
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Grundlärarprogrammet F-3 240 hp

Motiv och arbetssätt kring läxor

– En kvalitativ studie om hur fyra lärare i
grundskolans tidigare år arbetar med läxor.

Kim Engman och Camilla Fransson

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2015-06-08



Titel Motiv och arbetssätt kring läxor 
– En kvalitativ studie om hur fyra lärare i grundskolans tidigare år arbetar med 

läxor 
                  

Författare Kim Engman & Camilla Fransson 

 

Sektion Akademin för lärande, humaniora och samhälle 

 

Handledare Fil lic. Fredrik Thornberg & Docent Mikael Jonasson 

 

Nyckelord Läxor, grundlärare i de yngre åldrarna, motivering, arbetssätt, tid 

 

Tid Vårterminen 2015 

 

Examinator Fil dr Ole Olsson 

 

Sidantal 20 sidor 

 

Sammanfattning Läxor används idag som en del av undervisningen i de flesta klassrum 

och är ett återkommande inslag för så väl lärare som elever. Trots detta 

problematiseras den sällan bland lärare, skolledning och politiker, men 

värderas ändå högt. Vi redogör i detta examensarbete för tidigare 

forskning inom området, samt läroplanernas formuleringar om läxans 

betydelse över tid. Skolverket (2014) nämner att det finns olika typer av 

läxa och beskriver vanligt förekommande metoder, så som exempelvis 

Läxa som förberedelse, Repetition eller övningsläxa, Innehåll som finns 

utanför skolan och Komma i kapp. Vi har som syfte med denna studie att 

undersöka hur grundlärare i de yngre åldrarna uttrycker sitt arbete med 

läxor och vilka motiv som finns bakom. Studien omfattas av kvalitativa 

intervjuer med fyra verksamma lärare i en stad i södra Sverige. Utifrån 

resultatet har vi kommit fram till att lärare ger elever i de yngre åldrarna 

läxa för att tiden i skolan inte räcker till för all undervisningsstoff som 

ska bearbetas. Motiven är att eleverna ska träna på ansvarstagande, 

befästa kunskaper genom mängdträning samt att inkludera 

vårdnadshavare i skolverksamheten. 



  

Förord 

 

Detta examensarbete har genomförts på heltid (100 %) under vårterminen 2015 på högskolan i 

Halmstad. Vi har i processen skapat all text och samlat in empirin gemensamt. Detta har varit 

till stor fördel då vi kunnat bidra med perspektiv och nyanser, samt kunnat utmana varandras 

tänk. Vi kan se att resultatet av studiens arbetsgång har bidragit till en känslomässig säker–, 

trygg– och närhet, där vi nu har järnkoll på hela arbetets innehåll. 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till respondenterna som deltog i vår studie. Vi vill 

även tacka våra handledare som med sina öppenhjärtiga rekommendationer och kommentarer 

har stöttat och visat oss vägen genom ett mörkt och kusligt träsk av regler och riktlinjer. Utan 

deras respons hade vi inte behövt bestiga klippiga bergen, simmat bland krokodiler än heller 

förirrat oss i dimman. Men utan denna brottningsmatch hade vi inte stått här idag, med flaggan 

i topp och portföljer fulla med kunskap redo att appliceras i skolans verksamhet. 

Jag vill adressera ett stort tack till min älskade fästman som med sina kloka ord uppmuntrat 

och stöttat mig i denna process, Kim Engman. 

Jag vill återigen framföra ett tack till lillprinsen där hemma som med sin närvaro och sina 

trofasta ögon gett mig styrka i en tid av prövning, Camilla Fransson. 

Tack! 

 
Halmstad 8 Juni 2015 

Kim Engman & Camilla Fransson 
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1. Inledning 

Läxor som pedagogiskt arbetssätt är sällan föremål för diskussion, men är ändå en vanligt 

förekommande metod som används flitigt (Hellsten, 1997). Författaren menar att läxor sällan 

problematiseras vare sig i skolverksamheten eller i den pedagogiska diskursen. 

[…] läxan nästan inte nämns i väsentlig pedagogisk litteratur och att den, när den 

behandlas, inte problematiseras men värderas högt.  – Hellsten (1997, s. 205) 
 

Avsaknaden av problematisering indikerar att läxors värde som inlärningsmetod sällan 

ifrågasätts. I och med att läxor värderas högt, framstår den som ett tecken på undervisning av 

kvalitet, i motsats till ett verktyg för elevers arbetsprestation och studier (a.a.). Genom att 

synliggöra den röda tråden för eleverna, undervisning – läxa – uppföljning, möjliggör läraren 

för identifiering av kunskapsluckor. Elever presterar bättre i samband med meningsfulla och 

konstruktiva läxor, än där uppgifterna är otydliga och oklara. Om eleverna blir införstådda 

med syftet och undervisningsprocessen, ökar chansen till att de når det uppsatta målet 

(Skolverket, 2014). 

Skolan har det senaste decenniet genomgått förändringar som påverkat hur verksamheten har 

organiserats samt lärarens roll och förhållningssätt gentemot eleverna (Carlgren, 1998). 

Läroplanens fokus har förskjutits från att ha varit regelstyrd till att vara målstyrd. Detta 

innebär att läroplan för grundskolan 1969 och föregående planer formulerade detaljerade 

regler på central nivå, vilket bidrog till att läraren hade ett begränsat handlingsutrymme. 

Målstyrning å andra sidan (Läroplan för grundskolan 1980, Lgr– 80 och framåt) innebär att 

fokus ligger på att eleverna ska uppnå de mål som finns konkretiserade i läroplanen. För 

lärarens del innebär denna typ av styrning att en1 får möjlighet till att ta ansvar för hur 

undervisningen ska bedrivas och för att skolans uppdrag ska genomföras. Maltén (1997) 

poängterar att målstyrning har medfört nya krav på lärarens arbete, där läraren i dagens skola 

måste reflektera över förväntningar samt omvärdera och problematisera sin egen praktik. Att 

lärare delar ut läxor till eleverna är i dagens skola inte ovanligt, trots att läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 (skolverket, Lgr– 11) inte benämner 

varken läxa eller hemuppgift i dokumentet. Formuleringar kring läxor och hemuppgift har till 

och från behandlats i styrdokumenten fram till Lgr–80 (Hellsten, 1997) men på senare tid har 

dessa formuleringar bland officiella dokument försvunnit. Läxans status har dock inte 

förändrats utan arbetsmetoden är fortfarande vedertagen i lärarkollegiet (a.a.). Det finns en 

problematik i att lärare oreflekterat använder sig av läxor.  Skolverket (2014) belyser att det 

hos lärare i Sverige finns en tendens att fokusera på bedömning av läxan istället för att som 

grannlandet Finland diskutera dem i helklass. Utifrån egna erfarenheter följer inte de lärare vi 

träffat, upp och använder den kunskapen eleverna tillägnat sig vid undervisning och 

läxläsning. När läxan genomförs på ett oreflekterat sätt där ingen tydlig koppling mellan 

undervisning och läxa finns, tenderar vårdnadshavaren att ta på sig rollen som undervisare och 

därmed kan konflikter och irritation uppstå i stjärnfamiljen2 (Skolverket, 2014). Läxor ska, 

enligt Epstein och Van Voorhis (2001) vara en förlängning av ordinarie undervisning där 

lärare bör inneha välgrundade kunskaper kring varje elevs utvecklingsbehov, och därmed 

producera läxor som passar varje elev. 

 

                                                           
1 En är enligt Nationalencyklopedin ett könsneutralt personligt pronomen som används istället för man. En är 

också objektsform av man. 
2 Stjärnfamilj är enligt RFSU ett samlingsbegrepp som inbegriper alla typer av familjekonstellationer, dvs. 

regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv-, eller donationsfamilj. 
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Vi vill undersöka hur grundlärare ger uttryck för hur de arbetar med läxor. Detta eftersom 

erfarenheter vi tillägnat oss från den verksamhetsförlagda utbildningen fått syn på att läxor 

används i olika former och sammanhang, och därmed upplever vi att den värderas högt. 

Forskning vi tagit del av menar att läxa används flitigt utan att den problematiseras, och därför 

är vi intresserade av vilka motiv som finns bakom. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares förhållningssätt till läxor i årskurserna F–3. 

För att åskådliggöra syftet har vi valt att koncentrera oss hur lärare motiverar sitt arbete med 

konstruktioner av elevers läxor i kärnämnena. Utifrån vårt syfte har vi valt att söka svar på 

frågeställningarna: 

 

 Hur uttrycker lärare i grundskolans tidigare år att de arbetar med läxor? 

 Vilka motiv uttrycker lärare ligger till grund för deras arbete med läxor? 

3. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en tillbakablick om vad tidigare forskning skrivit fram inom fältet för 

läxor. Utifrån denna forskning vill vi åstadkomma någon slags definition för att skapa 

förståelse för läxans komplexitet. Ytterligare redogör vi för olika typer av läxor, samt lyfter 

fram forskning kring aspekterna tid, delaktighet och ansvar. Vi gör även en kort tillbakablick 

över hur läxan benämnts och skrivits fram i läroplan för grundskolan 1962 och framåt. Vidare 

belyser vi vilket lärande och effekter läxor kan bidra till hos elever och lärare. 

3.1 Tidigare forskning 
 

Begreppet läxa nämns sällan i offentliga texter, så som styrdokument, och därmed råder 

okunskap kring dess innebörd och användningsområde (Voorhees, 2011). Författaren menar 

vidare att elever som inte genomför sin läxa inom rätt tidsrymd kan i vissa fall tillskrivas 

stämpeln av läraren som oansvarig, likgiltig och därmed bli omotiverad. Konsekvenser för 

elever i denna situation tenderar att resultera i ångest, dålig självkänsla där den lättare ger upp 

och endast ser sina negativa egenskaper. Liknande resonemang kring läxors effekter, som 

ovanstående författare, talar Marzano och Pickering (2007) i sin artikel om hur läxor ska 

konstrueras för att gynna elevens lärande. De menar att en läxa ska inkludera vårdnadshavarna 

på ett meningsfullt sätt, det vill säga att läraren ska redogöra för deras roll vid läxläsningen. 

Vårdnadshavarna ska då endast finnas till hands för att stötta och vägleda eleven, och inte ta 

över rollen som lärare eller agera polis. Vidare poängterar författarna att läxor bör 

individanpassas, både utifrån ålder och kunskapsnivå för att eleverna ska känna lust till att 

lära, genomföra läxan och därmed lyckas. Ytterligare en aspekt som lyfts fram i artikeln är 

vikten av balans mellan läxor och fritid. Läxorna ska inte ta över elevernas fria tid, utan ge 

utrymme för fritidsaktiviteter. 

Epstein och Van Voorhis (2001) har genomfört en studie där lärares avsikter med och 

upplevelser av läxor står i fokus. I denna studie framgår en uppfattning av lärare att läxor 

bidrar till goda studievanor, som ger ytterligare tid för övning samt främjar elevers utveckling 

till ansvarstagande individer. Vidare går det att utläsa ur deras studie att det finns en önskan 

om ytterligare forskning kring hur lärare kan introducera och följa upp de uppgifter eleverna 

ska utföra i hemmet. Denna forskning menar författarna skulle kunna bidra till att lärare 

utvecklar kunskaper kring att bedriva sin undervisning på ett välgrundat sätt, där läxorna är en 

förlängning till undervisningen. Dessutom illustreras även vikten av läxans utformning där 

innehållet ska lämpas efter specifik målgrupp och dess behov. 
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Cooper, Robinson och Patall (2006) har sammanfattat forskares resultat kring läxors effekter 

för elevprestationer. Författarna påvisar att läxor är en viktig del i elevernas vardag, och att det 

finns en uppfattning bland lärare att läxor är ett komplement till ordinarie 

klassrumsundervisning. Detta eftersom elever i samband med läxläsning utvecklar sin 

förståelse för ämnet ytterligare, samt befäster faktakunskaper. Läxor kan enligt författarna vara 

uppkomsten till konflikter mellan skola och hem, eftersom lärare stundtals upplever somliga 

vårdnadshavare som passiva. Elever å andra sidan erfar att läxor berövar deras fritid och är en 

källa till vardagsstressen. Kohn tenderar att ställa sig negativ till implementerandet av 

hemuppgifter. I sin bok ”The Homework Myth” (2006) redogör han för att det inte finns några 

signifikanta resultat som påvisar positiva effekter för elevers lärande i de yngre åldrarna. 

Tvärtom menar han att reducering eller uteslutning av läxor inte skulle innebära någon form 

av konsekvens för elever eftersom läxor inte bidrar till bestående kunskaper. Det finns inte 

något samband mellan normerande3 tester, så som exempelvis nationella prov, och bättre 

studieresultat, det vill säga att det inte finns några utmärkande bevis på att läxor genererar i 

bättre resultat för elever med läxor, än utan. 

 

Hellsten är en av få nationella forskare som undersökt fenomenet läxa. I sin 

litteraturgenomgång (1997) redogör han för att läxor sällan problematiseras, men värderas 

högt och tas för givet av så väl lärare som allmänheten. Vidare beskriver författaren att det 

bland lärare finns en uppfattning om att läxor är en slags förberedelse inför läxförhör, men 

även för kommande läxarbete i högre årskurser. I motsats till Kohn menar Hellsten (a.a.) att 

läxor ska syfta till att elever utvecklar sin förmåga till självständigt tänk och ansvarstagande 

som en förberedelse inför livet efter skolan. Därmed menar Hellsten att läxor bör ges i 

lågstadiet eftersom de där lär sig studieteknik. Westlund (2007) skriver i sin artikel att läxor 

upplevs som betungande för elever i större utsträckning än tidigare. Eftersom läxmängden, 

ansvarstrycket och resultatfixeringen ökat, tenderar lärare att kompensera detta genom att ge 

eleverna fler läxor. Vidare menar författaren att det finns tre ämnen i skolan som elever 

upplever som mer mödosamma, nämligen svenska, engelska och matematik. Detta eftersom 

det är i dessa ämnen eleverna oftast får läxa. 

Läxor är ett komplement till ordinarie undervisning och bidrar till goda studievanor. Eleverna 

får i samband med läxläsning möjlighet att öva, repetera och befästa ämnesinhåll som de blivit 

förtrogna med tidigare. Det är vid konstruktion av läxor viktigt att anpassa innehållet efter den 

aktuella målgruppen och dess kunskapsnivå för att främja elevers utveckling. Ansvar är en 

förmåga flertalet forskare belyser som en central anledning till att använda läxor, eftersom 

elever behöver utvecklas till självständiga individer. Vidare är det meningsfullt för elevers 

lärande att inkludera vårdnadshavare där de i samspel med lärare och skola arbetar för elevens 

kunskapsutveckling. Om det inte finns någon balans mellan läxa och fritid kan elevers 

motivation bli lidande, där vårdnadshavare i sin tur tenderar att tjata och agera så kallad polis, 

därmed kan konflikter uppstå i hemmet.    

  

                                                           
3 Normerande tester är en typ av prov/test med ledande och styrande frågor som sedan kan representera en 

populations kunskapsnivå. 
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3.2 Definition av läxa 

Enligt skolverket (2014) är det svårt att precisera vad en läxa egentligen är, eftersom det bland 

forskare, lärare och allmänheten inte finns en vedertagen definition. Hellsten (2000) beskriver 

beteckningen läxa som en uppgift att genomföra utöver lektionstid. Han menar att en läxa 

innehåller minst fyra olika komponenter. Det första steget innebär att läraren ger eleverna en 

uppgift som de accepterar. Sedan förhörs eller bearbetas läxan och tolkas av eleverna för att 

dem därefter utvecklar en förståelse för dess innehåll. Vidare menar han att dessa steg inte 

nödvändigtvis behöver ske i ovanstående kronologi utan stegen kan ske separat och oberoende 

av varandra. Cooper et al. (2006) för liknande resonemang som ovanstående författare och 

menar att läxor är en arbetsuppgift som läraren ger till sina elever att genomföra utanför 

skolan, men kan även implementeras under håltimmar och raster. Österlind (2001) menar att 

en läxa kan vara beordrad eller frivillig, omfattande eller minimal, ges till nästa dag eller om 

flera veckor. Läxor kan innebära att förbereda, tillämpa, öva, repetera, producera, sammanfatta 

eller värdera och syfta till att kompensera frånvaro eller bristande framsteg.  Westlund (2004) 

definierar läxor som en ”svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift 

och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” (2004). I denna studie 

definierar vi läxa som en aktivitet att genomföra utöver lektionstid.  

 

 

Tabell 1: En bild av Westlund (2004, s. 79) som beskriver ”spänningsfältet och en trolig 

förflyttning i svensk skola” (Med tillåtelse av författare).  

 

Ovanstående bild (figur 1) illustrerar problematiken kring att ge fenomenet läxa en vedertagen 

definition. Westlund (2004) menar att det inte finns en självklar gräns mellan de olika 

förbindelserna utan att de har en korrelation mellan varandra. Ett exempel utifrån figuren är 

länken mellan arbete och fritid, som är svåra att hålla isär eftersom skolarbete sker i både 

skolan och hemmet samt att umgänge med kamrater sker på både fritiden och under skoltid. 

Vidare menar Sackerud (Höjer, 2010) att elever i dagens skola inte ser någon distinkt gräns 

mellan skola, hem och fritid, eftersom de olika delarna går ihop till en helhet. Därmed blir 

läxor ett komplext fenomen. 

 

3.3 Olika typer av läxor 

Det övergripande syftet med att lärare ger elever läxor är för att det på något sätt förväntas 

bidra till elevernas kunskapsutveckling, förbättring av goda studievanor och insyn för 

vårdnadshavare i skolans verksamhet (Skolverket, 2014). Det belyses att det bland somliga 
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lärare finns en uppfattning om att tiden i skolan inte räcker till för att uppnå kunskapsmålen 

för respektive ämne och årskurs (a.a.). Utöver läroplanens övergripande mål och riktlinjer har 

Skolverket (2014) redogjort för vanligt förekommande läxor och dess syften. Nedan beskrivs 

och exemplifieras dessa. 

 

Läxa som förberedelse innebär att eleverna genomför en läxa som syftar till att förbereda dem 

inför ett moment som ska beröras i kommande undervisning. En sådan slags läxa kan 

exempelvis handla om att eleverna läser en text i en skönlitterär bok som följs upp i form av 

boksamtal under kommande lektioner.   

Repetition eller övningsläxa är en läxa som de flesta elever i skolan är förtrogna med idag. 

Denna typ av läxa syftar till att eleverna ska få mängdträning eller repetera sådant ämnesstoff 

som de blivit bekanta med under lektionstid. Exempel på sådana läxor är glosor och 

multiplikationstabellen. 

Ytterligare en vanligt förekommande läxa är den som syftar till att eleverna ska komma i 

kontakt med ett innehåll som finns utanför skolan och som inte är möjlig att inhämta i skolans 

lokaler. Denna typ av läxa kan exempelvis innebära att eleverna intervjuar eller undersöker 

miljöer som på ett eller annat sätt bidrar till kunskapsutvecklingen. 

Somliga läxor har till syfte att elever ska komma ikapp eller ta igen arbetsmoment de missat i 

den ordinarie undervisningen. Denna typ av läxa ges specifikt till de elever som av någon 

anledning inte uppnått de lärandemål som läraren satt upp i sin planering.   

 

Marzano och Pickering (2007) menar att lärare bör konstruera individanpassade läxor för att 

maximera varje elevs potentiella kunskapsutveckling. Då detta ska kunna ske behöver lärarna 

ha en bred arsenal av metoder och arbetssätt för att kunna möta varje enskild elev där den 

befinner sig. 

 

3.4 Motiv till arbete med läxor 

Westlund (2004) anser att det under 80–talet fanns ett synsätt att läxor skapade tillväxt hos 

eleverna och bidrog till goda studieresultat. Egidius (2006) menar att läxor ursprungligen var 

en företeelse som syftade till att lära sig ett stoff utantill, exempelvis ett stycke ur bibeln. 

Cooper och Valentine (2001) för liknande resonemang som Westlund och menar att en positiv 

effekt av läxor är att elever befäster bestående kunskaper inom det aktuella ämnesområdet. 

Ytterligare en aspekt som författarna (a.a.) lyfter fram till läxors fördel är att eleverna med 

hjälp av läxor lär sig att ett lärande inte endast behöver ske mellan skolans väggar utan kan äga 

rum var som helst. 

Höjer (2010) hänvisar till Sackerud som menar att läxor kan bidra till att elever utvecklar 

förmågan att ta ansvar för sitt arbete. Epstein och Van Voorhis (2001) anser att läxor kan 

fungera som ett led i elevers utveckling till att bli ansvarstagande individer. Eleverna får i 

samband med läxor tillfälle att öva på att disponera sin tid samt etablera studieteknik. 

Skolverket skriver att en viktig förmåga för eleverna att utveckla är det personliga ansvaret för 

egna studier och sin arbetsmiljö (Lgr– 11). Voorhees (2011) belyser att det finns nackdelar i 

relationen mellan läxor och ansvar. De elever som vid upprepade tillfällen inte genomför eller 

fullföljer läxorna, tenderar att av läraren klassificeras som oansvariga. En ansvartagande elev 

strukturerar och planerar sin fritid så väl som sitt arbete, och därmed behåller sitt fokus även 

efter avslutad skoltid (a.a.). Cooper och Valentine (2001) anser å andra sidan att elever i de 

yngre åldrarna tenderar att bli ofokuserade eftersom de saknar studieteknik. Axelrod, Zhe, 

Haugen och Klein (2009) för liknande resonemang som Cooper och Valentine som poängterar 

att det främst är elever i koncentrationssvårigheter som tenderar att ha problem med att 
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organisera och genomföra sina läxor i tid. Dessa elever saknar ofta förmågan till 

självreglering, det vill säga att utan stöttning från vuxen planera sin tid, och riskerar därför att 

komma efter i skolarbetet eller få särskild undervisning. Cooper och Valentine (2001) menar 

att lärare i de yngre åldrarna ger läxor i syfte att hantera sin studietid på ett effektivt sätt, i 

kontrast till ett faktiskt ämneslärande. Sackerud (2009) har genomfört en studie som syftade 

till att ta reda på vilka möjligheter till ansvar och delaktighet elever har i undervisning. Hon 

kom fram till att somliga elever upp till år 6 fattar spontana beslut i stundens ingivelse, som 

handlar om fritid och hemuppgifter. Med detta resonemang menar hon att läxor kan vara en 

positiv bidragande faktor till att utveckla förmågan att ta ansvar för sitt arbete och bli 

delaktiga, där en förutsättning måste vara att skolledning och lärare tar huvudansvar och ger 

tydliga direktiv. Läxan måste framförallt vara nära kopplad till kunskapsmålen för att vara 

meningsfull och få ett syfte (2009). 

Ytterligare en aspekt i frågan om ansvar i samband med läxor behandlar elevernas livslånga 

lärande till att bli goda samhällsmedborgare. Skolverket (Lgr– 11) poängterar att det är 

lärarens uppgift att främja elevernas förmåga till att vilja ta ansvar för sitt handlande i såväl 

den sociala, kulturella som den fysiska miljön. Exempel på detta kan vara att eleverna gör 

läxan i tid, att de värnar om varandra samt värnar om det material skolan bistår dem med. 

Westlund (2004) menar att läxor används när tiden i skolan inte räcker till. Den så kallade 

skoltiden rymmer inte all undervisningsstoff som eleverna ska ha kännedom och kunskap om. 

Läxor är för de flesta elever en så kallad daglig verksamhet som varar i en minst 12 års 

skolgång. Uppgifterna som inbegrips i läxorna tenderar att ta tid, energi och uppstå känslor för 

så väl elever, lärare som vårdnadshavare (Epstein och Van Voorhis, 2001). 

En lämplig tidsrymd för läxor i de yngre åldrarna menar Marzano och Pickering (2007) vara 

5–10 minuter per ämne och dag. Hattie (2014) för liknande resonemang som ovanstående 

författare och menar att elever inhämtar lika mycket kunskap under dessa minuter som om de 

studerat i 1–2 timmar. Vidare menar han att läxor för elever i de yngre åldrarna bör utgöras av 

praktiska övningar som berör dagens ämnesinnehåll (a.a.). För att eleverna ska kunna utföra 

läxor på egen hand, med endast stöttning från vårdnadshavare, bör läxorna vara utformade på 

ett sådant sätt att dess längd och svårighet måste vara realistiska (Marzano & Pickering, 2007). 
För att göra läxsituationen positiv, för elever och vårdnadshavare, bör lärare fokusera på att 

hålla vårdnadshavarna underrättade kring uppgifternas innehåll, syfte och mål. Bland 

forskning om vårdnadshavares involvering vid läxläsning framkommer synpunkter av negativ 

klang där vårdnadshavare tenderar att uppleva sig oförberedda på att möta eleverna i deras 

läxsituation (a.a.).   

En vanligt påträffande föreställning till att lärare använder sig av läxor, är meningen till att 

skapa en länk mellan skola och hem där vårdnadshavarna får en inblick i de olika 

arbetsmomenten. Skolverket (Lgr– 11) poängterar vikten av samarbete lärare och 

vårdnadshavare emellan, där de tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

Det skapar goda förutsättningar för eleven att behålla lusten till att lära, eftersom parterna kan 

föra dialog och arbeta mot samma mål, och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för 

barnets utveckling och lärande. 

3.5 Styrdokument 

Läroplanen står för skolverksamhetens ramar och syftar till att ligga till grund för lärares 

planering, genomförande och utvärdering av sin undervisning. Skrivelser om läxor och 

hemuppgifter har i svenska läroplaner förändrats över tid, och är uteslutna i de två senaste 

läroplanerna (Lpo– 94 & Lgr– 11). Nedan följer en kort redogörelse för hur formuleringar 

kring läxor har skrivits fram i läroplanerna från 1962, 1969 och 1980 och här kan man utläsa 
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Lgr - 62 

•Ansvar

•Övning

Lgr - 69

•Frivillighet

•Fritid

Lgr - 80

•Repetition

•Individualisera 

Lpo - 94

•Eliminering

•Rektorer och 
lärares ansvar

•Framgång och 
kvalitet?

vilka metoder och förutsättningar som bör gälla, samt fördelar med läxor. Läxor ingår än idag i 

undervisningssammanhang, eftersom de signalerar en framgångsrik skola med hög kvalitet, 

och detta kan vara en bidragande faktor till att läxor används på liknande sätt som förr 

(Skolverket, 2014). Diskussioner kring läxor är lämnade till rektorer och lärare att själva ta 

ställning. 

I Lgr– 62 poängteras det att majoriteten av skolarbetet bör utföras i skolan, men att det främsta 

syftet med hemarbete är att det ska ge övning och säkerhet där den eftersträvade kunskapen 

ska befästas. Ytterligare ska eleverna ges möjlighet till att ta ansvar, organisera det de lärt sig 

och disponera över tiden med hemuppgifter. 

I läroplanen från 1969 (Lgr– 69) skrivs det fram att hemuppgifter i största möjliga grad bör 

vara en frivillig aktivitet för eleverna. Vidare belyser läroplanen att fritiden är betydelsefull 

eftersom elever behöver tid för återhämtning då antalet skoltimmar är många. 

Lgr– 80 (Skolverket) beskriver att hemuppgifter är en naturlig del av elevens skolgång och 

utgör en del av skolans arbetssätt. Hemuppgifterna ska syfta till att eleverna lär sig att ta 

ansvar över sitt arbete och kan utnyttjas för att elever ska få möjlighet att repetera och befästa 

kunskaper och färdigheter. Lärare bör konstruera hemuppgifter som är anpassade efter 

individens förutsättningar och förmåga. Vidare poängterar läroplanen att om särskilda skäl 

finns till att en elev inte har möjlighet till att utföra läxan så bör läraren integrera den i 

undervisningen.  

 

 

 

 

Tabell 2: Sammanfattning över styrdokumentens centrala aspekter gällande läxor. 

(Egenkonstruerad). 

 

I ovanstående bild (figur 2) skrivs en sammanfattning för avsnittet Styrdokument fram, där en 

får en överblick för läxans förändring över tid samt centrala aspekter kring dess formuleringar. 
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4. Metod 

I följande kapitel presenterar vi studiens urval, design, datainsamling och analysverktyg. 

Studien bygger på intervjuer som enligt Bryman (2011) är den mest använda metoden för 

insamling av empiri i kvalitativ forskning. Vid kvalitativa intervjuer intresserar sig forskaren 

för respondenternas ståndpunkt och djupare resonemang för det berörda forskningsämnet 

(Bryman, 2011). Vi har i denna studie inspirerats av en hermeneutisk ansats, som Bryman 

(2011) benämner som tolkning av teori och metod. Det handlar om att som forskare skapa en 

förståelse ur aktörens synvinkel. Denna tolkning kännetecknas av en hermeneutisk cirkel som 

innebär att förståelsen av en text skapas genom att studera dess delar och helhet för att kunna 

identifiera mönster (Kvale, 1997). Denna cirkularitet bidrar till en djupare förståelse för 

kontexten. Det är vid analysen av kvalitativa intervjuer vanligt att forskaren först skaffar sig en 

mer eller mindre övergripande uppfattning, för att sedan gå tillbaka till särskilt intressanta 

delar. Dessa delar sätts sedan i relation till sammanhanget och så vidare.  

4.1 Urval 

Vi har valt att rikta oss mot fyra grundskollärare som har behörighet till att undervisa elever i 

årskurs F–3, i en stad i södra Sverige. Dessa lärare har varit aktiva i skolans verksamhet i 21–

25 år. Skolorna som inkluderas i studien finns belägna inom ett rimligt geografiskt avstånd där 

vi hade möjlighet att besöka dem. Vårt urval bygger på ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 

beskriver denna strategi som att forskaren väljer sina deltagare som finns tillgängliga vid den 

tid studien genomförs. I vårt fall innebar detta att vi tog kontakt med verksamma lärare (se 

bilaga 1) som vi eller våra studiekamrater har samverkat med under utbildningens gång. Om 

förutsättningarna för genomförandet av studien varit annorlunda, hade även ett större urval 

kunnat inkluderas. Bristen av tid samt studiens omfattning har resulterat i ovanstående 

begränsning. 

4.2 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vi har under arbetets gång lagt stor tankekraft på arbetets trovärdighet och tillförlitlighet. 

Kylén (2004) menar att första bedömningen av tillförlitlighet redan sker under 

planeringsprocessen av datainsamlingen. En måste säkerställa att valet av metod och urval 

bidrar till trovärdighet för aktuella mottagare. I denna studie granskar vi enskilda lärares 

personliga uppfattningar om läxor, och skulle vår undersökning genomföras under samma 

förhållande vid annat tillfälle, hade antagligen intervjusvaren blivit annorlunda. Människan är 

inte oföränderlig i sina beteenden och föreställningar, och därmed blir svaren inte 

nödvändigtvis återigen detsamma (Trost, 1997). I vår studie söker vi inte en allmängiltig 

sanning, utan vi är medvetna om att resultatet endast representerar vår undersökningsgrupp. 

Vid kvalitativa intervjuer eftersträvar forskaren vad respondenten menar med eller hur den 

uppfattar ett ord eller en företeelse (Trost (1997), och intresset ligger i att ta reda på hur den 

intervjuade ger uttryck för sina handlingar. Vidare belyser författaren att intervjuare och 

respondenter tillsammans frambringar kunskap som vid varje intervju tenderar att bli ensamt i 

sitt slag, det vill säga att den ena intervjun inte nödvändigtvis blir den andra lik. 

Då vi söker efter så spontana svar som möjligt får respondenterna vid den första kontakten 

endast information om studiens syfte och vad intervjun handlar om. Vi vill säkerställa att deras 

personliga åsikter, upplevelser och erfarenheter träder fram oberoende av tidigare forskning. 

Efter datainsamlingen lyfte vi fram och analyserade de delar av materialet som är relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Vi har vid intervjusessionerna dokumenterat med hjälp av 

en diktafon eftersom vi ville minimera risken att förlora användbart material, vilket vore 
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möjligt om vi endast använt oss av anteckningar och stödord. Genom tillämpandet av diktafon 

fick vi därmed tillgång till viktigt innehåll, så som tonläge, vad som sades och i vilken kontext. 

I anslutning om frågor kring tillförlitlighet och trovärdighet ligger också frågor om objektivitet 

i samband med forskning (a.a.), och i vårt fall kvalitativa intervjuer. Författaren menar att en 

forskare i anknytning till intervjuer inte kan vara helt nollställd, det vill säga att en måste vara 

medveten om att ens egna åsikter inte ska träda fram och riskera att påverka respondenten. Det 

är den intervjuades föreställningar forskaren vill få fram. Nollställd i termer av objektivitet är 

enligt Trost orealistisk där han menar att en i vardagssammanhang tar ställning till det en har 

förförståelse till. Vi har vid konstruktionen av intervjufrågorna samt sessionerna varit 

medvetna om att objektivitet är betydelsefullt och har därför använt oss av frågor av öppen 

karaktär för att undvika bias i största möjlig mån.  

4.3 Etiska ställningstagande 

I detta examensarbete utgår vi från vetenskapsrådets fyra etiska principer (vetenskapsrådet, 

u.å.). Stukát (2011) framhåller vikten av att som forskare skydda och ta hänsyn till 

respondenten genom att följa ovanstående principers riktlinjer. I vår studie kommer de 

inkluderade lärarna och de uppgifter som inhämtats under processen att avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt, vilket är ett kriterium i konfidentialitetskravet. All insamlad data 

kommer endast att användas för studiens syfte, och kommer att förstöras efter avslutad kurs 

(nyttjandekravet). Berörda lärare och skolor blev underrättade om studiens syfte 

(informationskravet) genom ett inledande mejl där vi presenterade oss och frågade om det 

fanns ett intresse för medverkan i studien. Den riktlinje som beskriver respondentens 

frivillighet till medverkan, innefattas i de fyra etiska principerna och benämns som 

samtyckeskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, u.å.). 

4.4 Datainsamling 

Vår datainsamling tog sin början i att vi tog kontakt med de respondenter (lärare), som deltog i 

vår forskningsstudie, för att komma överens om tid och plats. Stukát (2011) förespråkar vikten 

av att låta den intervjuade vara medbestämmare i processen. För att eftersträva vad Trost 

(1997) poängterar med en för informanten ohotad och lugn miljö, har vi i vårt fall genomfört 

samtliga intervjuer på respondenternas hemmaplan, det vill säga deras arbetsplats. Enligt 

författaren (1997) samt Stukát (2011) är det viktigt att intervjun sker i en ostörd miljö där både 

intervjuare och respondenter kan känna sig trygga. Under våra intervjusessioner hade vi 

tillgång till klassrum och grupprum, där vi kunde tala ostört. 

Vi inledde våra sessioner genom att redogöra för vetenskapsrådets etiska principer (u.å), vi 

förtydligade för respondenten vad studien syftar till samt informerade om intervjufrågornas 

upplägg. Vidare fick respondenten, innan intervjun startade, möjlighet till att ställa ytterligare 

frågor och lyfta fram sina funderingar. Detta menar Kvale (1997) är viktigt för att 

respondenten ska känna sig trygg och våga uttrycka sin ståndpunkt. 

De intervjuer vi genomfört i denna studie har varit av semistrukturerad karaktär (se bilaga 2). 

Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som en uppsättning frågor där frågornas 

ordningsföljd varierar. Han menar även att denna typ av system möjliggör för följdfrågor 

(a.a.). Detta menar författaren är en kombination mellan strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer (a.a.). Det finns både för– och nackdelar med dessa slags intervjuer. Nackdelar med 

strukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011) att intervjuaren riskerar att påverka 

respondentens svar eftersom frågorna tenderar att vara förkodade eller ha fasta svarsalternativ. 

Fördelar med strukturerade intervjuer menar författaren å andra sidan ligger i att 
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kategorisering i svaren och bearbetning av data underlättas. Nackdelar med ostrukturerade 

intervjuer menar Stukát (2011) är att det kan uppstå svårigheter att tolka och jämföra resultatet 

eftersom respondenterna har ett stort utrymme att besvara frågeställningarna på. Detta kan å 

andra sidan ses som en fördel eftersom spännande och nytt material kan samlas in då 

respondenten får möjlighet till att prata fritt utifrån frågeställningarna (a.a.). Vi har därför i 

våra intervjuer valt att utgå från frågor av såväl öppen som sluten karaktär. 

 

Vi valde att använda oss av ljudinspelning vid intervjuerna, eftersom vi är intresserad av vad 

som sägs samt hur detta sägs. Inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011) förutsätts intervjuaren 

vara uppmärksam på respondentens svar för att kunna följa upp intressanta trådar och bör 

därför inte fastna och bli distraherade av behovet att föra anteckningar. Vidare fick 

respondenterna i vår studie möjlighet till att neka till ljudinspelning, vilket faller inom ramen 

för en av vetenskapsrådets etiska principer. 

Eftersom vi inte är vana intervjuare valde vi i insamling av data låta båda författarna närvara 

vid sessionerna. Stukát (2011) poängterar att två intervjuare kan bidra till att se helheten av 

respondentens svar och uttryck, ur olika perspektiv menande att två personer kan upptäcka 

mer än en person. Vi upplevde det därför som fördelaktigt att vi båda deltog i samtliga 

intervjuer då vi efteråt kunde diskutera kring händelser och respondenternas uttalanden. Denna 

process visade sig vara viktig för det kommande analysarbetet eftersom kroppsspråk inte visar 

sig i ljudinspelningarna och där vi som intervjuare har olika förförståelse och tolkar det som 

sagt. 

4.5 Analysmetod 

Analysprocessen tog sin början i att vi vid upprepade tillfällen studerade materialet och 

respondenternas svar, och därefter bearbetades den insamlade empirin genom transkribering. 

Rennstam och Wästerfors (refererad i Ahrne & Svensson, 2013) menar att en analys handlar 

om att på nytt undersöka materialet en samlat in. Trots att forskaren själv har inhämtat 

empirin, menar författarna att en ska titta på materialet som om en var en utomstående 

betraktare. Vi har i detta analysarbete inspirerats av hermeneutiken och även utgått från 

Rennstam och Wästerfors (2013) principer om att analysera kvalitativt material. Författarna 

har tagit fram tre grundläggande arbetssätt för analys inom samhällsvetenskaplig forskning, 

och benämner dessa som: att sortera, att reducera och att argumentera (a.a.). Ordning skapas 

genom att sortera empirin, tydlighet och relevans för den aktuella studien framkommer genom 

att reducera de sorterade data och ett kritiskt tänkande samt förhållningssätt möjliggör för 

argumentation.  

4.5.1 Att sortera 

Att sortera innebär att få ordning och skapa struktur i det insamlade materialet. Författarna 

menar att en redan under datainsamlingen bör undvika att samla in för mycket material 

eftersom det inte är mängden data som är det väsentliga, utan datas innehåll och variation. Vi 

valde att genomföra kvalitativa intervjuer med fyra verksamma grundlärare där varje session 

varade mellan 10–25 minuter. Denna begränsning gjordes eftersom vi ansåg att en större 

inkludering samt tidsrymd av intervjusessionerna hade gett oss ett mer omfattande material 

som vi inte skulle ha möjlighet att transkribera och bearbeta på ett adekvat sätt.  

Sorteringsprocessen inleddes med inspiration från hermeneutiken genom att den insamlade 

empirin lästes enskilt i sin helhet, och därefter lästes texterna högt för varandra. Vi fann 

intressanta delar som berör studiens syfte och frågeställningar som vi sedan satte i fokus när 

helheten bearbetades ytterligare. Därigenom identifierades mönster, likheter och skillnader 

med hjälp av färgpennor. När vi urskilt dessa mönster namngav vi de gemensamma 
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beröringspunkterna med samlingsnamn för utsagorna, som presenteras i resultatkapitlet. 

Rennstam och Wästerfors (2013) belyser risken som finns om att de begrepp en är förtrogen 

med blir styrande i analysprocessen. Detta var vi i sorteringsfasen medvetna om, och särskilt 

aktsamma med, där vi specifikt valde ut material och teman som kunde kopplas samman med 

studiens syfte och forskningsfrågor. 

4.5.2 Att reducera 

Att reducera innebär att en inkluderar och exkluderar ur insamlad data eftersom allt material 

inte kan presenteras eller är relevant för studiens syfte och/eller frågeställningar. Forskare bör 

inte välja ut material som han/hon finner tilltalande, utan måste skapa en så god representation 

av det fullständiga materialet som möjligt (a.a.). I processen väljs de mest relevanta delarna, ur 

transkriptionerna för studien, ut och bör ges utrymme för diskussion och ytterligare 

bearbetning. Författarna (a.a.) avser att en diskussion syftar till att föra en dialog med 

materialet där respekt och hänsyn bör tas, för att lyssna till texten och se till dess potential.  

Utifrån det sorterade materialet valdes de mest relevanta delarna för arbetet ut, likheter och 

skillnader respondenternas svar emellan. Detta gjordes utifrån bearbetning med färg– samt 

överstrykningspennor där nya strukturer skapades. De delar av den insamlade empirin som 

inte svarade mot studiens frågeställningar och syfte, samt saknade anknytning till våra 

intervjufrågor, reducerades. Rennstam och Wästerfors (2013) belyser vikten av att inte enbart 

referera till de delar som underbygger ens egen förförståelse och tes. En bör istället lyfta fram 

data som överraskar eller problematiserar. Under sorteringsfasen urskilde vi intresseväckande 

aspekter för vårt examensarbete. De delar som vi inkluderat anser vi representerar den 

insamlade empirin och svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Under kapitlet som 

illustrerar studiens resultat har vi valt att lyfta fram dessa delar. 

4.5.3 Att argumentera 

Den sista punkten som Rennstam och Wästerfors (2013) lyfter fram är argumentation som 

innebär att en lägger fram skäl för den insamlade data. Det handlar om en uppsättning 

påståenden och resonemang till att övertyga för sin empiri. Vidare poängterar författarna att 

det är väsentligt att forskaren inte endast presenterar sina fynd utan lyfter blicken och kopplar 

samman den med teori och tidigare forskning. Att forskaren innehar en vilja att bidra till 

ämnesområdet liksom tidigare forskning förnyas vetenskapliga antaganden i kontrast till att 

återberätta vad som tidigare presenterats (a.a.). 

 

Efter att ha sorterat och reducerat den insamlade empirin, tolkade vi respondenternas 

uttalanden. Dessa tolkningar har mynnat ut i en djupare föreställning för sammanhanget 

eftersom våra förkunskaper från tidigare forskning och egna erfarenheter bidragit till en 

förståelse av kontexten. De olika teman som vi kunnat urskilja från transkriptionerna har vi 

satt i relation till empirin som helhet. Det är respondenternas uttalanden om sitt handlande vi 

tolkar. Det är enligt Kvale (1997) av betydelse för analysprocesen att intervjuaren i samband 

med hermeneutiken tolkar innehållet i respondenternas utsagor. Utifrån detta resonemang har 

vi valt att tolka och analysera, och inte endast presentera intervjusvaren. 

Nedan följer en figur som sammanfattar och illustrerar analysprocessens steg utifrån Rennstam 

och Wästerfors principer.  
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Tabell 3: Tabell som illustrerar analysprocessen. Grön text innebär inkludering och röd text 

innebär exkludering.  

Nedan i avsnittet metoddiskussion och under kapitlet diskussion redogör vi för och kritiskt 

granskar samt argumenterar för metodval och korrelationen mellan studiens resultat och 

tidigare forskning. 

4.6 Metoddiskussion 

Utifrån den insamlade empirin, från intervjusessionerna, valde vi att inspireras av 

hermeneutiken som i korta drag innebär att forskaren skapar förståelse genom tolkning av det 

respondenten ger uttryck för. Westlund (2004) poängterar att forskaren i en hermeneutisk 

studie har ett stort ansvar till att inte riskera att framställa respondentens utsagor felaktigt. 

Eftersom vi under analysarbetet har fokuserat på helheten och delarna skapade vi en djupare 

förståelse för sammanhanget, samt respondenternas tankar, uppfattningar och känslor. Detta 

har bidragit till en medvetenhet hos oss som har resulterat i att vi aktivt försökt återge 

respondenternas uttalanden representativt.  

Eftersom tiden för detta examensarbete var knapp, gjordes ett bekvämlighetsurval vid 

insamling av empiri. Detta eftersom de inkluderade lärarna fanns tillgängliga för oss 

undersökare, vid rätt tidpunkt. Om vi däremot haft en längre tidsperiod att handla inom, hade 

fler respondenter och en större geografisk spridning kunnat inkluderas. Vi anser att resultatet 

kunde bli annorlunda om respondenterna varit fler. Eftersom människor har olika förförståelse 

och kunskaper kring det specifika ämnesområdet hade vi därmed kunnat få syn på fler 

perspektiv och synsätt. 

En aspekt som vi tagit i beaktning i samband med val av metod för insamling av data, är 

ljudinspelning kontra videoinspelning. Vid genomförandet av intervjuerna fokuserade vi 

främst på den muntliga verbala kommunikationen, eftersom vi var intresserade av vad som 

sades, samt hur det sades. Vi är medvetna om att valet av metod kan ha resulterat i att 

transkriberingarna utelämnade information som framfördes genom icke–verbal 

kommunikation, som exempelvis kroppsspråk och mimik. För att information inte skulle gå 

Att sortera Att reducera Att argumentera 

 Skapa ordning och struktur 

 Innehåll och variation 

 

 

Varför ger du läxa? 

För att man ska ha möjlighet till 

mängdträning och framför allt 

läsning men också till viss del 

tabellträning och för att föräldrarna 

väldigt gärna vill ha en inblick i 

vad vi gör och känna sig med i det. 

Och för dem är informationsbrev 

ett sätt men läxa är ytterligare ett 

sätt som dem får hem lite grann.   

 

 Inkludera och exkludera 

 Färg– och 

överstrykningspennor 

 

Varför ger du läxa? 

För att man ska ha möjlighet till 

mängdträning och framför allt 

läsning men också till viss del 

tabellträning och för att föräldrarna 

väldigt gärna vill ha en inblick i vad 

vi gör och känna sig med i det. Och 

för dem är informationsbrev ett sätt 

men läxa är ytterligare ett sätt som 

dem får hem lite grann.   

 

 Tolka 

 Koppla samman insamlad 

data med teori 

 

 

Efter att ha skapat ordning och 

struktur fann vi ett varierande 

innehåll där användbar empiri 

inkluderades och arbetades fram 

till strukturer, teman, 

samlingsnamn. 

 

Exempel: Delaktighet, Tid 
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förlorad samtalade och diskuterade vi kring dessa aspekter efter varje avslutad session, samt 

dokumenterades skriftligt. 

Läxor är ett kontroversiellt ämne som väcker känslor hos berörda parter, där de flesta har 

någon slags koppling till fenomenet. Vi kan tolka respondenternas svar som att det finns givna 

normer om vilka uppfattningar som ska råda. Eftersom samhället ger en bild av hur skolan ska 

bedrivas, påverkas lärare av dessa föreställningar och tillämpar metoderna till sina egna. Gilje 

och Grimen (2007) belyser att människor även tolkar världen utifrån sin förförståelse eftersom 

att denna förståelse färgar våra upplevelser av en företeelse. Vi ställer oss frågande om vad 

detta kan ha fått för påverkan på vårt resultat. Är det så att respondenterna svarar så som de 

tror vi vill höra? Eller är det deras faktiska uppfattningar som kommer till uttryck vid våra 

intervjuer?  

5. Resultat 

I det här kapitlet redogör vi för resultatet av våra intervjuer. Vi presenterar fyra teman som 

vuxit fram under transkriberingen och bearbetningen ur analysprocessen. Dessa teman 

skapades utifrån intressanta delar som hade anknytning till studiens syfte och frågeställningar 

och kategoriserades genom funna mönster och likheter. Kategorierna har inkluderats genom 

respondenternas ömsesidiga uttalanden och exemplifieras med bifogade citat. Rubrikerna 

benämns som Arbete med läxor, Delaktighet, Ansvar och Tid. Nedan skrivs resultatet fram i 

form av en beskrivande text kombinerat med direktcitat. Vidare synliggörs tolkningar och en 

analys av empirin där vi kopplar samman resultat med slutsats. 

5.1 Arbete med läxor 

En gemensam nämnare för respondenterna i studien är att läxor i första hand behandlar 

områden i matematik och svenska som ges veckovis, till specifika dagar. De menar att elever i 

dessa ämnen har ett behov av att regelbundet träna färdigheter och förmågor eftersom 

matematik och svenska främst ligger till grund för såväl andra ämnen som livet utanför skolan.   

 
Ja de får matteläxa och läsläxa på tisdagarna. Läsläxan är till på torsdagen, och 

matteläxan är till på fredagen […] I läsningen så vill jag att de ska träna hemma, varje 

dag. Sedan är det i matten, det är en repetition för eleverna. Vi går alltid igenom det som 

ska göras, så får de repetera hemma. – Lärare 3 

 

Lärarna lyfter fram att läxor i ämnet matematik främst berör sådant ämnesstoff som eleverna 

blivit bekanta med sedan tidigare. Respondenterna belyser att matematikläxor, i samband med 

dess konstruktion, sällan individualiseras och utgår från elevernas kunskapsnivå, utan istället 

från det aktuella ämnesområdet. En sådan läxa syftar till att befästa kunskaperna ytterligare 

genom att eleverna får öva och repetera. Respondenterna poängterar vikten av mängdträning, 

och menar att matematikläxan ska ge tillfälle till mer träning. Läxor i ämnet svenska utgår från 

en gemensam läsebok med olika mängd text. De motiverar valet av denna läsebok ”Moa och 

Mille” till att det är en svårighet att individanpassa varje enskild läxa till specifikt ämne och 

elev. Vi tolkar detta resonemang som att respondenterna upplever att tiden inte räcker till för 

att arbeta fram eller finna ett material som tillgodoser varje enskilt barns behov, flera gånger i 

veckan. Eftersom respondenterna uttrycker ett konsekvent användande av materialet i svenska 

kan vi å ena sidan utläsa att lärarna upplever läseboken som ett fullgott alternativ till en 

individualiserad läxa, då den kommer i flera olika nivåer. Å andra sidan tolkar vi 

respondenternas motiv till detta som en enkel väg att gå. För lärarna handlar det om välbekanta 

uppgifter och texter samt ett färdigt material att utgå från, som även tillhandahåller förslag på 

förberedelser, genomförande och uppföljning. 
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Alla hem har inte böcker på en lagom nivå, i en läsebok har vi precis nivåtexter som 

passar deras läsning just nu. Det är enkelt att administrera. – Lärare 2 

Det finns en uttalad önskan bland de intervjuade lärarna att eleverna ska läsa ca 10–15 

minuter om dagen. Det är inget tvång, utan istället ett råd till att uppnå kontinuitet. Bland 

respondenterna framkommer åsikter om att eleverna tillägnar sig kunskaper om ordbilder och 

textförståelse när de läser ofta. Vi tolkar det som att lärarna har en ambition till att eleverna 

ska bli goda läsare och utveckla ett intresse samt en vilja att ta sig an svårare texter. 

 
[…] som med läsning. Då pratar vi ofta om att de ska bli bokslukare och att de ska hålla 

läskonditionen. Brukar jag säga (skratt). – Lärare 1 

 

Det är enligt respondenterna viktigt att skolan bistår eleverna med exempelvis läseböcker 

eftersom läsläxan ska syfta till att elever övar färdigheter och memorerar så kallade metoder 

till att förstå texten. Alla elever har dock inte tillgång till böcker hemma eller möjlighet att 

besöka bibliotek, på grund av skiftande socioekonomisk status samt arbetsförhållanden. För att 

alla elever ska få möjlighet till att utveckla språket, sina läsvanor och kunna interagera i 

samhället bör förutsättningarna från skolan vara densamma för alla.  

5.2 Delaktighet 

Bland respondenternas svar framkommer det att deras motiv med givandet av läxor är att 

vårdnadshavare får möjlighet till att stötta eleverna i lärprocessen samt att de blir delaktiga i 

skolans verksamhet. Lärarna menar att läxor fungerar som en länk mellan skola och hem. 

Lärarna motiverar sin upplevelse av kopplingen skola och hem emellan, som att 

vårdnadshavarna får en insyn i sitt barns kunskapsutveckling. 

 
För att föräldrarna lite grann ska se vad det är vi jobbar med och vad det är, då ser ju 

dem också vad som förväntas av deras barn. – Lärare 4 

Läxor ska enligt respondenterna vara konstruerade på ett sådant sätt att eleverna kan 

genomföra den i största möjliga mån enskilt. Vårdnadshavare ska inte ta på sig rollen som 

undervisare, utan istället finnas till hands för stöttning och eventuella frågor. Vi tolkar detta 

som att eleverna vid självständigt arbete får möjlighet att använda sina kunskaper och lösa 

exempelvis matematikuppgifter med hjälp av redan bekanta strategier, metoder och 

tillvägagångssätt. Detta oberoende av vårdnadshavare och deras förförståelse och tidigare 

lärdomar, som vid exempelvis repetitions– och övningsläxor och/eller komma–ikappläxor. 

Nej det är inte meningen att föräldrarna ska undervisa […] sen kan det ju vara någon 

gång att det är någon uppgift som de behöver hjälp med för det är en fråga. Det kan ju 

vara läxan att fråga sina föräldrar om något speciellt som man ska undersöka […] – 

Lärare 1 

Genom att involvera hemmet i läxuppgifterna, så som att undersöka/intervjua olika föremål, 

företeelser eller personer, kan vårdnadshavarna aktivt medverka och bidra till ett fortsatt 

lärande. Situationer som dessa möjliggör till diskussion vårdnadshavare och barn emellan, som 

i ett exempel från transkriberingen handlar om en dammsugare, vilket de flesta familjer har i 

hemmet. I dessa samtal kan vårdnadshavare bidra med sin kunskap kring ämnet utan att ta 

över rollen som undervisare. Här använder de sin förförståelse och får en chans till att lyfta 

fram tidigare erfarenheter inom området. Eleverna får dessutom möjlighet till att studera ett 

ämnesinnehåll som finns utanför skolan.  
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[…] aa, men en dammsugare, har ni det hemma? Försök ta reda på hur den fungerar. 

Försök rita den, och sen när ni kommer tillbaka har ni olika erfarenheter. Så jaha, har du 

en centraldammsugare? Den liknar ju inte min […]. – Lärare 2 

Att utveckla en länk mellan skola och hem är betydelsefullt och kan bidra till att 

vårdnadshavare skapar ett engagemang för sitt barns skolgång, då de blir insatta i 

skolverksamheten och det som sker i undervisningen. När hem och skola samspelar kan båda 

parter bidra till elevens kunskapsutveckling, sträva efter gemensamma mål och möta eleven 

där den befinner sig. Vidare kan vi bland intervjusvaren utläsa uppfattningar kring 

vårdnadshavarnas roll i läxsituationerna, där de ska agera stöttepelare, lyssna och finnas till 

hands för eventuella frågor. Det finns läxor som tenderar att lämpa sig bättre för 

vårdnadshavares involvering, så som undersökande uppgifter/intervjuer. Vårdnadshavare kan i 

samband med läxor, som har så kallade givna svar, skapa förvirring hos barnen på grund av 

sina tidigare kunskaper inom ämnesområdet. Eleverna ska dessutom ha blivit bekanta med 

ämnesinnehållet och formen för läxan att de i största möjliga mån ska kunna genomföra den 

självständigt. 

5.3 Ansvar 

Begreppet ansvar är något som frekvent framkommer som en väsentlig aspekt till varför läxor 

används. Respondenterna belyser vikten av att lära sig ta ansvar för sina studier. Detta 

eftersom eleverna senare i utbildningen förväntas kunna ha uppsikt och kontroll över 

läxläsning, prov och förbereda sig inför kommande undervisning. 

 
Det är nog att träna sig i att ta eget ansvar över sitt skolarbete. Vilket man börjar med så 

tidigt i skolan nu att man måste själv vara ansvarstagande i sin kunskapsutveckling. 

Faktiskt. – Lärare 3 

Genom att involvera eleverna i lektionsplanering och genomförande, och låta de ta ansvar över 

sitt skolarbete, kan det bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för sin egen kunskapsnivå 

och fattar välgrundade beslut som gynnar deras lärande. När eleverna är ofokuserade på 

lektionerna och/eller missat arbetsmoment i ordinarie undervisning förekom det bland 

respondenterna att dessa elever fick läxor i form av att komma ikapp. Läxorna delades ut till 

elever i syfte att kompensera för förlorad undervisningstid. Det finns även elever som går 

miste om undervisning, på grund av exempelvis sjukdom och resor etcetera. 
 

Någon gång kan jag ha gett läxa för att man ligger efter. Det kan vara att man suttit och 

drömt väldigt mycket under skoltiden och så får man jobba igen det hemma. – Lärare 3 

 

Ansvar kan ha till syfte att förbereda eleverna inför livet utanför skolan, det vill säga att 

utveckla förmågan att samspela och vara delaktig i samhället. Att integrera läxor i 

undervisningen ger eleverna möjlighet att öva på respekt för levande och materiella ting, 

genom att de exempelvis fullföljer läxan och lämnar in den i tid. Vi tolkar respondenternas 

utsagor kring ansvar som en koppling till läroplanen, där det framkommer att läraren ska 

främja elevernas förmåga till att vilja ta ansvar. 

[…] det gäller också om man får låna hem en bok att man tar med den tillbaka till 

skolan. – Lärare 3 

Ytterligare en aspekt till att eleverna få möjlighet att öva på ansvarstagande menar 

respondenterna det vara att de värnar om sina kamraters ägodelar samt att lämna tillbaka 

lånade föremål. Vi tolkar denna typ av ansvar som en koppling till läroplanen, att eleverna ska 

utvecklas till goda samhällsmedborgare. Som citatet ovan framhåller respondenten att ansvar 

kan vara att återlämna en bok, i samma skick, och vi ser ett samband till miljön där vi ersätter 
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boken med allemansrätten. Det vill säga att en ska väna om sin omgivning, och handla i 

enlighet med dess riktlinjer. Ansvar är i samband med läxor å ena sidan en fråga om att 

organisera och disponera sitt skolarbete, men å andra sidan en samhällsaspekt som innebär att 

eleverna utvecklar förmågan och viljan till interaktion och delaktighet. 

5.4 Tid 

Gemensamt för lärarna är uppfattningen om att skoltiden inte räcker till för att eleverna ska 

ges tillfälle att träna, befästa och repetera de färdigheter och förmågor som finns angivna i 

läroplanen. De är överens om att läxor behöver finnas, men att en förutsättning för reducering 

eller eliminering är fler resurser i klassrummet eller förlängd skoltid. Vi upplever 

respondenternas svar som att de ställer sig positiva till en läxfri skola, men att de i nuläget 

saknar verktyg, så som extra resurser eller förlängd skoltid, för att möjliggöra detta. 

 
Då skulle man ju nästan behöva förlänga skoldagen om man ska hinna nå alla mål och 

alla kunskapskrav och sådant som finns. För tiden som är i skolan räcker inte till för det. 

– Lärare 1 

 

För att befästa kunskaper är det viktigt för eleverna att få tid till träning, och läxor är enligt de 

intervjuade lärarna ett tillfälle för eleverna att repetera redan bekant ämnesinnehåll. Vidare är 

det inte enligt respondenterna optimalt att förlänga skoldagen, för varken elever eller lärare, 

eftersom lärares fokus ska ligga på att planera en väl utvecklande undervisning, och att 

eleverna ska behålla motivation, förmåga att prestera samt kunna inhämta ny kunskap. Vidare 

poängterar respondenterna att en möjlig lösning för tidsbristen i skolan är läxhjälp, som skulle 

kunna förläggas i samband med fritids. Dock menar lärarna att fritids har egna mål och 

riktlinjer att uppnå, där fokus behöver läggas på dessa istället för läxor. Riktlinjerna syftar till 

att fostra och utveckla elevernas sociala kompetens. 

 
[…] där man har sin läxträning med hjälp på eftermiddagen, alltså typ fritids, och inte 

ha med den hem. Själva mängdträningen behöver alla. Men samtidigt, de orkar ju inte 

vara i skolan flera timmar om dagen. – Lärare 2 

 

Respondenterna uttrycker bristen av tid till att planera väl genomtänkta läxor, där de menar att 

läxorna ska vara integrerade i övriga undervisningen. Eftersom eleverna ska kunna utföra 

läxorna självständigt, med endast stöd av vårdnadshavare, behöver uppgifterna vara väl 

förankrade till skolarbetet. Respondenterna uttryckte att läxors integrering i undervisning är 

något de strävar efter, men har svårt att genomföra i praktiken. Detta är en tidskrävande 

process eftersom det tar tid att finna eller konstruera läxor som har en koppling till 

undervisningen och det aktuella ämnesområdet. 

 
Det tar tid att hitta läxor som då kopplas till det man har gjort. – Lärare 4 

 

Likväl som att planeringsarbetet tar tid uttrycker lärarna att efterarbetet är minst lika 

tidskrävande. För att läxan ska få en tydlig, för eleverna, funktion behöver den planeras, 

genomföras och efterarbetas på ett adekvat sätt. Respondenterna betonar vikten av att göra 

eleverna införstådda med syftet, innehållet och formen av läxor för att underlätta vid 

läxprocessen. När elever är införstådda med läxans delar ökar möjligheten till att de genomför 

den och därmed kan uppnå kunskapsmålen. 
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6. Diskussion 

Respondenterna uttrycker att det är många förmågor och färdigheter som ska hinna behandlas 

kontinuerligt i många olika kontexter i dagens skola. Liksom Westlund (2004) belyser att 

skoltiden inte rymmer all undervisningsstoff som ska bearbetas. Eftersom kraven på elevers 

prestationer och kunskapskravens omfattning har ökat har lärare en tendens att ge elever läxor 

i syfte till att kompensera för tidsbristen (Westlund, 2007). Det är främst i ämnena matematik 

och svenska som elever behöver en mer ingående och detaljerad undervisning för att kunna 

utveckla och tillämpa kunskaper. I och med att dessa ämnen ligger till grund för inhämtning av 

kunskaper i övrig undervisning, samt för att kunna fungera och vara delaktiga i dagens 

samhälle, behövs mängdträning i form av repetition eller övningsläxa. Ur respondenternas 

utsagor framkommer uppfattningar om att matematik och svenska är ämnen som värderas 

högt. Vi tolkar detta resonemang som något bestående från tidigare erfarenheter, då matematik 

och svenska ingick i benämningen skolämne4. Vi ser att lärarnas utsagor kan ha en koppling 

till tidigare läroplaner, då de varit verksamma inom skolväsendet när bland annat Lgr– 80 stod 

i fokus. Läxor skrevs under denna tid fram som en naturlig del i undervisningen där syftet var 

att eleverna skulle befästa och repetera kunskaper och färdigheter. Läroplanen (Lgr– 80) 

poängterade att läxors konstruktion skulle anpassas till individernas förutsättningar och 

förmågor. Respondenternas agerande kan å andra sidan bero på att de blivit influerade av 

kollegor de mött i sitt yrkesutövande. Stensmo (2008) poängterar att lärares agerande speglas 

av en kombination av egna och kollegiala erfarenheter samt tillägnandet av kunskap från 

tidigare forskning och litteratur. Vidare menar dagens läroplan (Lgr– 11) att skolan ska 

organiseras och anpassas till att främja varje elevs fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Styrdokumentet nämner varken läxa eller hemuppgift, men är ändå något som frekvent 

används hos våra respondenter. Det uttrycks att de oftast utgår från ett färdigt material i 

samband med läxutövande, och uttrycker svårigheten i att konstruera individualiserade läxor 

på grund av tidsbristen. 

Utifrån studiens resultat framkommer alternativa lösningar på problematiken kring tidsbristen 

i att förlänga skoldagen eller inkludera fler resurser. Dessa lösningar innebär dock en 

kostnadsfråga för samhället, kommuner och enskilda skolverksamheter. Skollagen (Sveriges 

riksdag, 2010) slår fast i att elever i de yngre åldrarna endast ska studera 6–8 timmar om 

dagen. Genom att förlänga skoldagen, och därmed integrera läxor i undervisningen begås inga 

lagbrott, eftersom dessa elever inte har benägenhet till undervisning i längre än 8 timmar. 

Kohn (2006) anser att reducering eller uteslutning av läxor inte skulle påverka elevers resultat 

eftersom de inte genererar till fortsatt lärande. Vi ser det istället som något positivt då det kan 

bidra till att eleverna tar hjälp och lär av varandra. Westlund (2004) menar att elever som gör 

läxor tillsammans lär sig innehållet på kortare tid, och kan göra situationen till något roligt. De 

intervjuade lärarna lyfter fram fritidshemmet som en möjlig arena för läxhjälp. Problematiken 

i att endast förlägga läxhjälp under fritidshemmet verksamhetstid är att alla elever inte får 

möjlighet till att medverka, eftersom funktionen inte inkluderar alla elever. Vi tolkar 

respondenternas utsagor om att förlägga läxhjälp under fritids, där endast somliga elever går, 

som orättvis. Skolverket (2014) belyser vikten av att lärare konstruerar läxor så att alla elever 

har förutsättningar samt möjlighet till att genomföra uppgifterna. För att göra detta 

genomförbart bör verksamheten omorganiseras så att samtliga elever får tillgång till 

handledning och stöttning vid läxläsning. En sådan omorganisation kan vara att förlänga 

skoldagen med 20 minuter, som inte kallas fritids, utan som en frivillig schemalagd läxhjälp. 

En positiv aspekt med att inkludera läxhjälp under skoltid är att eleverna erbjuds en likvärdig 

utbildning. Med detta resonemang som utgångspunkt menar vi att de socioekonomiska 

                                                           
4 Skolämne är enligt Skolverket de centrala ämnen som en elev måste ha uppfyllt minst godkänt i för att nå en 

behörighet. 
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skillnaderna inte utgör något hinder, utan istället bidrar till ansvartagande individer, eftersom 

eleverna får möjlighet till att själva bestämma över sin medverkan. Ytterligare en poäng är att 

inkludera fler resurser där huvudansvaret för elevernas lärande ligger hos pedagoger som har 

en utbildning och innehar kunskaper som vårdnadshavare oftast tenderar att sakna. I resultatet 

visar det sig att respondenterna har en positiv upplevelse av läxhjälp i skolan. Denna läxhjälp 

är förlagd i skolornas lokaler, där eleverna har möjlighet till att befästa kunskaper med hjälp av 

repetition och övning, förberedelser inför kommande undervisning eller komma ikapp 

(Skolverket, 2014). Nackdelar med att ha organiserad läxhjälp på skolan är att delaktigheten 

hos vårdnadshavare, som lärarna i studien belyser som viktigt, går förlorad. Ett syfte med att 

inkludera vårdnadshavarna är att skapa inblick i verksamheten och undervisningen, där de 

även samspelar med lärarna för att sträva efter gemensamma mål och möter eleven där den 

befinner sig. Å andra sidan anser vi att delaktigheten inte går, i samband med läxhjälp, 

förlorad utan kommunikationen mellan hem och skola även bör ske i andra sammanhang så 

som lärarplattformar eller veckobrev. Vi menar att om läxhjälp inte finns tillgängligt blir 

vårdnadshavare ålagda ett större ansvar i elevernas kunskapsutveckling. Marzano & Pickering 

(2007) illustrerar dock en negativ aspekt i att inkludera vårdnadshavare i elevernas läxläsning 

eftersom de tenderar i att känna sig oförberedda på att möta eleverna i situationen. Detta 

eftersom vårdnadshavarnas förkunskaper sällan stämmer överens med de metoder och 

ämnesinnehåll lärare och elever förhåller sig till idag. Familjekonstellationer och 

arbetssituationer ser idag olika ut, vilket kan medföra svårigheter i att möta sitt barn där den 

befinner sig och bistå med handledning. Därför ser vi att en frivillig läxhjälp kan underlätta för 

samtliga familjer. 

Redan i grundskolans tidigare år ska eleverna öva på att ta ansvar. Det personliga ansvaret är 

en viktig förmåga för eleverna att utveckla för sina egna studier och sin arbetsmiljö (Lgr– 11), 

där de får tillfälle till att öva på att disponera sin tid samt etablera studieteknik. Det handlar 

även om materiella ting, som att exempelvis lämna tillbaka något man lånat. I samband med 

läxor och ansvar ser vi en koppling till tidsaspekten, där eleverna får ett visst antal dagar till att 

öva på eller redovisa/lämna in den färdiga kontexten. Respondenterna framhåller att en annan 

form av ansvartagande är att eleverna tar ansvar vid frånvaro och arbetar ikapp om de varit 

inaktiva under lektionstid. Även Epstein och Van Voorhis (2001) skriver om det personliga 

ansvaret där läxor kan fungera som ett led i elevers utveckling till att bli ansvarstagande 

individer. En negativ aspekt till om läxor bidrar till ansvarstagande, menar Sackerud (2009) att 

de yngre eleverna fattar spontana beslut i stundens ingivelse och tenderar att lämna över det 

personliga ansvaret till vårdnadshavarna. Å andra sidan menar vi att läxor bidrar till 

ansvarstagande på sikt, eftersom vårdnadshavare blir förebilder då eleverna tenderar att imitera 

vuxnas beteende och tillämpar den som sin egen. Respondenterna framhåller vikten av 

ansvartagande som ett starkt skäl till läxor. Vi anser dock att ansvar inte endast bör behandlas i 

samband med läxläsning, utan måste lyftas fram och bearbetas i skolan av samtlig personal.  

Läxor värderas högt bland så väl lärare som samhället eftersom det finns föreställningar om att 

läxor är ett tecken på en skola med kvalitet och bidrar till elevers lärande (Hellsten, 1997; 

Cooper et al., 2006). Läxor problematiseras sällan och tenderar i debatter om att landa i dess 

vara eller icke vara utan någon djupare analys. I och med att läxor tas för givet och inte 

ifrågasätts, hamnar de i skymundan och bortprioriteras istället för att alternativa 

tillvägagångssätt lyfts. Respondenterna i studien uttrycker bristen av pedagogisk diskussion 

kring fenomenet, men är samtidigt medvetna om att läxor förekommer i de andra klasserna på 

skolan. Vi ser motsättningar till detta där Skolverket poängterar att verksamheten ska vila på 

en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet kan endast uppnås i 

samverkan lärarkollegiet emellan, ett systematiskt utvärderande samt/eller dokumenterande. 

Vidare kan vi koppla detta resonemang till Hellsten (1997) som menar att läxor är en osynlig 

företeelse i den pedagogiska diskursen, eftersom respondenterna i samband med intervjuerna 
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uttryckte att det inte förekommer diskussioner kring läxor och heller inte finns något behov. 

En nackdel med att inte diskutera läxor i lärarkollegiet är att skolledning samt politiker 

tenderar att ta över ansvaret och delegera ut lösningar på central nivå. En sådan lösning skulle 

kunna vara läxpolicy, där alla lärare på den berörda skolan arbetar på samma sätt. Vi tenderar 

att ställa oss negativa till denna metod, eftersom den inte tar hänsyn till att det finns skillnader 

och olika förutsättningar hos eleverna. Vidare anser vi detta arbetssätt vara regressivt och 

kopplar det till regelstyrning som var aktuellt under 60–talets läroplaner och tidigare 

styrdokument, i motsats till dagens styrning som fokuserar på strävansmål och riktlinjer. 

Denna styrning, som kallas målstyrning innebär att lärare har stort handlingsutrymme och ett 

ansvar till att bedriva undervisningen utifrån angivna ramar, beprövad erfarenhet samt 

vetenskaplig grund. I och med att läraren arbetar utifrån fastställda ramar finns möjligheten att 

förkovra sig inom forskning samt individanpassa undervisningen och läxor. Å andra sidan 

innebär målstyrning att ett stort ansvar förskjuts till läraren som måste hålla sig uppdaterade 

för att kunna bedriva en så välgrundad undervisning som möjligt som bidrar till ett lärande hos 

eleverna. 

Slutligen kan vi se ett samband mellan styrningsformen, skrivelserna i styrdokumentet och 

tidsbristen. Eftersom läxor inte benämns i läroplanen tolkar vi respondenternas utsagor till 

diskussion kring läxor som att det inte fyller någon funktion. Det vill säga att det berövar tid 

som skulle kunna behandla för dem något mer viktigt så som exempelvis läroplanens 

strävansmål och riktlinjer.  

7. Konklusion 

Studiens övergripande slutsats är att det är tidsbristen som är den främsta anledningen till att 

respondenterna ger sina elever läxor. Resultatet visar även att det framförallt är i ämnena 

matematik och svenska som elever i de yngre åldrarna får läxa. Vi tolkar respondenternas 

utsagor kring tidsaspekten som ett starkt skäl till läxors existens, menande att lektionstiden 

inte ges förutsättningar för att behandla allt ämnesstoff, som finns angivet i läroplanen, i 

tillräckligt stor utsträckning. Ytterligare motiv till att lärare använder sig av läxor är att det 

finns en uppfattning om att elever vid läxläsning utvecklar förmågan att ta ansvar över sitt 

arbete, genom att till exempel disponera sin läxtid och lämna tillbaka material. Vidare menar 

respondenterna att läxor bidrar till att eleverna befäster kunskaper genom övning och 

repetition samt är ett sätt att inkludera vårdnadshavare. Denna inkludering bidrar till elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling genom att lärare och vårdnadshavare för dialog och 

strävar mot gemensamma mål.  

8. Didaktiska implikationer 

Efter att ha genomfört den här studien har vi kommit fram till att läxor är en komplex 

företeelse som inbegriper många olika delar. Eftersträvansvärt är att ämnet lyfts fram till 

diskussion bland skolledare och pedagoger, eftersom det kan skapa en medvetenhet hos läraren 

som bidrar till en förståelse för sin egen undervisningspraktik. Förståelsen kan i sin tur att 

resultera i att lärare problematiserar och omvärderar det en tidigare tagit för givet. Eftersom 

diskussioner kring läxor tenderar att endast beröra läxans vara eller icke vara upplever vi det 

som önskvärt att ytterligare forskning genomförs och att ämnet problematiseras ytterligare. Vi 

eftersöker forskning som berör vilket lärande som blir möjligt för eleverna i de yngre åldrarna 

när läxor integreras som arbetssätt i undervisningen, och att samtal kring hur läxor kan 

konstrueras och individualiseras förs fram. Dessutom välkomnar vi förslag på hur 

läxsituationen kan organiseras för att underlätta för alla inblandade parter.  
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En aspekt vi funderat över i samband med detta examensarbete är att stora delar av den 

forskning som bedrivits inom ämnesområdet är av internationell karaktär och är genomförd på 

elever i grundskolans senare år och gymnasiet. Vi eftertraktar därför forskning som har 

genomförts under nationella förhållanden där fokus läggs på elever i de yngre åldrarna, som 

gynnar lärares arbete med eller utan läxor. 

9. Egna lärdomar 

Utifrån studiens datainsamlingsmetod har vi tillägnat oss kunskaper kring ljudinspelning som 

dokumentationsverktyg. Vi har kommit till insikt att transkribering av insamlad empiri är en 

tidskrävande process men att vi genom denna metod fått syn på detaljer och perspektiv, som 

varit väsentliga för vårt resultat, exempelvis tonfall. Transkribering av ljudinspelningarna har 

varit betydelsefull då vi i efterhand har kunnat gå tillbaka och studerat i detaljnivå vad 

respondenterna uttryckte i ord och i vilket sammanhang. Det har bidragit till att vi har 

utvecklat en förståelse genom granskning av empirin i dess delar och helhet. Genom att ha 

arbetat tillsammans i hela processen har vi utvecklat vårt vetenskapliga tänk, hur ett 

examensarbete är uppbyggt, dess innehåll och språk. Tidigare under utbildningen reflekterade 

eller diskuterade vi inte över vikten av språkets betydelse och dess innebörd, utan det hela 

skedde spontant. 

Ytterligare har vi fått en större förståelse för läxans komplexitet. Vi menar att den inbegriper 

många parter, åsikter samt moment och behöver vara väl genomtänkt och bearbetad för att 

fylla en funktion i elevens lärande. Läxor kan både hjälpa och stjälpa elever i deras lärande 

eftersom alla elever inte har samma förutsättningar till handledning hemifrån då 

familjekonstellationer och arbetsförhållanden hos vårdnadshavare tenderar att se olika ut. 

Lärarens roll vid förberedelser av läxor är viktig då elever och vårdnadshavare behöver tydlig 

information kring dess syfte, innehåll och metod för att bidra till ett samarbete, engagemang 

samt lärande.  

När vi kommer ut i verksamheten med ryggsäcken full av erfarenheter, och speciellt kring 

ämnet läxor, kommer vi kunna bidra och lyfta diskussioner som problematiserar lärares 

förhållningssätt och attityder gentemot läxor. 
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev  

Hej. Vi är två studenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet på högskolan 

i Halmstad. Vi håller just nu på att skriva vårt sista examensarbete som handlar om läxor 

ur ett lärarperspektiv, och vi kontaktar dig eftersom vi söker respondenter i form av 

lärare som undervisar elever i årskurserna 1–3. Vi undrar ifall du vill ställa upp på en 

intervju och medverka i studien? Intervjun kommer att ta ca 20 minuter, och önskar 

gärna att komma till dig denna vecka? 

Vi hoppas att du vill medverka och hjälp oss att komma vidare i vårt skrivande. 

 

Tack på förhand! Kim Engman och Camilla Fransson 

 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  

(Följdfrågor som kommit fram vid intervjusessionerna är inte redovisade nedan eftersom 

de är kontextburna) 

1. Ger du dina elever läxa? Varför/ Varför inte? 

2. I vilka ämnen ger du läxa?  

3. Vad är syftet med läxa? 

4. Berättar du för dina elever varför de får läxa? Varför/ Varför inte? 

5. Hur många dagar i veckan får dina elever läxa? Kan du beskriva hur läxan i 

respektive ämne ser ut? 

6. Följer du upp läxorna? På vilket sätt? 

7. Kan du tänka dig en läxfriskola? Varför/Varför inte? 

8. Vilka fördelar finns med att ge elever läxor? 

9. Vilka nackdelar finns med att ge elever läxor? 

10. Vad är dina egna erfarenheter av läxa utifrån din skolgång och som professionell 

lärare? 
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