leo & Pettersson 2005, s. 18. 
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ideologi? problematiserar de läxor som arbetsmetod genom grundad teori.
49

 Förutom 

kategorierna för eller emot läxor fann de en tredje kategori genom undersökningen. Det var de 

som trots sin ideologiska ståndpunkt (emot läxor) inte fann det möjligt att inte tilldela 

hemuppgifter eftersom det fanns brist på ekonomiska resurser i skolorna. Läxor var således en 

kompromiss eftersom ekonomin var knapp och skolan var organiserad på ett sådant vis att de 

inte hann med annars. De som ingick i denna kategori önskade fler lärare, mindre elevgrupper 

samt en bättre studiemiljö i skolan.
50

 

5. Metod och material 
 

I denna del presenteras hur vi gått tillväga för att besvara frågeställningarna. Här förs också 

resonemang kring de val vi gjort.  

5.1 Undersökningsmetod 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom metoden på ett bättre sätt kan 

beskriva den enskilda lärarens upplevelser av läxor än vad exempelvis enkäter kan göra. 

Fördelarna med att använda sig av kvalitativ metod istället för kvantitativ metod som 

exempelvis enkäter är att intervjuer gör det möjligt att nå djupare svar och ökad förståelse för 

individen. Det finns även en möjlighet att be intervjupersonen att utveckla sitt resonemang. 

För att göra intervjuerna på bästa sätt har vi utgått från olika metodböcker. Dessa har bidragit 

med tips på hur samtal ska föras under intervjuer och hur frågor bäst ställs.  

 

Intervjuerna i studien är halv-standardiserade eftersom det möjliggör komparation mellan 

intervjuerna i analysen. Metoden gör det möjligt för nya och oförberedda aspekter att dyka 

upp under pågående intervju, vilket gör att varje intervju är unik. Genom metoden kan risken 

för missförstånd minska eftersom de som intervjuar exempelvis kan be respondenten 

förtydliga sina tankar om något är oklart. Det ger också oss möjligheten att samla in ett 

bredare material. Om vi istället hade valt att ha standardiserade intervjuer hade vi lättare 

kunnat jämföra intervjuernas svar med varandra samtidigt som vi hade gått miste om 

möjligheten till att låta båda parter styra intervjusamtalet eftersom man då följer en strikt 

                                                
49 Bengtsson mfl. 2007, 2.  
50 Bengtsson mfl 2007, s. 42. 
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intervjumall. Hade vi istället haft låg grad av standardisering med öppna frågor hade vi inte 

haft någon möjlighet att jämföra intervjuerna.
51

 

 

En nackdel med att vara två stycken som intervjuar en person kan vara att respondenten 

känner sig i maktunderläge. Genom att undvika standardiserade frågor och istället använda 

frågorna som ett diskussionsunderlag, frångår vi risken att personen skall känna detta. 

Personen kan även känna sig mer trygg när man för en diskussion istället för att det blir en 

”förhörssituation”.
52

 

 

Vi har valt att göra våra intervjupersoner konfidentiella med det menas att vi vet var ifrån vi 

har fått uppgifterna men det är bara vi som har tillgång till den informationen.
53

 Därav är 

namnen i undersökningen tangerade. Detta för att de skall känna sig manade att ställa upp på 

en intervju. Det ökar också tillförlitligheten på svaren då respondenten inte behöver stå 

tillsvars för det dem sagt. På så sätt skapar man en miljö där respondenten kan känna sig trygg 

att berätta sina funderingar och tankar kring. 

5.2 Urval 

 
Vi har valt att intervjua fyra gymnasielärare som undervisar i ämnena samhällskunskap, 

historia och religionskunskap. Vi har gjort ett urval ur populationen gymnasielärare eftersom 

ingen liknande studie har undersökt denna grupp. Den tidigare forskningen har haft fokus på 

grundskolan. Dessutom vill vi undersöka lärare med samma behörighetsgrad som vi själva 

har. Med tanke på det bristande intresset kring att delta i undersökningen samt tidsramen för 

denna studie, har vi valt att göra ett bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att 

man gör ett icke-sannolikhetsurval som innebär att respondenterna består av de personer som 

finns tillgängliga för forskaren.
54

 Nackdelen med detta urval är att det hindrar möjligheten till 

att generalisera. Två av personerna har en av oss haft som VFU-lärare. Detta kan såklart 

påverka svaren då intervjupersonen i fråga känner en av oss. Vi ser inte detta som ett problem 

eftersom intervjupersonen eventuellt kan känna sig mer trygg och mindre nervös med de som 

intervjuar. Hade ämnet vi valt varit mer känsligt hade det möjligen funnits en problematik 

kring intervjun. 

                                                
51 Patel & Davidson, 2003, s. 72. 
52 Trost 2005, s. 46. 
53 Patel & Davidson, 2003, s. 70. 
54 Deacon, 1999, s 54. 
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Alla gymnasielärare som ingår i studien arbetar på medelstora gymnasieskolor i Hallands län. 

Tre av intervjupersonerna arbetar även på samma skola men eftersom det inte fanns en 

gemensam policy kring läxor på skolan så tror vi inte att de nödvändigtvis har en liknande syn 

på läxor. Vi valde att intervjua fyra personer eftersom dessa gav ett tillräckligt underlag för att 

kunna göra en rimlig analys. Hade vi intervjuat lärare med ett större åldersspann, med mer 

varierande tid inom yrket och på olika stora skolor så inser vi att det finns en chans att vi hade 

fått större bredd på svaren. 

5.3 Intervjuguide 

 

Intervjuguidens (se bilaga) utformning och frågor är konstruerade utifrån de teorier som 

beskrivits ovan. Genom att utgå ifrån teorierna i utformandet av intervjufrågorna skapas bättre 

möjligheter att besvara de frågeställningar som ställs i studien. De möjliggör även en 

komparation mellan intervjusvaren och de tidigare studierna på området.  

 

De första fyra frågorna syftar till att ge läsaren en inblick i vilka de intervjuade är samt åt att 

få den intervjuade att känna sig trygg inför de kommande frågorna. Frågorna 5-8 hör till 

frågeställningen Vilken uppfattning har lärarna om läxor? Frågorna är inspirerade av Leo och 

Pettersson, Westlund och Hellsten som tar upp vilken uppfattning som finns om läxor. 

Frågorna 9-14 i intervjuguiden är inspirerade av Cooper, Hattie och Westlund och kan knytas 

samman med frågeställningen Hur arbetar och utformar lärarna läxor? 

Cooper, Hellsten och Westlund talar om syften med läxor, vilket vi inspirerats av i Vilket 

pedagogiskt syfte har läxorna enligt lärarna? Det är främst fråga 14 som behandlar 

frågeställningen men även frågorna 12 och 13. Den sista frågeställnigen i studien är Vilka 

positiva och negativa effekter av läxor upplever lärarna? Genom att låta de intervjuade 

besvara frågorna 15 och 16 hoppas vi kunna jämföra svaren med Coopers, Kohns, Hatties och 

Westlunds forskning som behandlar effekter. 

 

Den sista frågan ställs till den intervjuade för att den skall få en chans att yttra sig om den 

känner att den vill ta upp något som vi inte redan tagit upp.  
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5.4 Genomförande 

 

Intervjupersonerna kontaktades först via mejl där vi beskrev syftet med intervjun och studien. 

I nästa mejl bad vi de utvalda att meddela om när och var intervjun kunde äga rum. Vi 

bestämde därefter tid och plats. Samtliga lärare ville träffas på skolan där de arbetar. Vi valde 

att låta de intervjuade välja plats eftersom de är viktigt att de känner sig väl till mods och 

bekväma i den miljö som intervjun äger rum i. De fick själva bestämma tid eftersom det är 

viktigt att de känner att de har god tid på sig att besvara frågorna.
55

 

 

Vi var noga med att förklara för dem att de var konfidentiella vilket betyder att vi vet vem 

som svarat på intervjufrågorna men läsarna vet inte det och frågade om det gick bra att vi 

spelade in intervjun via våra telefoner.
56

 Fördelen med ljudinspelning är att 

intervjupersonernas svar registreras exakt. Det möjliggör att vi kan gå tillbaka och höra svaret 

flera gånger. Samtidigt ska man komma ihåg att svaren kan påverkas av att ljudinspelningen 

pågår.
57

 

 

5.5 Forskningsetiska principer 

 

De forskningsetiska principerna som vi utgått ifrån är inspirerade av Guthrie som talar om 

vikten av kompetens hos forskaren, integritet och ansvar i samhällsvetenskaplig forskning.
58

 

Vi har därför varit noga med att informera de personer som är med i denna studie om vårt 

syfte, hur informationen kommer att behandlas och att de i alla lägen kan välja att avbryta sitt 

deltagande i undersökningen. Intervjupersonerna vet på så sätt om att deras svar kommer att 

användas i studien och de väljer sedan själva om de vill delta och hur mycket de vill exponera 

i sina svar.  Det är av största vikt att den data som ingår i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet och att de uppgifter som samlats in om enskilda personer enbart 

används för forskningsändamål. Det är även vårt ansvar som forskare att respektera 

intervjupersonernas integritet. 

                                                
55 Ekholm & Fransson 2006, s. 22. 
56 Ljudfil finns hos författarna. 
57 Patel & Davidson 2003, s. 83. 
58 Guthrie 2010, s. 22. 
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5.6 Dataanalys 

 

Intervjuerna har transkriberats från ljudinspelning till textform. Direkt efter en intervju har vi 

gjort en kvalitativ bearbetning av texten. Fördelen med detta arbetssätt är att man direkt efter 

en intervju kan se hur man kan gå vidare.
59

 Texten har skrivits ut för att få en bättre överblick 

av materialet där vi markerat och kommenterat centralt innehåll. De tankar och reflektioner 

som dykt upp under tidens gång, har vi dokumenterat för att undvika att något glöms bort. Vi 

har valt att göra en löpande analys. Det är praktiskt att göra en löpande analys då materialet i 

vår kvalitativa undersökning är omfattande. Genom detta arbetssätt hålls även materialet mer 

levande.
60

 Under slutbearbetningen av undersökningen, har materialet lästs igenom flertalet 

gånger för att undvika att något glömts bort.  

5.7 Analysverktyg 

 

Analysverktygen har tagits fram för att bättre förstå och tolka intervjusvaren. De ställs 

bredvid varandra för att göra en analys möjlig. 

Cooper nämner att det finns sammantaget sex olika syften med att ge ut läxor. Även Hellsten 

har kommit fram till sju orsaker till att läxor används i skolan. Westlund talar också om läxors 

nytta och orsak utifrån J.L. Epsterin. Det går att urskilja två typer av syften utifrån dessa 

studier, lärande och socialiserande. De lärande syftar till att eleverna ska utveckla sin 

kunskap. Under denna kategori ingår Coopers fyra undervisande syften samt den 

socialiserande fördelen Westlund tar upp utifrån J.L. Epsterin. De sociala syften som finns 

skall främst utveckla elevernas sociala egenskaper och lära dem ta ansvar. I denna kategori 

ingår Coopers icke-undervisande syften, J.L. Epsterins socialiserande syften samt Hellstens 

sju orsaker till läxor. Utifrån dessa tre studier kommer vi att jämföra intervjusvaren som är 

relaterade till lärarnas pedagogiska syften med läxor för att besvara frågeställningen: vilket 

pedagogiskt syfte har läxorna enligt lärarna? 

Hur lärarna arbetar och utformar läxor tas upp av Harris Cooper. Han delar in läxor i sju 

kategorier. Dessa har vi som utgångspunkt när vi analyserar intervjusvaren. Samtidigt vävs 

Hattie, Westlund, Leo och Pettersson samt Hellstens forskning som berör läxornas utformning 

in i diskussionen för att besvara frågan hur lärarna arbetar och utformar läxor.  

                                                
59 Patel & Davidson 2003, s. 119. 
60 Patel & Davidson 2003, s. 119. 
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Westlund menar att vuxna i allmänhet är positiva till läxor och att det finns en allmän tanke 

kring att läxor är bra. Hellsten säger också att det är ett problem att de har ett högt värde, 

oavsett var eller hur den diskuteras. Leo och Pettersson påstår att lärarna överlag har en 

positiv inställning till läxor som en del av elevernas kunskapsutveckling. Huruvida detta 

påstående även är giltigt för våra intervjupersoner analyseras tillsammans med svaren på 

frågan: vilken uppfattning har lärarna om läxor?  

I vår studie undersöker vi vilka positiva och negativa effekter lärarna upplever av läxor. 

Cooper, Kohn, Hattie och Westlund behandlar också läxors effekter. Detta möjliggör en 

jämförelse mellan vår studie och tidigare forskning och hjälper oss svara på vår frågeställning. 

6. Resultat och analys 
 

Vi har valt att strukturera resultat och analys i teman utifrån de frågeställningar vi har i 

studien. Detta för att på bästa sätt tydliggöra resultatet av denna studie. Resultatet presenteras 

först inom varje tema för att sedan inom respektive tema tolkas med hjälp av de analysverktyg 

som presenterats ovan. Inledningsvis presenteras intervjupersonerna. 

6.1 Intervjupersonerna 

 

Kajsa är 37 år. Hon har varit lärare sedan 2001. De första tio åren arbetade hon på högstadiet 

men har sedan tre år tillbaka varit på en gymnasieskola. Idag undervisar hon i 

samhällskunskap och historia men har tidigare förmedlat kunskaper i svenska, spanska och 

engelska. Kajsa studerade först till statsvetare och läste sedan in pedagogiken och blev lärare. 

 

Emelie är 37 år. Hon har varit lärare sedan 2000 och sedan två år tillbaka har hon arbetat på 

en gymnasieskola. Tidigare jobbade hon på en högstadieskola. De ämnen som hon undervisar 

i dag är historia och samhällskunskap, men hon har också undervisat i so-ämnena och 

svenska. Emelie har alltid velat bli lärare, trots att hennes far misstyckte och ansåg att 

läraryrket saknade status. Hon valde att bli gymnasielärare eftersom de hade högst status inom 

yrket.  

 

Per har fyllt 45 år, blev färdig lärare sommaren 2000 och är idag inne på sitt fjortonde läsår. 

Per undervisar i ämnena religion, psykologi och filosofi. Han började läsa filosofi och 
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psykologi, när han inte visste vad han skulle använda studierna till beslöt han sig för att bli 

lärare och läste då till ämnet religion.  

 

Lina är 43 år. Hon har arbetat som lärare sedan våren 1997. Under hösten 1997 tog hon 

anställning på samma skola som hon arbetar på idag. Där undervisar hon i ämnena 

samhällskunskap och religion. Lina började också läsa statsvetenskap men trodde inte att hon 

skulle få arbete inom det området så hon läste till ämnena religion och pedagogik och blev på 

så vis behörig lärare. Yrket tycker hon bara blir roligare och roligare med åren. 

 

6.2 Pedagogiskt syfte 

 

Kajsa har ingen pedagogisk tanke kring läxor. Hon anser att det mesta skolarbetet bör ske i 

skolan. Utöver deadlines har hon inte läxor eftersom hon har en tanke om att elevbördan blir 

för stor. Kajsa har heller inga förberedande läxor, utan använder endast läxor för att hinna ifatt 

sin planering eller för att undvika större prov och istället ha mindre förhör. 

Emelie har en pedagogisk tanke bakom läxor men har inte realiserat den riktigt. Dock 

framkom aldrig vilken pedagogisk tanke det är hon strävar efter. Hon uppgav att om en elev 

varit sjuk får den ta igen det den missat. Läxor används också i förberedande syfte, mycket 

går ut på att läsa inför en lektion för att kunna delta i diskussionen. Hon använder även läxor 

som deadline, om man inte använt tiden som eleverna har i skolan får man ta hem och göra 

färdigt. Ibland förhörs eleverna på sådant som de gått igenom under lektionerna.  

 

Eftersom det skulle bli jättemycket läxor om alla lärare delade ut dem i sina ämnen försöker 

Per att undvika att ge läxor. Han vill dessutom frångå att eleverna känner sig förvirrade och 

tycker att det blir för spretigt. Det framkom under intervjun att han sätter deadlines så att 

elever som inte var färdiga får göra klart uppgiften hemma. 

 

De enstaka gånger som Lina känner att hon vill ha koll på vart eleverna är, använder hon sig 

av läxor. Det kan också vara när hon vill att eleverna bättre skall hänga med på nästa lektions 

genomgång.  Hennes pedagogiska idé är att läxor fyller en kontrollerande, förberedande och 

repeterande funktion.  
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Lina var den enda av respondenterna som använde sig av läxor i syfte att kolla var eleverna 

befinner sig i planeringen. Hellsten nämner att en av orsakerna till att använda sig av läxor är 

kontroll och styrning där läraren kontrollerar elevernas utveckling med hjälp av läxor. 

 

Westlund ser ett stort problem med att elever som av olika anledningar behöver komma ifatt 

får det i läxor eftersom det enligt henne skapar större skillnader mellan låg- och 

högpresterande elever. Även Cooper menar att läxor kan leda till ökade skillnader mellan 

dessa grupper.  Både Kajsa och Emelie angav att de gav ut läxor i syfte att alla eleverna skulle 

följa planeringen utan att problematisera det vidare.  

 

Alla respondenter i vår studie använder sig frekvent av deadlines som en sorts syfte med läxor 

där eleven får arbeta hemma om de inte är i fas. I den tidigare forskning vi tagit del av nämner 

ingen detta syfte med läxor. Detta kan tyda på en begreppsproblematik då författarna kanske 

inte anser att detta faller inom ramen för begreppet. 

 

Ett syfte med läxorna kan vara att förbereda eleverna för vad som skall komma på lektionen, 

vilket enligt Cooper kan vara till fördel för dem. Detta sätt att använda sig av läxor tillämpar 

både Emelie och Lina. 

 

Hellsten säger att en av orsakerna till att läxor används är som förberedelse då eleverna 

förbereder sig inför kommande prov och förhör. Både Kajsa och Emelie yttra att de kollade av 

att eleverna gjort läxorna genom att förhöra dem. 

 

Lina tyckte vidare att repetera samhällsvetenskapliga begrepp var något som eleverna 

behövde mer av. Hon använde själv repetition som ett moment i sin undervisning. Cooper 

nämner att ett syfte med läxor är just att repetera färdigheter hemma. 

 

6.3 Läxornas utformning 

 

På skolan som Kajsa arbetar på finns det ingen policy kring läxor. Det är upp till varje lärare 

hur man arbetar med läxor. Det finns en planeringsikon för varje klass där lärarna kan skriva 

in prov, arbeten och läxor. I vilken grad den används beror på vilket program man tillhör. I 

vissa arbetslag används den flitigt, i andra används den inte alls. Kajsa försöker att planera 
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logiskt så att lektionerna ska räcka om de används fullt ut. Tanken är att man ska hinna göra 

så mycket i skolan men om man inte hinner bli färdig får man göra det hemma. Hon tycker 

det är bättre att spara på krutet till proven så att eleverna inte tröttnar på läxor och ämnet. 

Eftersom eleverna har så många ämnen är det lätt att de får för stor arbetsbörda. Ibland låter 

Kajsa eleverna välja om de vill ha större test eller beta av området i mindre delar. Om de 

väljer att beta av får eleverna läxförhör istället för ett större prov. Hon försöker att alltid ha 

uppföljning på de läxor hon har. Ofta görs det genom quiz på datorn.  

På Emelies arbetsplats finns det heller ingen policy kring läxor. Däremot finns det en policy 

över hur många prov man får ha på en vecka. Hon vet dock inte hur den policyn lyder. 

Eleverna får istället säga till när de har för mycket att göra. Eleverna klagar ibland på at de har 

för mycket. Men om de använder tiden rätt i skolan, skulle bördan enligt Emelie vara mindre. 

Vissa klasser tilldelades inte läxor, exempelvis byggprogrammet eftersom de ändå inte gör de. 

Om eleverna är sjuka får de läxor genom att ta igen det som missats på lektionen. De som inte 

är färdiga med uppgifter på lektionstid får ta med dem hem. Eleverna måste på så sätt ta ett 

eget ansvar. Emelie ger också förberedande läxor där eleverna får läsa på innan hon går 

igenom de i klassrummet. Hon ger inte ut läxor varje vecka men tror att de egentligen skulle 

behöva det eftersom de själva inte har förmågan att ta ansvar. Emelie tycker att det är otroligt 

viktigt att följa upp läxor eftersom det är meningslöst annars, men ibland gör hon felet att 

slänga ut läxor utan att ha någon uppföljning. Hon säger att hon borde ha mer uppföljning där 

de tillsammans diskuterar och går igenom prov och läxor. Ibland tar hon in och rättar frågor 

som eleverna arbetat med hemma men det är sällan då det tar för mycket tid. 

Per kan inte minnas att skolan skulle ha någon policy kring läxor, det är upp till varje enskild 

lärare att bestämma. Det finns däremot provskrivelser, vilket han tycker är bra. Per ger inte ut 

läxor men om eleverna går för långsamt fram kan han sätta en deadline och då får de arbeta 

färdigt med uppgiften hemma om man inte är klar. De är elevernas ansvar om de vill arbeta 

mellan åtta och fyra eller om de vill arbeta hemma och skylla sig själva. Det ska dock finnas 

lektionstid att göra klart uppgiften på om eleverna bara arbetar ordentligt i skolan. Han 

försöker att undvika läxor då det blir för mycket för de studerande om alla lärare ger ut läxor.  

Där Lina arbetar finns inte heller några bestämmelser kring läxor. Däremot får man max ha 

två prov i veckan. Lina har infört en punkt för hennes klass när de har mentorstid som heter 

veckans planering där man ska skriva in vad som är på gång i veckan så de inte ska bli för 

betungande för eleverna. Men det finns inget fungerande system på skolan. Det är 
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klassföreståndaren som har ansvaret. Förr hade hon fler skriftliga läxförhör men nu använder 

hon läxor mer förebyggande. Exempelvis kan hon be eleverna läsa inför en lektion. Hon 

kollar aldrig om de har läst på det men berättar om en läxa där eleverna fick muntligt förhör 

på olika begrepp. Då hade de ca en vecka på sig innan förhöret ägde rum. Hon ger ibland 

läxor för att komma i fas eftersom en del hinner klart och andra har en del efter sig. Hon ger 

också ibland ut uppgifter som elever kan ha och träna på inför prov. Syftet med de läxor hon 

ger ut är att hänga med bättre på lektionsgenomgångarna eller för att kolla var eleverna är. 

Samtliga intervjupersoner uppger att det inte finns någon policy kring läxors syfte och 

funktion utan att det är upp till varje lärare att bestämma. Alla skolor som ingår i studien har 

en policy som anger hur ofta lärarna får ha prov och ge ut arbeten. Dock verkar systemet 

kring denna policy inte fungera fullt ut. Leo och Pettersson menar att det är av största vikt att 

det finns en fungerande policy kring läxors funktion och syfte, vilket i enighet med deras 

studie, även här lyser med sin frånvaro.  

 

Cooper delar in läxornas utformning i mängd, längd, färdigheter, självständighet, 

valmöjligheter, tid samt socialkontext. Den första av de sju är mängd. Kajsa, Emelie, Per och 

Lina lyfter alla upp att mängden läxor är avgörande för elevernas arbetsbörda. Två av 

respondenterna nämner att de undviker att ge ut läxor i hänsyn till eleverna. Westlunds 

påstående att läxor delas ut av lärarna utan hänsyn till den tid som eleverna har att göra de 

stämmer således inte in med vår studie. Westlund menar vidare att eleverna förknippar läxor 

med ilska, frustration, sorg och trötthet. Kajsa lyfter upp att hon undviker läxor för att hon vill 

spara på elevernas energi till proven och för att de inte ska tröttna på ämnet. Ingen av lärarna 

hade några bestämmelser över hur ofta de delar ut läxor. De färdigheter som eleverna 

använder i samband med läxor är främst läsning, skrivning samt i viss mån använda sitt 

minne. Exempelvis när de läser på i förberedande syfte, avslutar en skriftlig uppgift eller när 

de övar på begrepp och förhör. Ingen av intervjupersonerna nämner att uppgifterna skulle vara 

något annat än självständiga eller att det finns några valmöjligheter kring läxor. Däremot 

uppgav Kajsa att eleverna fått välja mellan flera små läxför eller ett större prov.  Tidigare 

beskrivs att Lina tycker att man ska ha ett par dagar på sig att göra läxorna. Samtliga av 

intervjupersonerna lyfter fram att de sätter deadlines på uppgifter, om eleverna inte hinner 

färdigt under lektionstid får de avsluta hemma. Westlund nämner i sin studie att det var 

uppgiften som styrde tiden. Samtidigt påpekar Hellsten att läxor är ett sätt att organisera tid.  
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Vi har tidigare beskrivit att Lina anser att eleverna själva måste ta ett visst ansvar och vara i 

fas. Emelie och Per nämner även de att eleverna måste ta ett eget ansvar och planera sin tid 

för att klara studierna. Läxorna blir på så sätt en del i det ansvaret. Cooper och Hellsten 

påpekar att en positiv effekt av läxor är just att eleverna blir mer självdisciplinerade och bättre 

på att just organisera sin tid. Westlund nämner att nyttan och orsaken till att använda sig av 

läxor bland annat är att fostra eleverna till att ta ansvar och planera sin tid. 

 

Vad det gäller läxors uppföljning tar Kajsa och Emelie upp att det är av stor vikt. Kajsa har 

alltid uppföljning på de läxor som hon ger ut, ofta i form av ett quiz på datorn. Medan Emelie 

erkänner att hon ibland missar att följa upp läxor även om hon vet hur viktigt det är. Lina har 

ingen uppföljning på de förberedande läxor som syftar till att eleverna bättre skall följa med 

på lektionsgenomgångarna. I Hatties studie framkom att återkoppling och feedback ansågs 

tillsammans med utvärdering av den egna prestationen vara nyckeln till att läxor 

överhuvudtaget skulle ge några positiva effekter.  

6.4 Uppfattning om läxor 

 

Kajsa förknippar begreppet läxor med glosor och språk. Själv använder hon inte begreppet 

särskilt ofta. Hon menar att läxor är om man får ett litet förhör och testas på sin kunskap. 

Ibland kan läxorna vara befogade, ibland inte. Hon nämner själv att hennes syn på läxor har 

förändrats då hon använde sig kontinuerligt av läxor när hon undervisade i spanska. Hon 

använde även läxor mer frekvent i SO-ämnena förr än vad hon gör idag. De är enklast att ge 

läxor som behandlar fakta och eftersom det inte längre är det som testas av i ämnena, har hon 

arbetat mindre med läxor med åren. Vidare känner hon att begreppet läxor ses som fulare i 

diskussionen sedan 2005 och framåt samt att det skett en tillbakagång av dem i alla ämnen 

utom inom språk.  

 

Emelie hade svårt att definiera läxor som begrepp men ansåg att det behöver lyftas mer än vad 

det görs idag. Det kan vara en fördel för vissa, medan det kan vara en nackdel för andra. Hon 

tycker att läxorna till viss del bör vara individualiserad. Den borde också vara en del av 

skolan eftersom vissa elever behöver mer tid med uppgifter än andra. Därför behöver skolan 

enligt henne organiseras om då det krävs mer personal till en läxlektion. Enligt Emelie hör 

läxdiskussionen ihop med organiseringen av skolan. Hennes inställning till läxor har 

förändrats med åren. Tidigare grundades hennes syn på hennes egen skolgång. Men eftersom 
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det är annan skola idag fungerar det inte längre som då. Hon har ingen klar inställning till 

läxor men nämner att eleverna behöver de som tvång eftersom de inte tar något eget ansvar. 

Läxorna behövs enligt henne för att få uppgifterna gjorda.  

 

Per menar att läxor är att ge ut uppgifter att göra hemma från en lektion till en annan där man 

visar på att man läst på och kan repetera. Några sådana läxor ger han inte enligt honom själv 

ut men får ofta höra från eleverna att han ger ut mycket läxor, vilket han inte förstår. Enligt 

Per fyller läxor en viktig roll inom språk för att man ska kunna använda de i tal och skrift 

samt för att öka vokabulären. Men också inom matte säger han att läxor är viktiga, främst för 

att nöta tal. Både matte och språk är enligt Per påläggsämnen där det ena bygger på det andra. 

Hans ämnen är inte påläggsämnen så där fyller inte någon funktion. Genom att ge ut läxor 

försäkrar man sig om att eleverna faktiskt gör någonting. Samtidigt behöver eleverna själva 

öva sig på att ta ansvar för sina studier, något som också står i ramarna. Hans syn på läxor har 

inte förändrats med tiden men han använde sig mer av det förr. Vidare påtalar han att skolan 

har förändrats under åren och lärarna får mer och mer undervisningstimmar med fler elever i 

varje klass. Med tanke på det har det blivit mindre tid över till rättning av läxor, gäller att 

prioritera sin tid. Pers har dessutom enbart 50-poängskurser, detta gör även att han tycker de 

lämpar sig bättre med större examinationsmoment. Han tycker inte att läxor är fel, men i det 

rådande systemet blir läxor fel. Han anser att det hade varit bättre om eleverna inte hade haft 

så många kurser samtidigt, att de skulle vara mer som högskolorna där man kör en kurs åt 

gången eller som i andra länder där man har olika huvudämnen. På så vis blir det lättare att 

fördjupa sig och det blir mindre fragmentariskt. Många elever upplever nog, enligt honom, att 

de knappt vet vilka kurser de har eller vad de gör just nu. 

 

Lina tänker sig att läxor är något som man får lite fler dagar på sig att göra. Texten i läxor får 

inte vara för omfattande. Hon tycker att läxor både kan vara bra och dåligt. Lina förknippar 

också läxor med språk och glosor. Hon har genom språklärarna blivit övertygad om att läxor 

fyller en funktion inom språkämnena, där man behöver banka in glosor. Ibland känner hon att 

begreppsläxor vore nödvändigt inom samhällskunskapen också. Men läxor får enligt henne 

inte vara exempelvis modeller som eleverna ska kunna till nästa lektion. Den får inte vara för 

avancerad. På Linas arbetsplats kan eleverna få hjälp med läxor via språkstuga och 

mattestuga. Vissa elever behöver arbeta hemma för att komma i fas men läxor kan också vara 

bra för förberedelse. Det är ett ansvar som eleverna måste ta. Linas syn på läxor har förändrats 

med tiden. Förr var hon mer inne på att man skulle ha läxor, idag är det mer av lathet som hon 
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inte tänker på att ge ut läxor. Ibland kommer hon på i efterhand att hon borde gett ut en läxa. 

De är flera faktorer som påverkat hennes syn på läxor. Tanken om att eleverna ändå inte gör 

läxor, hennes egen arbetsbörda av att ge läxor samt debatten kring läxor. De har också funnits 

en diskussion på skolan om elevernas arbetsbörda, att läxor blir betungande för dem. 

 

Intervjupersonerna har ingen självklar definition av läxbegreppet. De uppgav att det var något 

man gav från en dag till en annan. Utifrån det som sades begrundar vi att de tänker på läxor 

som den klassiska, något äldre versionen som ofta används inom exempelvis språk. De 

uppgav vidare att skolan har förändrats med åren och är inte densamma som den var förr. 

Intervjupersonernas (Per borträknad) syn på läxor har också förändrats med åren. 

 

Alla intervjupersonerna utom Emelie förknippade läxor främst med glosor och språk. De hade 

en tydlig bild av att vissa ämnen drar större fördelar av att använda läxor. I tidigare forskning 

är det ingen som nämner att vissa ämnen gynnas mer av läxor än andra. Ingen av lärarna hade 

en negativ uppfattning om läxor. Samtliga menade istället att de både är positiva och negativa 

till läxor som arbetsätt i skolan. Även om Westlund, Hellsten, Leo och Pettersson menar att 

inställningen är positiv över lag, stämmer det inte överens med intervjupersonernas, som är 

mer osäkra på sin egen inställning.  

 

Lina och Per lyfte upp att de arbetar mindre med läxor idag eftersom arbetsbördan blir för 

stor. Emelie och Per tog upp att skolan skulle behöva organiseras om för att på ett bättre sätt 

tillgodose elevernas behov. Emelie menade att skolan är för lite anpassad till varje elev och att 

läxorna skulle må bra av att individualiseras mer eftersom vissa elever behöver mer stöd och 

längre tid i skolan. Per ansåg att skolan skulle organiseras om så att man läste färre ämnen per 

termin för att minska elevernas förvirring som enligt honom berodde på att de läser så många 

kurser samtidigt. Bengtsson, Miletic och Miletic fann i deras studie, förutom de som var för 

eller emot läxor, en tredje kategori. De var de som menade att skolan behöver mer resurser 

och organiseras om med fler lärare, mindre elevgrupper och bättre miljö för att inte behöva ha 

läxor. Lärarna i vår studie valde många gånger bort läxor eftersom de kände att de inte fanns 

någon tid att rätta. 
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6.5 Upplevda effekter av läxor 

 

De positiva effekter som Kajsa ser med att använda läxor i skolan är att man då får bekräftelse 

på om eleverna hänger med rent faktamässigt. Man kan då kolla av så att eleverna har den 

fakta som behövs för att kunna arbeta vidare. Vidare tror hon att läxor fyller en större 

funktion för lärarna än för eleverna. Exempelvis när man kollar var de är i temat för att kunna 

gå vidare. Enligt henne kan läxor få negativ effekt om man använder de på fel vis och om man 

delar ut för mycket av dem. Hon talar om elevbördan och nämner att om de hade haft läxor i 

alla ämnen hade hon själv inte velat vara elev.  

Det mest positiva med att använda läxor enligt Emelie är att man kan hålla sin planering, 

gruppen är på ungefär samma ställe. Det är också positivt att eleverna själva kan välja var de 

vill arbeta, exempelvis om de hellre vill arbeta hemma än i skolan. Även att barn och föräldrar 

tvingas att umgås är också bra med läxor, förutsatt att det inte uppstår konflikter kring den. 

Att eleverna får en chans att repetera sin kunskap är också positivt. Läxor kan få en negativ 

effekt om man får fel sort, det skall inte vara ny kunskap. Föräldrar är inte utbildade 

pedagoger, eleverna skall själva klara av att göra den. Vidare beskriver hon att läxor kan vara 

negativ för de elever som saknar kunskaper eller det svenska språket. 

Per säger att om man inte tvingar eleverna att göra uppgifterna så skjuts de upp eftersom de 

har så dålig studieteknik. Dessutom tror han om man har läxor regelbundet hålls kunskapen 

fräsch. Undersökningar han tagit del av visar att små, regelbundna tester gör att fakta fastnar. 

Han hade kanske velat ha det så men det fungerar inte med hans korta kurser. Per menar att 

läxor inte är fel, men att systemet är det. De negativa effekterna kan enligt honom vara att 

eleverna upplever det som för mycket när de får läxor. Särskiljt med tanke på att deras dagar 

är så lektionsfyllda. Han vill inte skapa en börda på deras fritid. Arbetsbördan för läraren är 

redan stor utan läxor och blir ännu större om de arbetar med läxor. 

En fördel med att ha läxor är, enligt Lina, att man tränas på att lära sig saker utantill när man 

får en chans att repetera kunskap. Det kan även vara bra att eleverna känner ett mer löpande 

ansvar där de lär sig att de måste plugga. På så sätt skulle möjligtvis egenansvaret öka. De 

negativa med läxor är att det blir för stort fokus på detaljer och inte den stora helheten. 

Dessutom kan arbetsbördan bli för tung om man lägger för mycket ansvar på eleverna utan att 

de kan få stöd.  
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De positiva effekterna som respondenterna sammantaget tog upp var att man fick bekräftelse 

på att eleverna var med kunskapsmässigt, att läraren fick koll på var i planeringen eleverna är 

och att läxor underlättar att följa den planeringen som de har. Eleverna kan även välja var de 

vill arbeta någonstans. Lina och Per lyfter vidare upp att det är bra att repetera kunskapen, 

vilket även Emelie tycker är viktigt. På så vis hålls kunskapen fräsch.  

Emelie lyfte upp att en positiv effekt av läx är att eleverna och föräldrarna får tid tillsammans. 

Även Westlund ser att kontakten mellan barnet och föräldrarna kan påverkas positivt av läxor. 

Hattie påpekar att föräldrars hjälp med läxor kan vara positiva om det bidrar till att eleverna 

ökar sin förmåga att utvärdera sina prestationer. 

Enligt Cooper kan en långsiktig akademisk effekt vara att de bidrar till bättre studievanor. Per 

nämner att läxor behövs för att eleverna ska få bättre studievanor. Samtidigt är en icke-

akademisk effekt av läxor, enligt Cooper, att eleverna få mer självdisciplin och blir bättre på 

att organisera sin tid, vilket både Per och Lina lyfter upp som en positiv effekt av läxor. 

Westlund ser också en nytta av läxor där studenterna fostras att ta ansvar och planera sin tid. 

De negativa effekterna som intervjupersonerna tog upp var att lärarbördan kunde bli för stor, 

att fokus lades på detaljer istället för helheten samt att eleverna inte har de kunskaper som 

behövs eller kan det svenska språket. Emelie menar att lärarna även kan ge ut fel sorts läxor 

vilket är en negativ effekt. Dock vidareutvecklar hon inte vad som skulle kunna vara felaktiga 

läxor. 

Cooper och Kohn påpekar att familjekonflikter kan uppstå i samband med läxläsning vilket 

Emelie nämner. Lina och Emelie lyfter båda fram att läxor kan vara negativ om föräldrarna 

tvingas agera pedagoger. Kohn ser en negativ effekt av att låta föräldrarna bära bördan av 

något som läraren har beslutat om. 

Alla utom Emelie kopplar samman elevbördan av läxor och negativa effekter. Cooper lyfter 

upp att eleverna kan förlora intresset för det akademiska materialet och att eleven riskerar att 

bli känslomässigt och psykiskt trött på skolan. 

Enligt Westlunds studie såg eleverna läxor som tid som försvann från deras fritid. Det var 

vidare svårt att urskilja skolan från fritiden.  Cooper ser även han att eleverna förnekas tid från 

fritid och samhällsaktiviteter, vilket även Kohn problematiserar. Per är den enda av 

respondenterna som tar upp detta som en negativ effekt. 
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7. Avslutning 
 

I denna avslutande del diskuteras de slutsatser som vi kommit fram till utifrån intervjuerna 

och den tidigare forskning som vi tagit del av i arbetet. Avslutningsvis ger vi tips på hur 

uppsatsen kan användas samt presenterar möjliga vidare forskningsområden. 

 

7.1Slutsatser 

 

Respondenterna i vår studie hade ingen klar bild av i vilket syfte de använder sig av läxor. 

Under intervjuns gång framkom att gymnasielärarna använde läxor för att hålla planeringen, 

istället för att ha stora prov, för att ta igen det eleven missat om man varit sjuk, som 

förberedelse inför lektioner, för att ha koll på vart eleverna är i planeringen samt för att 

repetera kunskap. Utöver dessa syften användes deadlines flitigt av samtliga personer. 

Under intervjuerna framkom att det inte finns någon policy på skolorna kring hur lärarna 

arbetar med läxor. Det var istället lärarnas eget ansvar hur de ville arbeta och förhålla sig till 

läxor. Utifrån intervjusvaren ser vi också att alla lärarna arbetar och utformar läxor olika. 

Lärarna i studien hade både en positiv och en negativ uppfattning av läxor. De menade att 

läxor ibland var bra och ibland inte. De positiva effekter som lärarna lyfte upp i anknytning 

till läxor var att de underlättade att hålla gruppen på samma ställe i planeringen, att eleverna 

kunde välja vart någonstans de ville arbeta, att kontakten mellan föräldrar och elever kan bli 

bättre, att de fick repetera kunskap och hålla kunskapen fräsch samt att eleverna kan förbättra 

sitt egenansvar och sin studieteknik. De negativa effekter som lärarna upplevde med läxor var 

att det kunde bli för stort fokus på detaljer istället för helheten, att både elevbördan och 

lärarbördan riskerade att bli för stor, att det blir mindre fritid för eleverna, att de ej fick stöd 

eller hjälp hemma samt att vissa elever som exempelvis har problem med det svenska språket 

har svårare att utföra läxor. 

 

7.2Diskussion 

 

Samtidigt som lärarna ansåg att eleverna själva behövde ta ansvar och lära sig att planera sin 

tid rätt, arbetade de hela tiden med att elevernas arbetsbörda inte skulle bli för stor. Tidigare 
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forskning tar inte upp att lärarna tar hänsyn till elevernas arbetsbörda men i vår studie verkar 

oron över elevernas välmående vara ständigt närvarande i lärarnas tankar. 

En intressant iakttagelse är att två av respondenterna valde att ta upp deras egen arbetsbörda 

som bidragande faktor till att de i större grad undvek läxor. Ingen i litteraturen lyfter upp 

lärarbördan som en negativ aspekt, snarare som en metod för att underlätta lärarnas arbete.  

Samtliga uppgav att de använde läxor mer frekvent förr i tiden än vad de gör idag. Varav tre 

hade ändrat uppfattning kring läxor. Debatten kring läxor samt samhällets syn på dem, var 

orsaker till att de såg på den annorlunda än tidigare. Kajsa nämnde att läxor bättre hörde 

hemma i den tidigare skolan där man mer arbetade med faktakunskap, vilket även vi håller 

med om. 

En av lärarna uppgav att hon inte gav läxor till klasser som tillhörde vissa program eftersom 

de ändå inte gjorde läxorna. Alla respondenter nämnde även att de trodde att vissa ämnen som 

exempelvis mattematik och språk hade större fördelar av att använda läxor som arbetssätt. 

Vilket är intressant då ingen tidigare forskning som vi läst nämner att vissa ämnen eller 

programinriktningar skulle ha mer förbehållning av läxor än andra. 

De lärare som arbetade mer frekvent med läxor framhöll även vikten av uppföljning även om 

de inte alltid hann med det. Vi, precis som Hattie
61

 och Cooper
62

 anser att uppföljning på 

läxor är av storvikt om man väljer att ha det som arbetssätt. På så sätt blir läxor ett sätt att 

arbeta formativt då eleverna får veta vad de kan och vad de behöver arbeta mer med. 

Lärarna i studien hade både en positiv och en negativ uppfattning av läxor. De menade att 

läxor ibland var bra och ibland inte. Vilket inte stämmer överens med Leo och Petterssons 

studie där lärare och vuxna överlag varit positiva.
63

 Två av intervjupersonerna menade att det 

inte var läxorna i sig som var fel, utan systemet och organiseringen av skolan. Många av de 

effekter den tidigare litteraturen tar upp, upplever inte de lärare som vi intervjuat. Exempelvis 

påpekar Cooper och Westlund att en negativ effekt med läxor är att skillnaderna mellan låg- 

och högpresterande elever ökar.  Detta tycker vi är en viktig aspekt att ha i åtanke när man 

arbetar med läxor. Dessutom är det ett argument som ofta förs fram i dagens debatt emot 

läxor eftersom det riskerar att skapa en ojämlik skola.
64

 

                                                
61 Hattie 2012, s.28. 
62 Cooper 2001, s. 10-12. 
63 Leo i Leo & Pettersson 2005, s.17. 
64 http://www.skovdenyheter.se/artikel/37786/skippa-laxor-for-en-jamlik-skola 20140515 
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Det verkar finnas en begreppsproblematik kring begreppet och vad det innefattar. I den 

tidigare forskningen verkar inte deadlines kopplas samman med begreppet läxor. Utifrån 

denna iakttagelse antar vi att forskarna inte anser att deadlines ryms inom begreppet och 

nämner inte deadlines i sin forskning, men att lärarna i studien anser att deadlines går under 

begreppet läxor. Som undersökningen visar är inte heller lärarna överens om vad som rymmer 

begreppet då de definiera läxor olika. Avsaknaden av vad som ingår i begreppet kan göra att 

det blir problematiskt när man talar om begreppet eller när man använder det i verksamheten. 

Om inte forskarna och lärarna är överens tror vi att risken är stor att inte heller eleverna och 

lärarna är det.  

Som uppsatsens första del visar, saknas nationella riktlinjer från skolverket över hur skolorna 

skall arbeta med läxor. Denna avsaknad gör också att man kan göra ett antagande att 

arbetsformen ser olika ut över Sverige och att elevernas arbetsbörda är beroende av vilken 

skola man går på. Precis som Leo och Pettersson ifrågasätter vi varför läxor inte regleras i 

skolan.
65

 Vi tror att det kan finnas ett problem när alla lärare arbetar olika med läxor och när 

det inte finns någon tanke bakom verken syfte eller utformning. Istället tror vi att lärare och 

elever hade gynnats av att skolorna hade haft en gemensam policy kring läxor som med fördel 

kan arbetas fram tillsammans med elever och lärare. På så vis hade alla parter förstått vad som 

inryms i begreppet och hur det skall arbetas med. Dessutom hade elevbördan mellan de olika 

programmen jämnats ut.  

7.3 Användningsområde och vidare forskning 

 

Denna uppsats har behandlat hur fyra gymnasielärare arbetar med läxor, vad de har för 

bakomliggande pedagogiska syften med de samt vilka effekter de kan se av att arbeta med 

läxor. Vi hoppas att uppsatsen kan användas för dem som befinner sig inom skolans 

verksamhet samt för de lärarstudenter som är på väg ut i verksamheten. Exempelvis för att få 

en inblick i hur lärarna tänker kring arbetsformen. Vidare hoppas vi att fler, efter att tagit del 

av uppsatsen, ifrågasätter arbetsformens spridning.  

I den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen intar endast Ingrid Westlund ett 

elevperspektiv då hon undersöker deras uppfattning av tid
66

. Det vore intressant att undersöka 

ämnet läxor utifrån ett elevperspektiv hos de äldre åldrarna. Hur de tycker att läxor skall 

utformas för att vara gynnsamma, vilka effekter av läxor de upplever samt vilka syften de 

                                                
65 Leo i Leo & Pettersson 2005, s. 18. 
66 Westlund 2004. 
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anser att arbetsformen fyller. De är trots allt eleverna som påverkas mest av läxor, varav vi 

eftersöker mer svensk forskning ur ett elevperspektiv. Om läxor ska fortsätta vara en 

arbetsform i skolan, bör elever och lärare gemensamt få komma till tals kring hur de ska se ut 

och arbetas med.  
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9. Bilaga - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Frågeställningarna är inspirerade av Coopers studie som är vår teori i uppsatsen. De är 

konstruerade utifrån kategorierna i hans resultatdel. Intervjufrågorna är gjorda för att besvara 

våra frågeställningar för att kunna jämföra vårt resultat med Coopers. Detta resonemang 

utvecklas i vår metoddel. Nedan ser ni hur intervjufrågorna är kopplade till frågeställningarna 

i uppsatsen.  

 

Bakgrund 

1. Berätta lite om dig själv! 

2. Hur länge har du varit lärare? 

3. Varför valde du läraryrket? 

4. Vilka ämnen undervisar du i?´ 

Vilken uppfattning har lärarna om läxor? 

5. Hur definierar du begreppet läxa? 

6. Vad är din uppfattning om läxor? 

7. Har du alltid haft den synen som du har idag på läxor eller har den ändrats med tiden? 

Varför i sådana fall?  

8. Vad påverkar och har påverkat din syn på läxor? 

Hur arbetar och utformar lärarna läxor? 

9. Har skolan någon policy kring läxor?  

10. Finns det bestämmelser om hur mycket och ofta eleverna får ha läxor och prov? 

elevbördan? 

11. Ger du ut läxor? 

12. Hur ser läxorna i sådana fall ut? 

13. Om du ger ut läxor, har du någon uppföljning av dem? Hur ser den i så fall ut? 

Vilket pedagogiskt syfte har läxorna enligt lärarna? 

14. Finns det någon pedagogisk idé bakom att du ger/inte ger ut läxor? 

Vilka positiva och negativa effekter av läxor upplever lärarna? 

15. Vilka positiva effekter ser du av att använda läxor som arbetsmetod? 

16. Vilka negativa effekter ser du av att använda läxor som arbetsmetod? 

17. Är det något du vill ta upp som du känner inte blivit behandlat? 
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