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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att problematisera elevers, föräldrars och lärares syn på 
läxor. Syftet är också att jämföra den läxsituation som framgår med vad läroplanen, 
Lpo 94, förespråkar. Studien utgår ifrån frågeställningarna: Vilka positiva effekter 
har  läxor  på  eleven?  Vilka  negativa  effekter  har  läxor  på  eleven?  Hur  stämmer 
dagens  läxsituation  ihop  med  läroplanen  och  Vygotskijs  teorier?  Metoden  som 
använts vid insamlandet av data är intervjuer, vilka har genomförts med elever i år 2, 
3, 5 och 6 samt deras föräldrar och lärare. Resultaten som framkommit vid analysen 
av materialet visar att läxors positiva effekter är att de ger eleverna möjlighet till att 
ansvara för sina egna studier och ger föräldrarna en möjlighet till att bli delaktiga i 
sina barns  lärande.  Läxors  negativa  effekter  är  att  de är  orättvisa genom att  alla 
elever inte har samma möjligheter och att de kan medföra att eleverna blir stressade 
över  att  få  fritiden  och  läxorna  att  gå  ihop.  När  det  gäller  läxor  i  relation  till 
läroplanen,  Lpo 94,  och  Vygotskij  så  har  resultatet  visat  att  dagens  läxor  endast 
stämmer  överens  med  dem gällande  att  de  är  i  samarbete  med hemmen och lär 
eleverna att ta ansvar för sina studier. 



Abstract

The purpose of this study is to investigate pupils, parents and teachers point of view 
regarding to homework. The purpose is also to compare the homework-situation to 
the curriculum of 1994. The study is built on the questions: Which positive effects 
does homework have on the pupils? Which negative effects does homework have on 
the pupils? In which way does the homework- situation of today match with the 
curriculum of 1994 and Vygotskijs theories? The method used for the study are 
interviews. The interviews are based on the views of pupils in 2:nd, 3:rd, 5:th and 
6:th grade and also their parents and teachers. The results that have emerged, based 
on the analyses, shows that the positive effects homework has is that they give the 
student the opportunity to be responsible of their own studies and give their parents 
an oppurtunity to be a part of their childrens learning. The negative effects 
homework has is that they are not fair because all student do not have the same 
opportunity and they can also be a pressure to the student because they  do not 
manage to compare their freetime with homework. Regarding homework comparing 
to the curriculum of 1994 and Vygotskijs theories the only match is that homework 
are in collaboration with the home and teach students to take responsibility of their 
studies. 
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1 INTRODUKTION

Läxan har en lång tradition bakom sig. De lärare som ger läxor idag fick troligen 
läxor själva när de gick i skolan. Flera forskare ifrågasätter dock värdet med läxor. 
Kralovec och Buell (2000) har kommit fram till att läxans långa tradition är orsaken 
till att den inte förändras. Enligt dem så har lärare en tendens att lära ut så som de 
själva blivit lärda vilket är en av anledningarna till skolans närmaste statiska läge. De 
ställer sig även frågan varifrån beslutsfattarna har fått uppfattningen att läxor är ett 
värdefullt inslag i undervisningen. De menar att det finns alldeles för lite forskning 
inom detta område för att kunna vara övertygade om detta. De frågar sig även vilken 
form av hjälp läxor är. Hjälper de eleven till att få höga test resultat, gör de eleverna 
till bättre samhällsmedborgare, utvecklar de ett intresse för ett livslångt lärande (a.a.). 
Även svenska forskare ifrågasätter värdet med läxorna.  Hellsten (1997) finner det 
besynnerligt att läxan tillmäts ett så högt värde eftersom värderingen inte är beroende 
av den effekt som visats. Han farhågar att detta kan överskugga det faktum att läxan 
inte har några effekter på elevernas inlärning (a.a.). Österlind (2001) frågar sig vad 
det egentligen är barnen i skolan ska lära sig. Hon menar att:

 om det övergripande målet är att  eleverna ska tillägna sig ett grundläggande 
förhållningssätt till sig själva, sina medmänniskor och omvärlden, så kanske inte 
individuellt  arbete  i  hemmet,  med  förhör  och  betyg  som  drivkraft,  är  det 
optimala (a.a. s.58).

Läxans vara eller inte vara har även debatterats av både lärare och politiker i Sverige. 
Frost (1999) har i en debattartikel skrivit om läxor. Hans artikel heter ”läxplågan” 
vilket  ger  en  signal  om hans  åsikt  i  frågan.  Han  anser  att  läxorna  är  orättvisa, 
otidsenliga,  ansvarslösa  och  sorterande.  Han  skriver  att  de  elever  som  av  olika 
anledningar  inte  gör  sina  läxor  eller  inte  klarar  av  att  göra  sina  läxor  hamnar  i 
gruppen ”inte riktigt dugliga” och att dessa barn märkligt nog får ännu mer läxor, 
ännu mer att träna och ännu mer att göra hemma (a.a.). Vänsterpartiet stödjer Frost i 
hans åsikt om att läxorna är orättvisa. I Dagens Nyheter den 31 maj 2006 skriver 
Nandorf (2006) att Vänsterpartiet vill avskaffa alla läxor i grundskolan. Anledningen 
är att de anser att skolan misslyckats med målet att ge alla elever samma möjligheter. 
Detta bottnar sig i att alla föräldrar inte kan hjälpa sina barn med läxorna och de 
menar att om inte alla har samma möjligheter så ska läxorna bort. I artikeln nämns 
också en skola i Växjö som har slopat läxorna, istället gör man motsvarande arbete i 
skolan under ordinarie skoltid. Resultatet enligt dem är att eleverna har utvecklats 
och lärt sig mer (Nandorf, a.a.). I motsats till detta kan man i samma tidning den 7 
juli  2006  läsa  att  Lars  Leijonborg  (högskole-och  forskningsminister)  och  Jan 
Björklund (skolminister) vill förlänga undervisningstiden och öka mängden läxor. De 
pekar på studier som visar att  svenska elever ägnar mycket mindre tid åt  studier 
jämfört med genomsnittet i industrivärlden, vilket de tror är en av förklaringarna till 
att  Sverige sjunkit i  internationella undersökningar om skolresultat (Leijonborg & 
Björklund, 2006). 



Synen på läxor är med andra ord delad. Vilket den även är för oss. På ett sätt känns 
det som att läxor är bra eftersom de kan ge elever möjligheter till att träna på det som 
de  har  svårt  för  och  behöver  mer  tid  till.  Samtidigt  undrar  man  om  alla  läxor 
verkligen är upplagda efter vad den enskilde behöver.  Vi har även frågat oss hur 
läxorna upplevs för de elever som har det  svårt  i  skolan.  Upplevs de som något 
positivt som hjälper och stödjer dem i deras utveckling eller upplevs de som ett tung 
måste, som inte har någon positiv effekt utan bara tröttar ut dem?

Flera föräldrar har tidigare berättat för oss om vilka bekymmer deras barn hade med 
sina läxor. Eftersom de inte arbetade lika snabbt som sina kamrater i skolan fick de ta 
med sig uppgifter hem utöver de ordinarie läxorna. En pojke som då gick i första 
klass fick sitta med läxor varje dag när han kom hem från skolan och det kunde ofta 
ta lång tid innan han kunde bli ledig på riktigt. En annan pojke satt och tragglade 
matteuppgifter med sin mamma varje dag. Matteuppgifter som han inte förstod och 
därför fick göra om och om igen. Dessa föräldrars berättelse fick oss dels till  att 
fundera på hur detta påverkar dessa elever men det fick oss även till att fundera på 
ifall  detta verkligen kan stämma med vad läroplanen förespråkar.  Med en kluven 
inställning och med barnens bästa i tankarna bestämde vi oss därför för att göra en 
undersökning om läxors effekter på eleverna. Vi ville också undersöka om de läxor 
som ges verkligen stämmer med vad läroplanen Lpo 94 förespråkar. 

Syftet  med  vår  studie  är  att  med  utgångspunkt  från  de  intervjuade  elevernas, 
föräldrarnas och lärarnas syn på läxor utröna vilka positiva och negativa effekter 
läxor  har.  Syftet  är  även  att  därifrån  undersöka  på  vilka  sätt  som  dagens  läxor 
stämmer med vad läroplanen förespråkar och eftersom läroplanen till stor del utgår 
från Vygotskijs teorier även hur de stämmer överens med dem.

Detta arbete anser vi är av stor vikt eftersom det finns väldigt lite forskning om läxor 
gjord i Sverige. Vi har inte heller funnit något arbete som har undersökt både elevers, 
föräldrars och lärares syn på läxor samtidigt som man har utrönt om dagens läxor 
stämmer med vad läroplanen förespråkar. Det är även av stor vikt eftersom vi har 
träffat på flertalet lärare som inte riktigt vet hur de ska göra med läxorna och därför 
bara  ger  dem av  tradition.  Genom vårt  arbete  har  vi  möjligheten  att  öppna upp 
ögonen på många lärare och ge dem en förklaring till varför läxan bör förändras.



2  BAKGRUND

Kapitlet inleds med en definition av läxan. Därefter följer en presentation av vad 
forskning kommit fram till om läxor. Bristen på svensk forskning har resulterat i att 
arbetet  har  grundats  mycket  på  internationell  forskning  om läxor,  vilket  kan  ha 
påverkat dess relevans. Fokus har dock varit att hitta forskning som är giltig även i 
Sverige. Slutligen presenteras de teoretiska utgångspunkter som arbetet grundar sig 
på.

2.1 Definitionen av läxa

Första steget i en forskningsprocess är att avgränsa det fenomen som ska studeras 
(Hellsten, 2000). På förekommen anledning valdes det att undersöka definitionen av 
läxa. Vad är en läxa? Cooper (2007) definierar läxan som en uppgift som eleverna 
har  fått  av läraren ämnad att  göras  utanför  skoltid.  Enligt  Wahlberg  och Paschal 
(1994) så är det första man refererar till i ordet hemuppgifter (homework) studier 
som görs hemma men att ordet refererar till mycket mer än så. Det kan vara studier 
gjorda på lediga tider under skoldagen, under tiden man åker bil och under andra 
tider och platser. Det finns till  och med läxor som görs under tiden för ordinarie 
undervisning (a.a.). Hellsten (2000) hade också problem med definieringen av läxan. 
Han funderade till och med att strunta i definitionen av läxa i sin avhandling. Till slut 
fann han att anledningen till att han inte kunna finna definitionen var att han ville 
beskriva läxan som ett konkret inslag i skolans vardag. Resultatet blev att han valde 
att beskriva läxan som en form av människors agerande och att läxan finns som två 
olika fenomen. ”Tragedins läxa är en avgränsad konkret uppgift som läraren ger åt  
eleverna eller möjligen som eleverna har ålagt sig själva. Romansens läxa är något  
helt annat. Den är ett utvecklingsprojekt, en del av visionen om en gyllene framtid” 
(a.a. s 88.). Därav kom förklaringen till varför läxan är svårdefinierbar. Den är inte 
bara ett fenomen med ett skeende, utan ett fenomen som kan ses från minst två olika 
utgångspunkter (Hellsten, 2000).

2.2 Forskning om läxor

I följande avsnitt  presenteras vad olika forskare har kommit fram till om läxor.  I 
sökandet  efter  forskning  om  läxor  framkommer  det  ganska  snart  att  det  är  ett 
underprioriterat område i Sverige. Flera forskare poängterar att det finns ytterst lite 
forskning om läxor. Redan 1990 skrev Lindell (1990) att vi i Sverige behöver satsa 
på skolforskningen så att vi inte riskerar att införa bestämmelser om hemarbete på 
måfå.  Hans uttalande verkar  inte  ha förändrat  frågan nämnvärt  eftersom Hellsten 
(2000) tio år senare fortfarande ifrågasätter varför läxor i Sverige har så låg prioritet i 
den professionella diskursen. Han påvisar att begreppet läxa inte finns med i den 
nuvarande  läroplanen,  att  lärarutbildningen  inte  har  med  något  om  läxor  i  sina 
pedagogikkurser och att det finns mycket lite svensk forskning om läxor (a.a.).



Under studierna om vad forskningen kommit fram till om läxor har vissa mönster 
urskiljts. Dessa mönster har sedan kategoriserats och tematiserats. Kategorierna som 
framkommit är:

Figur 2.1. Överblick över kategorierna som presenterar vad forskningen kommit fram till om läxor.

2.2.1 Läxors effekter på elevernas prestationer

Den  svenska  grundskoleforskningen  har  inte  visat  någon  markant  nytta  med 
läxläsningen när det gällde skolprestationer (Lindell,  1990).  Det har  däremot den 
amerikanska forskningen gjort. Cooper m.fl. (2006) har studerat läxors effekter på 
elevernas prestationer. Det som forskningen visar är att läxor har bättre effekt desto 
äldre eleverna är. Av 20 studier som gjordes mellan 1962 och 1986 fann 14 studier ett 
positivt  samband mellan  läxor  och  prestationer  medan  6  fick  ett  bättre  samband 
mellan att inte ha läxor och elevernas prestationer. Studierna visade att High School 
studenter (gymnasiet) som gjorde läxor presterade bättre än 69 % av de studenter 
som inte gjorde läxor. I Junior High School (högstadiet) var effekten halverad och i 
Elementary School (f -6) hade läxor ingen effekt på elevernas prestationer (a.a.).
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Andra  forskare  som  studerat  läxors  effekter  på  eleverna  nämner  den  ökade 
studietiden som ett argument för att ge läxor. Wahlberg och Paschal (1994) påpekar 
att det räcker att eleverna läser läxor tre timmar utöver skolans trettio timmars vecka, 
för att öka studietiden med tio procent. De påpekar också att effekten på elever som 
inte har läxor skulle öka om de började göra läxor (a.a.). Cooper m.fl. (2006) har 
också studerat mängden tid som eleverna gjorde sina läxor i samband med elevernas 
prestationer. Av de 50 studier som studerats visade 43 av dem att studenter som lade 
ned mer tid på läxor hade bättre prestationer medan 7 studier visade att det hade 
motsatt effekt. Åter igen var det bättre resultat desto äldre studenterna var (a.a.).

Epstein  (1988)  har  inte  heller  funnit  något  positivt  samband  mellan  tid  som 
spenderats på läxor och elevernas prestationer i skolan.  Hans studier på elever som 
går i Elementary School visar att de elever som lägger ner mer tid på läxor och även 
har  föräldrar  som  också  lägger  ner  mycket  tid  för  att  hjälpa  dem  har  lägre 
prestationer i skolan än sina jämnåriga kamrater (a.a.) Att föräldrarnas engagemang 
inte skulle hjälpa eleverna motsäger de resultat som Cooper (2007) kommit fram till. 
Han  har  i  sin  forskning  funnit  att  föräldrainflytande  kan  ha  effekt  på  elevernas 
prestationer för elever som går i skolår 2- 5. Däremot hade det ingen effekt för de 
elever som gick från skolår 7 och uppåt (a.a.).

2.2.2 Läxor sorterar ut eleverna

Föräldrarnas del i sina barns studieprestationer tas upp av Kralovec och Buell (2000). 
De framhåller  att  läxor  är  orättvisa  och sorterar  ut  eleverna  och att  det  har  stor 
betydelse om eleverna har engagerade föräldrar som hjälper till med läxorna eller om 
de får klara dem själva. Vilket medför att de sorterar ut eleverna beroende på klass 
och gör att klasskillnaderna i samhället bibehålls (a.a.). Även Höjerback och Lööv 
(1987) nämner i sin forskning om den sociala bakgrundens betydelse för elevernas 
prestationer. Enligt dem kan anledningen vara att föräldrar som själva genomgått en 
högre utbildning och/eller uppnått en högre yrkesstatus har en benägenhet att påpeka 
vikten av goda studievanor och bra betyg (a.a.).  Vilket även Cooper m.fl.  (2006) 
håller med om. De har funnit studier som visar att  läxor har ökat klyftan mellan 
högpresterande och lågpresterande elever. Enligt dem har högpresterande elever från 
välbärgade hem mer stöd från sina föräldrar och även mer passande stöd än andra 
elever (a.a.). Detta tillbakavisar Redding (2000) till viss del. Han håller med om att 
resultaten talar för att de sociala förhållandena i familjen påverkar elevernas resultat, 
men  han  påpekar  att  trots  att  fattigdom  förutspår  lägre  skolprestationer  så  kan 
familjer  som tillhandahåller  en  stimulerande,  språklik  och  stödjande  miljö  trotsa 
oddsen som talar mot deras sociala förhållanden (a.a.).

2.2.3 Läxors betydelse för inställningen till skolan

Cooper m.fl. (2006) har funnit samband mellan negativ inställning till skolan och 
läxor. De har funnit att eleverna kan tröttna på läxor som hela tiden hänger över dem 
och att eleverna blir överexponerade av teoretiska uppgifter (a.a.).  För äldre elever 
kan läxor även vara en orsak till att elever hoppar av skolan. Kralovec har gjort en 
studie om elever som hoppar av High School. 



Under arbetet intervjuade hon elever som avbrutit sina studier och frågade dem om 
det var vid något visst tillfälle som de visste att de skulle hoppa av skolan. Orsakerna 
som hon fick fram var ogjorda läxor och omöjligheten att få hemläxorna att få plats i 
deras liv (Kralovec & Buell, 2000).

 I knew I wasn´t  to make my junior year. I was in for two months and doin´ 
allright but then I got behind in my homework and couldn´t catch up. I was to 
embarrassed to ask for help, so it´s my fault, I can´t blame  them. ( Kralovec & 
Buell, 2000, s59).

Även Wahlberg & Paschal (1994) har funnit att läxor kan vara en orsak till att elever 
hoppar av skolan. De har i sin studie funnit att elever som kommer efter med sina 
läxor  hamnar  i  en  ond cirkel.  De  upplever  att  klassrumsarbetet  och  läxorna  blir 
svårare och som ett resultat av det mindre motiverande. Detta medför att de lägger 
mindre kraft och energi på dem och att klassrumsarbetet och läxorna blir allt svårare. 
Denna onda cirkel kan till slut leda till att de hoppar av skolan (a.a.). 

2.2.4  Läxor ger upphov till negativ stress

Läxor kan även påverka inställningen till skolan negativt genom att de kan leda till 
allmän fysisk och psykisk utmattning (Cooper m.fl. 2006).   Kralovec har gjort en 
fallstudie  om  läxor.  Hennes  elever  i  filosofi  fick  inte  några  läxor  under  hela 
kurstiden. Efteråt bad hon eleverna att skriva om hur de upplevde det att  inte ha 
läxor. Många av studenterna skrev då om stressen de känner i skolan när de vet att 
läxor väntar när de kommer hem och att de upplevde en lättnad när de slapp dem. 
Det fanns även elever som upplevde att de lärde sig mer när de inte hade några läxor. 
Kralovec skriver  att  det  är  svårt  att  avgöra  hur  mycket  stress  läxor  skapar,  men 
påpekar ändå att det är en ansenlig mängd (Kralovec & Buell.2000). Även Wahlberg 
och Paschal (1994) som annars uttrycker vikten av läxor har kommit fram till att om 
föräldrar  och  lärare  pressar  eleverna  för  mycket  eller  om de  kommer  efter  med 
studierna  så  kan  det  leda  till  att  de  blir  stressade,  deprimerade  eller  känner  sig 
hopplösa.  Detta  kan  i  sin  tur  leda  till  ångest.  För  att  undvika  detta  så  behöver 
eleverna uppmuntran,  realistiska mål  och  känna att  de arbetar  för  sin  egen skull 
(a.a.). 

2.2.5 Läxor begränsar elevernas fritid

Eleverna kan även bli stressade av att försöka finna en balans mellan fritidsintressen 
och läxor (Kralovec & Buell, 2000). Förespråkare till fritidsaktiviteter poängterar att 
hemläxor inte är det enda som eleverna lär sig av efter skoltid. Fritidsaktiviteterna lär 
eleverna viktiga kunskaper som både hör till skolans värld och om livet som helhet 
(Cooper 2007). De elever som satsar mycket på läxor under skoltiden får saka bort 
tid med vänner (Wahlberg & Paschal, 1994).  Ambitiösa elever har inte någon annan 
fritid än den som blir över när läxorna är gjorda (Hellsten, 2000). Detta kan påverka 
dem så pass mycket att de har svårt med sociala relationer under hela livet (Wahlberg 
& Paschal, 1994).



2.2.6 Läxor ska vara meningsfulla och relevanta

Vosniadou (2001) har studerat hur barn lär sig. Hennes studier visar att eleverna lär 
sig bäst då de deltar i aktiviteter som är meningsfulla och relevanta för dem.  Hon 
nämner även att forskning visar att när information är ytligt memorerad så glöms den 
lätt bort. I motsats till om det är något som eleverna förstår, då minns de det bättre 
och det som lärts kan även bli överfört till  andra situationer. För att eleverna ska 
förstå det de lär sig så måste de få möjlighet till att fundera över vad de gör och prata 
om det med andra elever och lärare (a.a.).  Wahlberg och Paschal (1994) kommer 
fram till samma slutsats när det gäller vilka läxor som ger bäst effekt. Läxor som är 
stimulerande, relaterade till klassrumsarbetet och anpassade efter elevernas förmågor 
tenderar att ge bäst effekt. Det har också visat sig att det ger mer effekt med många 
korta läxor än få som är längre även om summan av tid är densamma och att läxor är 
mest effektiva om föräldrarna är aktiva och övervakar dem (a.a.).

Vosniadou (2001) påpekar även att forskning kommit fram till att elever lär sig bäst 
om deras individuella skillnader tas i beaktande och anser därför att det är viktigt att 
man tar fokus på de enskilda elevernas förmågor. Detta håller inte Cooper (2007) 
med  om.  Hans  forskning  visade  inte  någon  övervägande  positiv  effekt  på  att 
individualisera  läxorna.  Dock  framkom  det  att  de  läxor  som  inte  var 
individualiserade tog längre tid för eleverna att utföra.

 Han har dock kommit fram till att det har betydelse när läxan ges i förhållande till 
när  läxans  ämne  presenterades  i  klassen.  Läxor  som  ges  för  att  repetera  förra 
lektionen och läxor som ges inför framtida lektioner är bättre än de läxor som ges 
från det  som är  genomgånget  samma dag.  Det  är även viktigt  att  läraren gör  en 
återkoppling till den läxa som getts. Hur den återkopplingen ser ut spelar mindre roll 
bara den ges (a.a.).

2.2.7 Sammanfattning

Det som forskning om läxor kommit fram till är att läxor har bättre effekt desto äldre 
eleverna är och att de till stor del är beroende av deltagande föräldrar. Det har även 
framkommit  att  de  kan  påverka  deras  inställning  till  skolan  negativt  och  orsaka 
negativ stress samtidigt som de stjäl tid från elevernas fritidsintressen och kamrater. 
När  det  gäller  hur  läxornas  innehåll  och  utformning  ska  se  så  finns  det  ingen 
forskning  att  tillgå  när  det  gäller  specifika  ämnens  läxor  och  deras  effekter  på 
lärande. Det som framgår är att läxor ska vara meningsfulla och relevanta för eleven 
annars har det ingen nytta och glöms bort lätt.

2.3 Kritik till forskningen

Som tidigare påpekats så finns det en del kritik till den forskning som redovisats 
tidigare. Kralovec och Buell (2000) kritiserar den forskningen som gjorts i Amerika. 
De menar att den forskning som gjorts har brister i sin relevans genom att den endast 
har fokuserat på akademiska prestationer och de menar att läxans ämne är betydligt 
vidare än så (a.a.). 



Även Österlind (2001) kritiserar den forskning om läxor som gjorts. Hon poängterar 
att  trots  att  det  endast är  korrelationsstudier,  som endast  belyser  samband, det  är 
fråga om så är den allmänna slutsatsen att läxorna har positiva effekter på elevernas 
skolprestationer  (a.a.).  Enligt  Lindell  (1990)  så  har  forskningen  visat  ytterst  lite 
intresse gällande läxans innehåll och olika typer av hemarbete. Han anser att det är 
ganska  märkligt  att  forskarna  har  ägnat  så  lite  intresse  åt  läxornas  innehåll  och 
utformning och antyder att forskarna endast har koncentrerat sig på hur mycket tid 
som läggs ner på läxor utan att bry sig om arbetets art. Hellsten (2000) anmärker på 
forskningen av samma anledning. Han anser att man ska se med kritiska ögon på den 
dominerande kvantitativa forskningsinriktningen som finns eftersom den utgår från 
ett  läxbegrepp  som  inte  är  analyserat.  Det  som  studerats  har  varit  hemarbetets 
effekter  eller  brist  på  effekter  utan  att  läxans  innehåll,  omfång  eller  bakgrund 
problematiserat. Han jämför det med forskning i medicin ”det är ungefär som om 
man i farmakologin skulle undersöka om intag av medicin sänker blodtrycket utan  
att diskutera vad för slags medicin det rör sig om” (a.a. s 32).

2.4 Teoretiska utgångspunkter

Föreliggande arbete grundar sig på Vygotskijs tankar och idéer eftersom han till stor 
del  ligger  till  grund  för  den  läroplan  som vi  använder  oss  av  idag.  Läroplanen 
(Utbildningsdepartementet,  1994)  säger  att  man  ska  lära  sig  att  arbeta  både 
självständigt och tillsammans med andra samt att undervisningen ska anpassas efter 
den  enskilde  individen.  Vygotskij  betonar  att  man  ska  se  elevens  tankesätt  som 
socialt och att man utvecklas i sampel med andra, han har ett sociokulturellt synsätt 
på  lärande  och  utveckling  (Vygotskij,  2001).  Hans  teori  om  den  proximala 
utvecklingszonen  stödjer  synsättet  om att  man  ska  anpassa  undervisningen  efter 
barnens behov samt vikten av att samarbeta (Imsen, 2006).

2.4.1 Vygotskijs tankar om lärande och utveckling 

Enligt Vygotskij så sker utvecklingen i socialt samspel med andra. Han anser att all 
utveckling både den intellektuella utvecklingen men även tänkandet är ett resultat av 
ett socialt samspel. Han menar att utvecklingen går från det sociala samspelet till det 
individuella och självständiga. Vygotskij kallar denna utveckling för den proximala 
utvecklingszonen som är en viktig ståndpunkt i hans teori (Imsen, 2006).

 I Vygotskijs teori om utveckling så menar han att samarbete med hjälp av imitation 
är den viktigaste ståndpunkten i inlärning. Han anser att i skolans värld så lär sig inte 
barnet sådant som det redan behärskar utan barnet utvecklas i samarbete med lärare 
och imiterar det som denne gör. Den proximala utvecklingszonen blir således det 
mest betydelsefulla stadiet i relationen mellan inlärning och utveckling eftersom 
imitationen är det som hjälper barnet framåt (Vygotskij, 2001). 



ELEVEN

Vad eleven  klarar av Vad 
eleven kan
på egen hand.  Göra med hjälp

 

Den proximala 
utvecklingszonen

Figur 2.2 . Den proximala utvecklingszonen (Imsen 2006, s. 317).

Man kan även förklara den proximala utvecklingszonen som ett hjälpmedel för att se 
vad barnen behöver hjälp med. Det kan vara så att barnet har ett antal uppgifter men 
klarar bara av några få av dem på egen hand. Vygotskij menar då att de uppgifter som 
barnet nu kan lösa kan man släppa (Sutter, 1977).

Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling 
utan mot morgondagen. Endast då kan den i inlärningsprocessen väcka 
liv i de utvecklingsprocesser som för närvarande ligger inom den
närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001. s. 334)

Med utgångspunkt från detta citat så menar Vygotskij att det ett barn får hjälp med en 
dag kan det nästa dag klara av själv. I skolans värld är det därför viktigt att alltid veta 
ett barns lägsta nivå vid inlärning samtidigt som man måste känna till den högsta 
nivån (a.a.). När man som lärare känner sina elevers lägsta respektive högsta nivå så 
uppstår ett samspel mellan lärare - elev och man kan då använda sig av anpassad 
undervisning för att hjälpa barnen fram på bästa sätt. När man anpassar sin 
undervisning så är det enligt Vygotskij viktigt att man inte lägger sin undervisning på 
en nivå som barnen redan kan. Utan att man istället ger dem utmaningar för att ta sig 
framåt mot den närmaste utvecklingszonen (Imsen, 2006). 

Vygotskij jämförs även med principer att ta ansvar för sitt eget lärande. Principerna 
som bygger på att eleven själv kan ta ansvar för sin lärandeprocess med hjälp av sina 



metakognitiva färdigheter. Vygotskij vill att elever ska utvecklas till personer som 
klarar av saker på egen hand. Men för att lyckas med det är det viktigt att lärare är 
medvetna om att de har det yttersta ansvaret för elevernas inlärning och inte lägger 
över det på eleverna. Händer det så menar Vygotskij att de inte når den proximala 
utvecklingszonen som är så viktig för elevernas utveckling (Imsen, 2006).
 
 



3 SYFTE

Syftet med denna studie är att problematisera elevers, föräldrars och lärares syn på 
läxor.  Meningen  är  även  att  jämföra  den  läxsituation  som  framgår  med  vad 
läroplanen, Lpo 94 förespråkar och med Vygotskijs teorier eftersom läroplanen till 
viss  del  bygger  på  dem.  Studien  utgår  från  intervjupersonernas  syn  på  följande 
frågeställningar: 

Vilka positiva effekter har läxor på eleven?
Vilka negativa effekter har läxor på eleven? 
Hur stämmer dagens läxsituation ihop med vad läroplanen förespråkar och 
Vygotskijs teorier? 



4 METOD

Det  vetenskapliga  förhållningssättet  som  ligger  till  grund  för  studien,  är  av 
hermeneutisk natur. Enligt Patel och Davidsson (2003) så menar en hermeneutiker att 
det  går  att  förstå  andra  människors  livssituation  genom att  tolka  hur  människor 
kommer till uttryck i det talade och skrivna språket och genom deras handlingar. En 
hermeneutisk forskare utgår subjektivt utifrån sin egen förförståelse om objektet och 
pendlar mellan helheten och delarna för att uppnå en så fullständig förståelse som 
möjligt (a.a.).

I  de kommande avsnitten redovisas  de metodmässiga val  som gjorts  för  att  göra 
studien.  I  första  avsnittet  förevisas  vilken  undersökningsmetod  som använts  och 
anledningen till varför den valdes. I det efterföljande stycket presenteras vilka som 
deltagit  i  studien.  Därefter  presenteras  hur  undersökningen  genomfördes  samt 
reliabiliteten  och  validiteten  i  studien.   I  det  sista  avsnittet  tas  de  etiska 
övervägandena som gjorts upp.

4.1 Undersökningsmetod

Undersökningsproblemet  är  avgörande  för  vilken  inriktning  man  väljer  i  sin 
forskning.  Vad är det man vill  veta och hur ska man nå dit  (Patel  & Davidsson, 
2003)? Då studien är av hermeneutisk natur så föll valet ganska tidigt på att använda 
bandade intervjuer, av den orsaken att dessa tillför möjligheten till att kunna lyssna 
upprepade gånger tills en förståelse är nådd

Anledningen till att intervjuer valdes var att vi ville komma åt hur de intervjuade 
resonerar och uttrycker sig samt vad de har för erfarenheter inom det valda området 
(Trost,  2005).  Vad  kännetecknar  då  en  bra  intervju?  Lantz  (1993)  förklarar  en 
professionell intervju med orden: 

En professionellt genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt 
tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna 
komma andra till del (a.a., 1993 s. 13). 

För att uppnå detta använde vi oss av Trost (2005) sju steg till en lyckad intervju. 
Vilka är följande: 

1. Att  intervjun  tematiseras  efter  syftet  och  de  problemområden  studien 
belyser.

2. Att studien designas efter vald metod.  
3. Att fokus inte bara ligger på svaren utan även till relationerna som uppstår 

mellan de inblandade parterna.
4. Att materialet ska kunna bearbetas och vara lättillgängligt. 
5. Att datainsamlingen kan analyseras och bearbetas med stöd av bakgrunden 
6. Att resultatet håller för en kritisk granskning. 
7. Att det teoretiska perspektiv som valts följs och de etiska aspekterna vägs 

in (a.a.).



4.2 Urvalet av intervjupersoner

För att  få ut  så relevant information som möjligt,  så gjordes ett strategiskt urval. 
Vilket  innebär  att  vi  intervjuade  människor  som  har  erfarenhet  av  detta  område 
såsom elever, föräldrar och lärare.

Utgångspunkten för studien är elevers,  föräldrars och lärares syn på läxor för att 
därigenom finna vilka positiva och negativa effekter läxor har på eleverna samt hur 
väl de stämmer med läroplanen och Vygotskijs  teorier.  Fokus har legat på barn i 
åldrarna 7-12 vilket lett till att det föll sig naturligt att intervjua grundskoleelever och 
deras föräldrar och lärare. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) nämner att det är positivt om man har 
en  god  kontakt  med  de  barnen  man  ska  intervjua  eftersom  man  då  har  större 
förutsättning  att  barnet  delar  med  sig  av  sina  resonemang  (a.a.). Till  en  början 
intervjuades två klasser, år 2 och år 3. Vilka valdes av orsaken att eleverna kände till 
intervjuarna och kunde känna sig trygga med dem Det intervjuades fem elever, tre 
föräldrar och läraren i varje klass. Utgångspunkten var att från början intervjua de 
föräldrar vars barn deltagit i studien. Av två orsaker blev så inte fallet. Den första 
orsaken var att i första klassen som intervjuades ställde endast tre föräldrar upp. Den 
andra orsaken var att när eleverna i klass 2 och 3 intervjuats framkom det att studien 
behövde utökas och för att inte göra studien för stor med tanke på tidsgränsen valdes 
det att minska ner på föräldraintervjuerna även i den andra klassen.

Nästa  urvalsgrupp blev  då  två  nya klasser,  år  5  och  år  6.  Även i  dessa  klasser 
intervjuades fem elever, tre föräldrar och läraren i varje klass. Den ena klassen valdes 
av samma skäl som ovan att eleverna kände intervjupersonen. När det gällde den 
andra klassen så fanns det inte fler elever som vi både kände och kunde intervjua 
vilket gjorde att vår ambition att eleverna skulle känna trygghet med intervjuaren 
föll. Nästa klass som intervjuades kom från en skola i närheten av en förskola där 
den ena intervjuaren arbetade

Tabell 4.1. Översikt över intervjupersoner

Skola 1
År 2

Skola 2
År 3

Skola 3
År 5

Skola 4
År 6

Elever 5 5 5 5
Föräldrar 3 3 3 3
Lärare 1 1 1 1
Sammanlagt 9 9 9 9

4.3 Genomförande

Först  av allt  tillfrågades lärarna om de ville ställa upp i  en studie om läxor.  När 
positiv respons erhölls från dem lämnades det ut en blankett (bilaga 1) till alla elever 
som skulle  skrivas  under  av  föräldrarna  och  sedan  lämnas  tillbaka  till  skolan.  I 
blanketten  berättades  om intervjuarna  och  syftet  med  arbetet.  Föräldrarna  kunde 
därefter välja att godkänna eller att inte godkänna deras barns medverkan i studien 
och även meddela om de själva ville medverka. 



Vid kvalitativa intervjuer vill man oftast få en så stor variation som möjligt (Trost, 
2005). Av den anledningen fick läraren uppgiften att välja ut fem elever som kunde 
passa som intervjurespondenter och medverka till en bredd i materialet.  Intervjuerna 
skedde sedan utifrån en intervjuguide till vardera gruppen (bilaga 2) och spelades in 
med  bandspelare.  Anledningen  till  att  bandspelaren  valdes,  var  för  att 
tillförlitligheten blir då större vid analysen. Man har även möjlighet att flera gånger 
gå igenom materialet för att få fram så bra resultat som möjligt. Det gäller dock att 
bandspelaren är av god kvalité så att intervjuerna blir hörbara (Kvale, 1997). Efter 
intervjuerna  med  år  2  och  år  3  skett  valdes  det  att  ändra  på  intervjuguiden  till 
eleverna (bilaga 3) i de två efterföljande klasserna. Orsakerna var att det nu handlade 
om  äldre  elever  som  skulle  intervjuas  och  att  nya  frågor  uppkommit  under 
transkriberingen av de andra intervjuerna.

4.3.1  Elevintervjuerna

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) är det viktigt att man väljer en 
lugn plats när man ska intervjua barn, annars finns risken att barnet tappar intresset 
och inte kan koncentrera sig. Om man sedan vill ta reda på hur det enskilda barnet 
tänker och resonerar kring ett visst fenomen så anser de att en enskild intervju är att 
föredra (a.a.). Av dessa orsaker valde vi att intervjua barnen enskilt i ett avgränsande 
rum. I föreliggande studie har fokus även varit att få fram elevernas syn på läxor och 
även speciella händelser som kan ha påverkat dem Barnens svar har därför följts upp 
på varierande sätt med utgångspunkt från barnet och barnets sätt att hantera frågan.

4.3.2 Intervjuerna med föräldrar och lärare

Efter  föräldrarnas  egna  önskemål  skedde  alla  intervjuer  utom  en  i  deras  hem. 
Intervjuerna med lärarna skedde i skolan. Innan intervjuernas början förklarade vi för 
respondenterna att det de sa var konfidentiellt och att ingen annan utom vi skulle 
lyssna på banden. Som framgår ovan så spelades även dessa intervjuer in på band. 

4.4 Bearbetning av insamlad data samt material

Det finns inte ett säkert svar på frågan om hur en riktig utskrift ser ut, utan det gäller 
att fråga sig hur den utskrift ser ut som lämpar sig till studiens syfte (Kvale, 1997). 
Syftet med föreliggande studie är att ur elevers, föräldrars och lärares syn på läxor 
finna svar på frågorna: Vilka positiva effekter har läxor på eleven? Vilka negativa 
effekter har läxor på eleven? Hur stämmer dagens läxsituation ihop med läroplanen 
och  Vygotskijs  teorier?  Med  tanke  på  studiens  syfte  transkriberades  endast  det 
material  som  upplevdes  vara  relevant.  Det  som  valdes  transkriberades  dock 
ordagrant. 

I en kvalitativ bearbetning börjar man oftast med att läsa igenom hela intervjun först 
för att  sedan dela upp den i  olika teman och därefter åter läsa hela igen (Kvale, 
1997). 



Bearbetningen av denna studie började med att hela intervjun lästes igenom. Efter 
detta klipptes intervjuerna isär och delades upp i olika teman. Varefter helheten åter 
granskades och så vidare tills en förståelse uppkom. 

4.5 Undersökningens tillförlitlighet

Enligt Doverberg och Pramling Samuelsson (2006) är det bättre desto mer man vet 
om barnet och om det sammanhang som man pratar om, eftersom det då är lättare att 
tolka och förstå vad barnet egentligen menar (a.a.). Av den anledningen valdes skolor 
som intervjuarna på något sätt varit i kontakt med tidigare i den mån som det var 
möjligt. Endast en klass av fyra gick i en skola som vi inte haft någon kontakt med 
tidigare. 

Hellsten  (2000)  nämner  att  det  kan  vara  svårt  att  mäta  validiteten  i  intervjuer 
eftersom man aldrig kan garantera att respondenterna minns rätt eller att de berättar 
det de minns. Han nämner även att respondenterna kan försöka framställa sig själva 
eller skolan i en viss belysning (a.a.). Den tanken uppstod hos intervjuarna efter att 
barnintervjuerna  i  år  2  och  3  gjorts.  Då  vi  ifrågasatte  om eleverna  svarade  på 
frågorna utifrån hur de själva kände eller om de bara försökte att svara rätt.
 
Enligt  Patel  &  Davidsson  (2003)  så  handlar  reliabilitet  om  en  undersöknings 
tillförlitlighet. För att föreliggande arbete skulle få så hög reliabilitet som möjligt så 
användes  bandspelare  vid  intervjuerna.  Vid  bearbetningen  av  materialet  så 
transkriberades även de delar av inspelningarna som var relevanta för studiens syfte 
ordagrant.   

4.6 Etik

När man ska jobba med intervjuer är det oerhört viktigt att respektera de man ska 
intervjua. Av den orsaken har Vetenskapsrådet (2002) tagit fram fyra olika riktlinjer 
att följa.

1) Informationskravet:  här  ska  man  upplysa  uppgiftslämnaren  om  att 
deltagandet är frivilligt  och det ska ges detaljerad information om vad 
deras  uppgift  är  i  den  aktuella  undersökningen  (a.a.).  Även  Patel  & 
Davidsson (2003) talar om vikten att nämna för de deltagande att det är 
frivilligt att delta men att man som intervjuare ändå ska försöka motivera 
individerna som man har tänkt intervjua. De anser att det är viktigt att det 
framgår  att  deras  medverkan  är  oerhört  relevant  för  att  nå  ett  rättvist 
slutresultat.  Då  information  lämnades  till  respektive  skola  om  vad 
undersökningen skulle handla om så meddelades även att medverkan var 
frivilligt.

2) Samtyckeskravet: här ska man ha deltagarnas samtycke till att intervjun 
görs.  Är  deltagarna  under  15  år  så  krävs  även  målsmansunderskrift 
(Vetenskapsrådet, 2002). Innan den tänkta undersökningen genomfördes 
så lämnades lappar ut på respektive skola där eleverna fick ta hem för 
medgivande av sina vårdnadshavare.



3) Konfidentialitetskravet: inom detta krav så krävs av intervjuaren att den 
lovar de inblandade individerna att allt som sägs kommer behandlas strikt 
konfidentiellt och att det som sägs kommer förvaras så ingen obehörig 
kommer åt materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjuernas början 
så garanterades att  materialet skulle vara strikt konfidentiellt,  att  ingen 
förutom intervjuarna  skulle  ta  del  av  intervjuerna  och att  inget  skulle 
kunna röja de intervjuades identitet.

4) Nyttjandekravet:  i  detta  sista  krav  gäller  att  man  inte  använder  det 
insamlade  materialet  till  något  annat  än  den  tänkta  forskningen 
(Vetenskapsrådet,  2002).  Detta  betyder  att  man  inte  får  lämna  vidare 
materialet till någon utomstående (Patel & Davidsson, 2003). 
När alla intervjuer är transkriberade och analyserade så kommer de att 
raderas så att ingen kan komma åt materialet.



5 RESULTAT

 I  följande kapitel  presenteras  de resultat  som framkommit  vid bearbetningen av 
materialet.  Som  tidigare  påpekats  är  studien  av  hermeneutisk  natur.  Av  den 
anledningen har  det  transkriberade  materialet  analyserats  med en ständig  växling 
mellan  delar  och  helhet  tills  en  förståelse  har  uppnåtts.  Som  utgångspunkt  vid 
bearbetningen användes de tre frågeställningar som arbetet fokuserar på nämligen: 
Vilka  positiva  effekter  har  läxor  på  eleven?  Vilka  negativa  effekter  har  läxor  på 
eleven? Hur  stämmer  dagens  läxsituation  ihop  med  läroplanen  och  Vygotskijs 
teorier? 

5.1 Läxors positiva effekter

I det här avsnittet presenteras de fördelar och positiva effekter som framkommit att 
de  intervjuade  anser  att  läxor  har  eller  kan  ge.  För  att  underlätta  för  läsaren 
presenteras nedan en schematisk överblick över kateogorierna.

Figur 5.1 schematisk uppställning över läxors positiva effekter

Läxors positiva effekter

Läxor kan individanpassas

Läxor kan medföra 
studiero

Läxor tränar eleverna i att ta ansvar
 för sina studier och förbättrar deras studieteknik

Läxor medför att föräldrarna blir delaktiga i barnens 
skolgång

Läxor medför att eleverna hinner lära sig mer

Läxor ger möjlighet till repetition



5.1.1 Läxor kan individanpassas
 
Under intervjuerna har det framkommit att läxorna har fördelen att de kan anpassas 
efter individen, både gällande läxornas innehåll och gällande deras utformning. Trots 
detta så var det bara en förälder som ansåg att dennes barn hade individanpassade 
läxor. En lärare påpekade att ”mattemålet” som han hade i sin klass medförde viss 
individanpassning eftersom de elever som inte hann färdigt i skolan fick möjligheten 
till att göra det hemma. 

Förälder: Idag så funkar det. För att han idag har fått special eller vad man ska säga 
och efter samtal så har vi kommit överens med fröken och specialläraren 
att han får de läxor som han behöver öva på. Just i matte är det detta och 
inte bara sitta och göra mattetal som han inte förstår.

5.1.2 Läxor kan medföra att eleverna får studera i lugn och ro

Flera av de intervjuade påpekade att läxor ger en möjlighet för eleverna att sitta i 
lugn och ro och studera. Lärarna menade att vissa elever störs lätt av sina kamrater i 
skolan och då kan läxorna innebära att de får studiefrid.  Under läxläsningen kan 
eleverna själva styra över när och hur de vill ha det där de sitter, det kan också ge en 
del elever möjligheten till att komma ikapp sina kamrater. 

Lärare: Det kan vara en positiv sak att sitta hemma för eleven och sitta i lugn och 
ro. För det är ju inte alltid det i skolan.

Intervjuare: Om du skulle ha möjlighet att göra läxorna i skolan och inte göra dem hemma skulle 
det varit bättre eller tycker du om att göra dem hemma?

Elev: Jag tycker om att göra dem hemma.

5.1.3 Läxor tränar eleverna i att ta ansvar för sina studier och bättrar på 
deras studieteknik

Flera lärare och även någon förälder påpekade att det är viktigt att man ger läxor 
redan i lågstadiet för att eleverna ska vänja sig vid att göra läxor. Både för att träna in 
studieteknik och för att vänja sig vid ansvaret som det innebär att ha läxor. En del 
nämnde även att det kan bli en chock för eleverna när de börjar fyran om de inte är 
vana vid en del läxor tidigare. 

Intervjuare: Vilka läxor ger du dina elever? Varför ger du dem?
Lärare: Läsläxa, matte det vi jobbar med, nu är det treans tabell, engelska, för att 

förbereda  dem  för  mellanstadiet.  Många  föräldrar  har  tyckt  att 
övergången till fyran har varit jobbig. Därför har vi startat med ca fem 
glosor i veckan 

Förälder: De som har hittat  vägen för läxa i lågstadiet och har med sig det upp 
genom högstadiet, då har man knäckt koden även in för gymnasiet och 
högskola 



5.1.4 Läxor medför att föräldrarna blir delaktiga i barnens skolgång

Både lärare och föräldrar poängterade fördelen med att läxor medför att föräldrarna 
får en insyn i skolans värld och att de får se hur det går för deras barn. Föräldrarna 
ansåg dock att detta var viktigast när barnen var små. 

Lärare: Vi använder läxor för att dels tycker vi att det är bra att föräldrarna ser 
vad barnen gör. Det här håller vi på med just nu. Försöka få föräldrarna 
att följa med det vi håller på med.

Förälder: Jag är lite kluven för det här med läxor. När de är små så är ju läxan ett 
sätt för mig som förälder att vara involverad och då är det ju ofta läsläxa.

5.1.5 Läxor medför att eleverna hinner lära sig mer 

Något som även framkom under  analysen av materialet  var  att  det i  skolan idag 
ägnas mycket tid åt sociala problem. Mycket tid användes till att reda ut bråk och 
prata om hur man ska bete sig mot varandra. Detta har fört med sig en känsla av att 
tiden i skolan inte räcker för att eleverna ska hinna med allt som ska göras. Läxorna 
blir då en möjlighet för eleverna att få mer studietid och hinna lära sig mer. För de 
elever som tar längre tid på sig blir det även en möjlighet för dem att komma ifatt 
sina klasskompisar.

Intervjuare: Av vilka skäl ger du läxor
Lärare: Det finns ju två olika skäl. Dels så är det ju det att vi jobbar med delmål 

bör ju alla ha kommit till ett visst avsnitt under en viss tid. Det andra 
skälet  är  att  man inte  hinner  med allt  i  skolan.  Skolan  är  fylld  av så 
mycket annat som inte fanns tidigare. Social och emotionell träning bland 
annat som inte heller finns med i läroplanen. 

Förälder: Läxor tycker jag väl att det behövs lite. Dels för dem som inte hänger 
med riktigt i skolan så finns det en chans för dem att komma igen lite i 
sin takt.

5.1.6 Läxor ger möjlighet till repetition

Flera lärare påpekade vikten av repetition för  att  befästa  det  som gåtts  igenom i 
skolan.  

Förälder:  Läxa är A och O för inlärning. Repetition är kunskapens moder. Om du 
nämner en sak en gång har alla människor svårt att komma ihåg det. Om 
du nämner det tio gånger eller tjugo gånger så kommer man till slut ihåg 
det. Repetera kan du inte göra i skolans värld, då kör du fast.

Lärare:  Repetition är kunskapens moder det sa ju redan de gamla grekerna. Att 
återkomma till något är väldigt viktigt att göra en sak flera gånger.



5.1.7 Sammanfattning om de positiva effekterna

Läxor är en möjlighet för individerna att ansvara för sina egna studier och lägga ner 
så mycket tid på dem som de själva anser att de vill eller behöver. Om innehållet 
dessutom är anpassat efter den enskildes behov kan läxor medverka till att eleverna 
kan repetera och befästa det som just han eller hon behöver. Genom läxorna får även 
föräldrarna en inblick i hur det går för sina barn i skolan och får reda på vad de 
arbetar med där. 

5.2 Läxors negativa effekter

Det var även en del som upplevdes som negativt med läxor. Det som framkom var 
att:

Läxor är orättvisa
Läxor kan medföra att eleverna blir pressade och stressade

5.2.1 Läxor är orättvisa

Många påpekade att  läxor är  orättvisa.  Först  av allt  påpekades det  orättvisa i  att 
eleverna  har  det  olika  svårt  med läxorna.  En del  elever  får  kämpa och kämpa i 
timmar medan det för andra räcker att de sitter en kvart så har de alla rätt. Det andra 
som påpekades var att det är många elever som har föräldrar som inte kan eller av 
någon annan anledning inte hjälper sina barn med läxorna.

Intervjuare: Vilka dagar sitter du med dina läxor
Elev: Alla dagar 
Intervjuare:  Bara vardagar?
Elev: Alla dagar utom lördagar
Intervjuare: Hur länge sitter du då?
Elev: Två timmar
Intervjuare: Varje gång
Elev: Ja  

Lärare: Det kan också vara så här och det är inte ovanligt, att vissa elever känner 
att de ständigt misslyckas för att de inte gjort läxan inte för att den är för 
svår utan för att den inte är gjord och då är det ett visst statusfall då eller 
skam att den inte är gjord. Hur man än försöker dölja det så vet alltid 
barnen det. Man kan inte riktigt dölja det för barnen.

5.2.2 Läxor kan medföra att eleverna blir pressade och stressade

Något som också framkommit är att läxorna av olika anledningar 
medför  att  eleverna  blir  pressade  och  stressade.  Pressade  och 
stressade av att klara av det som begärs av dem av både föräldrar 
och lärare och stressade för att lyckas få fritid och läxor att gå ihop. 
Några kände till och med att de fick offra fritiden för att göra sina 
läxor.



Intervjuare: Vad tycker du om läxor?
Elev: Jag gillar inte när det är så där jättemycket för då blir jag ganska stirrig. 
Intervjuare:  Förklara hur du menar då
Elev: Ibland är det så där 4 sidor med jättemycket text och då känner jag hur 

ska jag hinna detta till tors. Engelskan är lagom.

Lärare:  … Överambitiösa föräldrar kan ju sabotera upplevelsen av att göra läxor 
på det sättet att de lägger för mycket tid och för mycket tvång.

Förälder: Det är lite skevt. De säger till oss vuxna att vi inte ska ta jobbet med oss 
hem, vi ska vara lediga när vi kommer hem, men våra barn ska ha det lite 
hängande  över  sig  det  blir  ju  lite  det  för  de  har  ju  lite  andra 
fritidsaktiviteter också.

5.2.3 Sammanfattning om de negativa effekterna

Under analysen av materialet har det framkommit att läxor är orättvisa. En del elever 
får sitta i timmar med läxor medan det för andra kan räcka med en halvtimme. En del 
elever har stöd från sina föräldrar andra inte. Det framkom även att läxorna medför 
att eleverna blir pressade och stressade av att få ihop läxorna med fritiden. Många 
elever ansåg även att de fick offra sin fritid och sitt sociala umgänge för att sitta med 
läxor. 

5.3 Läxorna mot läroplanen och Vygotskijs teorier

För att tydliggöra för läsaren presenteras nedan ett diagram över de kategorier som 
framkommit vid jämförandet mellan dagens läxsituation och läroplanen Lpo 94 samt 
Vygotskijs teorier. Något som bör nämnas i detta avseende är att läxor ses som en 
undervisningssituation  och  därför  kan  sättas  i  relation  till  läroplanen.  För  att 
underlätta  för  läsaren  presenteras  även  här  en  schematisk  överblick  över 
kategorierna.

Läxorna i relation till Läroplanen och Vygotskij

Individanpassning av undervisningen

Elever utvecklas tillsammans med andra

Samarbete med hemmen

Göra framsteg och övervinna svårigheter

Lust att lära

Repetition



Figur 5.2. Schematisk uppställning över kategorierna som uppkommit när lläxor satts i relation till läroplanen och 
Vygotskijs teorier.

5.3.1 Individanpassning av undervisningen

 I läroplanen Lpo 94 kan följande läsas: ”Undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare  erfarenheter,  språk  och  kunskaper  främja  elevernas  fortsätta  lärande  och 
kunskapsutveckling”( Utbildningsdepartementet, 1994, s 4). Läroplanen framhåller 
alltså vikten av att anpassa undervisningen efter individen. Vilket även Vygotskij gör. 
Enligt honom är det viktigt att individanpassa undervisningen för att nå målet, som är 
den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). 

Det  som framkommit  under  intervjuerna  är  att  trots  att  möjligheten  finns  så  är 
läxorna oftast inte individanpassade. Detta är också något som flera föräldrar har sagt 
att de vill förändra med läxorna idag.

Intervjuare: Kan det vara så att det blir för lätt för vissa elever?
Lärare: Ja, det är det.

Förälder: Jag vet inte riktigt. I början så tyckte hon att det var ganska roligt nu är det väl lite 
så där men det tror jag beror på att hon tycker att det är för lätt. Hon liksom ja just 
det skulle jag göra och så rafsar hon över dem

Intervjuare: De är inte anpassade efter henne då menar du? 
Förälder: Nej det blir det ju inte. Det är väl samma läxa.

Intervjuare:  Har du något du skulle vilja förändra när det gäller läxorna
Förälder: Ja lite individanpassat. Men just läsning och såna saker med svenskan är det någon 

som har lätt för stavning och läsning att man fimpar läsläxan och istället för de fem 
stycken meningar ber dom skriva en liten uppsats varje vecka.

Intervjuare: Får alla samma läxor
Elev: Ja, men några får extrablad också.

5.3.2 Elever utvecklas tillsammans med andra

Vygotskij betonar att man ska se elevens tankesätt som socialt, att 
eleven  utvecklas  i  ett  socialt  samspel  tillsammans  med  andra. 
Genom interaktion  med  andra  så  utvecklas  tänkandet  och  även 
språket ( Imsen, 2006). 

De läxsituationer som framkommit ur intervjuerna är allt annat än socialt betingade. 
Oftast är det läxor som kräver att eleverna ska lära sig saker utantill som glosor och 
rättstavning eller att de ska räkna någon sida med matematikuppgifter. Det är läxor 
som eleverna sitter med själva eller med hjälp av sina föräldrar. Föräldrarnas roll är 
då endast att rätta det som är uttalat eller skrivet fel.

Intervjuare: Får du hjälp när du gör dina läxor?
Elev: Ja, de sitter bredvid mig och så skriver jag och så får de titta om det är rätt

Förälder: Idag  sitter  hon  mer  själv  med  alltsammans.  Men  med  läsningen  sitter  jag  och 
kontrollerar att det är rätt. Matten gör hon själv idag.



5.3.3 Samarbete med hemmen

”I  samarbete  med  hemmen  skall  skolan  främja  elevernas  utveckling  till 
ansvarskännande  människor  och  samhällsmedlemmar” 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s 5).

Flera är de föräldrar och lärare som menar att läxan är en möjlighet för föräldrarna 
att få en inblick i skolans värld. Läxorna gör att föräldrarna får se hur sina barn ligger 
till i skolan och vad de gör. 

Lärare: Vi använder läxor dels tycker vi att det är bra att föräldrarna ser vad barnen gör. Det 
här håller vi på med just nu. Försöka få föräldrarna att följa med det vi håller på 
med. Och att den tiden vi får här räcker inte.

5.3.4 Göra framsteg och övervinna svårigheter

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den  tillfredställelse  som det  ger  att  göra  framsteg  och  övervinna  svårigheter 
”(Utbildningsdepartementet, 1994, s 7).

Nog för att läxorna kan ge eleverna möjlighet till att övervinna svårigheter, men det 
var inga av de intervjuade som framhöll detta som en positiv sida med läxorna.Det 
som däremot påtalades var att de duktiga blir belönade och får stjärnor och glada 
gubbar  medan  de  som  har  det  svårt  får  kämpa  och  kämpa  utan  den  positiva 
stimulansen som det blir av stjärnor och glada gubbar. 

Förälder: Jag tycker ju synd om honom. Hade de tagit för hur mycket han hade kämpat hade 
han fått glada gubbar hela tiden. Ett barn som har det lätt för sig kan gå hem och 
bara  träna  en  gång  och  få  sin  glada  gubbe.  Men  NN  kanske  tränar  sina 
rättskrivningsord tjugo gånger och kanske får ett fel. Hade de tagit för hur mycket 
tid som han har suttit 

5.3.5 Lust att lära

”Utforskande,  nyfikenhet  och  lust  att  lära  skall  utgöra  en  grund  för 
undervisningen” (Utbildningsdepartementet, 1994, s 9). 

Lust  att  lära  och läxor  verkar  inte  höra ihop om man ska  jämföra med det  som 
framkommit  ur  intervjuerna.  Flera  elever  och  föräldrar  upplever  läxorna  som ett 
tvång, något som måste göras. En del föräldrar upplevde det även som att deras barn 
skulle bli glada och lyckliga om de slapp dem. De föräldrar som hade barn som hade 
det svårt i skolan och med läxor upplevde även att läxorna tog död på lusten att lära.

Intervjuare: Vad tror du att ditt barn har för inställning till läxor?
Förälder: Ett måste

Förälder: Men jag tror att han tycker att det är ett tvång med läxor och att det är därför som 
han inte tycker om dem.

Intervjuare: Kan det hända att mamma och pappa får tjata på dig
Elev:  Ibland får de tjata lite



Intervjuare: Varför får de tjata
Elev: För att jag inte vill göra dem 

Förälder: Det var jättejobbigt. Vartenda tal fick jag förklara för honom och så förstod han det 
och sen nästa hade han glömt det så det kändes så det kändes inte som att det var 
någon mening med att över huvud taget älta det när han ändå inte förstod det. 

5.3.6 Repetition

Något som påpekades mycket under intervjuerna var att läxor är bra för att eleverna 
då får möjlighet till att repetera och befästa sina kunskaper. Trots detta så finns det 
inget om vikten av repetition i läroplanen och det är inte heller något som Vygotskij 
nämner.

Lärare: Läxor ska inte vara inlärning utan det ska var att befästa och träna ett visst moment. 
Repetition och träning.

5.3.7 Sammanfattning av läxor i relation till läroplanen och Vygotskijs 
teorier

Det  är  inte  mycket  i  de  läxsituationer  som framkommit  som stämmer  med  vad 
läroplanen och Vygotskij förespråkar.
 Ur intervjuerna har det framkommit att läxor inte används i samspel med andra för 
att utöka lärandet. Det har även kommit fram att läxor oftast inte är anpassade efter 
individen och troligen inte ökar lusten att lära. Det enda som stämmer när det gäller 
läxor i relation till läroplanen och Vygotskijs teorier är att de är i samarbete med 
hemmen och att de lär eleverna att ta ansvar för sina studier.  



6 DISKUSSION

Avslutningsvis diskuterar vi det som framkommit ur studien om läxors positiva och 
negativa effekter på eleven och hur dagens läxsituation stämmer med läroplanen och 
Vygotskijs teorier. 

6.1 Läxors positiva effekter

Ökad studietid är ett  argument för att  ge läxor.  Detta framhåller 
både  Wahlberg  och  Paschal  (1994)  och  lärarna  som intervjuats. 
Wahlberg och Paschal påpekar att det räcker med att eleven läser 
tre timmar utöver de trettio lektionstimmar de har i veckan för att 
öka studietiden med tio procent.  Lärarna i  sin tur anser att  utan 
läxor  skulle  inte  allt  som  eleven  behöver  lära  sig  hinnas  med. 
Läxorna är för dem en möjlighet till att få tiden till att räcka till. 
Forskning  har  dock  inte  kunnat  visa  någon  positiv  effekt  på 
elevernas prestationer för yngre elever som går i år F-6. Det har 
endast  visats  positiva  resultat  gällande  läxor  och  elevernas 
prestationer i de äldre åren (år 7 och uppåt) (Cooper m.fl 2006). 
Detta kan ha sin förklaring att elevernas träning i studieteknik gett 
resultat. Flera lärare påpekade detta under intervjuerna. De ansåg 
att  det  är  under  de  yngre  åren  som  eleverna  tränar  upp  sin 
studieteknik för att klara av det som krävs av dem när de blir äldre. 
Läxor möjliggör  det  även för  föräldrarna att  få  en inblick i  vad 
deras barn arbetar med i skolan och en möjlighet till delaktighet i 
sina barns lärande

En annan orsak  till  läxor  är  att  de kan medföra  att  eleverna  får  studiero.  Under 
intervjuerna framkom det att många elever tyckte om att få sitta i lugn och ro med 
sina läxor, eftersom det inte alltid är det i skolan. Vilket kan förstås eftersom flera 
lärare påpekade att mycket tid går åt till att reda ut sociala problem idag. För de 
elever som störs lätt och därför inte hinner så mycket i skolan kan läxorna medföra 
att de får lugn och ro och möjlighet till att komma ifatt sina klasskompisar.

6.2 Läxors negativa effekter

Inför valet 2006 kom Vänsterpartiet med förslaget att läxorna skulle slopas eftersom 
de ansåg att skolan misslyckats med målet att ge all elever samma möjligheter. De 
ansåg att läxorna var orättvisa eftersom alla elever inte hade stöd från sina föräldrar 
(Nandorf, 2006). Vilket även Kralovec och Buell (2000) håller med om. De anser att 
läxorna är orättvisa och sorterar ut eleverna. De menar att det har stor betydelse om 
eleverna har engagerade föräldrar som hjälper till med läxorna eller om de får klara 
dem själva. Detta har även framkommit under analysen av intervjuerna. Det blev då 
uppenbart att flera av lärarna såg det som ett problem att inte alla elever hade stöd av 
sina föräldrar.  De upplevde det som att dessa elever kände sig ständigt misslyckade 
och skämdes för att de inte gjort sina läxor.  



Läxor  kan  även  upplevas  som  stressande  för  eleverna.  Ur  intervjuerna  har  det 
framkommit  att  eleverna  känner  sig  stressade  på  grund  av  att  de  anser  att 
läxläsningen tar så mycket tid att de får offra sin fritid. 



En förälder påpekade även att samhället är skevt eftersom vuxna blir tillsagda att inte 
ta jobbet med sig hem, men att barnen ska ha dem hängande över sig.  Deras åsikter 
får stöd av Cooper (2007) som anser att eleverna lär sig viktiga kunskaper även på 
fritiden  och  inte  bara  genom hemläxor.  Barnombudsmannen  (2003)  har  gjort  en 
undersökning om barn och stress. I den undersökningen framgick det att läxor är en 
av orsakerna till negativ stress i barnens vardag. Barnen berättade om krav på att 
lämna in arbeten och att de har mycket läxor och prov. Barnombudsmannen anser att 
vi vuxna har ett ansvar gentemot barnen att skaffa oss mer kunskap om hur stressen 
påverkar dem. Hon anser också att vi behöver fundera på vilka förändringar som 
behöver göras för att förändra barnens situation (a.a.). 

6.3 Läxor i relation till läroplanen och Vygotskij

Läroplanen,  Lpo94,  förordar  att  undervisningen skall  anpassas  efter  den enskilde 
elevens  förutsättningar  och  behov  (Utbildningsdepartementet,  1994).  Vilket  även 
Vygotskij menar när han talar om den proximala utvecklingszonen. Zonen där eleven 
utvecklas från det de klarar med hjälp av en erfaren vuxen till det de klarar av själva. 
För att  kunna nå den zonen behöver läraren veta vilken nivå undervisningen ska 
läggas  på.  Han  behöver  veta  var  eleven  ligger  kunskapsmässigt  för  att  därifrån 
anpassa  undervisningen  så  att  eleven  kan  nå  den  proximala  utvecklingszonen, 
(Vygotskij,  2001). Under intervjuerna har det dock framkommit att  läxorna oftast 
inte är anpassade efter individen. Vilket medför att vissa elever får sitta i timmar med 
läxor som de inte förstår medan andra ögnar igenom dem på en kvart bara för att de 
måste  utan  att  det  ger  dem  något.  Anledningen  till  detta  kan  vara  att  en 
individanpassning av läxorna tar lång tid för lärarna att genomföra.  Vilket medför att 
individanpassade läxor prioriteras bort.

Vygotskij  betonar även att  eleven utvecklas i  ett  socialt  samspel med andra.  Han 
anser  att  all  utveckling  är  ett  resultat  av  ett  socialt  samspel(Vygotskij,  2001).  I 
läroplanen, Lpo 94, finns det inte mycket om vikten av samarbete. Det som nämns är 
endast  att  undervisningen ska ske i  samarbete  med hemmen och att  skolan  skall 
sträva efter att eleven ska lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra (Utbildningsdepartementet, 1994). Vilket är märkligt eftersom läroplanen till 
stor del utgår ifrån Vygotskijs  teorier.  Det som framkommit ur intervjuerna är att 
läxorna till stor del är beroende av deltagande föräldrar, men att det inte är i samspel 
med dem som eleverna utför sina läxor. Vilket troligen beror på att läxorna idag inte 
är utformade så att det krävs ett samarbete mellan föräldrarna och barnen för att lösa 
dem. Föräldrarnas uppgift är endast att rätta det som deras barn gör fel. 

6.4 Sammanfattning

Vad tyder då våra resultat på? Det som blivit uppenbart under denna studie är att 
läxorna  behöver  förändras.  Visst  kan  det  vara  positivt  att  få  sitta  i  lugn  och  ro 
eftersom det inte är det i  skolan. Frågan är dock om hemmen ska ansvara för att 
eleverna  ska  få  studiero  bara  för  att  skolorna  inte  klarar  av  att  lösa  de  sociala 
problemen som finns där. Detsamma gäller argumentet med att läxor gör att eleverna 
lär sig studieteknik och att ta ansvar för sina studier. Är det hemmens ansvar, ska inte 
skolan ansvara för att eleven lär sig studieteknik och att ansvara för sitt eget lärande. 



Det är inte heller meningen att vissa elever ska känna sig misslyckade för att de inte 
har stödet hemifrån så att läxan blir gjord. De ska inte heller behöva sitta med sådant 
de inte förstår eller med sådant som de anser är så lätt så de inte ser någon mening 
med det. Vilken lust att lära bidrar det till? 

Frågan är då hur läxor ska ges eller om de ska ges? Ska man följa läroplanen och 
Vygotskij  så borde läxorna individanpassas.  Detta är också något som önskats av 
föräldrarna som intervjuats, vilket borde tyda på att det är en av förändringarna med 
läxorna som bör ske. 

En annan sak som Vygotskij nämner är vikten av samspel mellan individer för att 
uppnå bra resultat. Läroplanen, Lpo94, anser att arbetet måste ske i samarbete med 
hemmen. En läxa som uppfyller båda dessa delar kan till exempel vara en läxa som 
eleverna  löser  tillsammans  med  sina  föräldrar.  En  läxa  som  kräver  att  både 
föräldrarna och barnen samarbetar för att lösa uppgiften. Nackdelen är dock att det 
inte gynnar de elever som inte har stöd ifrån sina föräldrar vilket återigen leder till att 
läxorna är orättvisa. Det enda samspelet som inte missgynnar några elever är det 
samspel som sker i klassrummet och för det samspelet krävs ingen läxa. Så frågan är 
om några läxor ska ges?  Vi är osäkra på det svaret. Det enda vi vet är att om läxorna 
ska följa läroplanen, Vygotskijs teorier och inte vara orättvisa, så behöver de vara 
anpassade efter den enskildes behov med betoning på lusten att lära. De ska vara 
roliga och intressanta, men samtidigt inte kräva deltagande föräldrar. 

6.4.1 Tillämpning av resultaten

Resultaten  från  studien  kan  med  fördel  tillämpas  av  lärare  på  fältet.  Genom att 
anpassa  läxorna  mer  efter  individens  behov  samt  göra  läxorna  roligare  och  låta 
eleverna själva medverka i utformningen av dem så ökar lusten att lära.

Tragedins läxa är en avgränsad konkret uppgift som läraren ger åt eleverna eller 
möjligen som eleverna har ålagt sig själva. Romansens läxa är något helt annat. 
Den  är  ett  utvecklingsprojekt,  en  del  av  visionen  om  en  gyllene  framtid 
(Hellsten, 2000, s 88.)

 
Förslag till fortsatt forskning

Denna  studie  kan  med  fördel  fördjupas  genom  en  problematisering  av  läxans 
innehåll och utformning. Vilket innehåll ska läxan ha och hur ska utformningen av 
den ske för att ge bäst inlärningsresultat? Intressant att ta reda på om tragglingsläxor 
som glosor och rättskrivning verkligen har något syfte?

Författarnas tack

Vi vill tacka alla de elever, föräldrar och lärare som har ställt upp på intervjuer. Utan 
er hade det inte blivit något arbete. Vi vill även tacka vår handledare som har kommit 
med många bra synpunkter och förslag, utan henne hade det inte sett ut som det gör 
idag. Ett stort tack även till våra familjer som har stått ut med oss under dessa veckor
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BILAGA 1

Hej alla föräldrar

Vi heter Monica Gustavsson och Sofi Svensson och är lärarstuderande 
vid högskolan i Kalmar med inriktning mot förskolan och grundskolans 
tidigare  år.  Vi  läser  nu  AU  3,  som  är  en  avslutande  kurs  på 
lärarutbildningen.

Som  sista  kurs  och  delmoment  ligger  uppgiften  att  skriva  ett 
undersökande examensarbete på 15hp, vilket innebär att man skriver en 
uppsats på C- nivå under en tioveckors period. Eftersom vårt intresse är 
att arbeta med barn i åldrarna 6-12 år, så kommer vårt examensarbete att 
vända sig till grundskolan. 

Vi  har  i  vårt  arbete  tänkt  studera  olika  syn på läxor.  För  att  få  olika 
synvinklar  på  ämnet  så  har  vi  en  önskan  att  intervjua  både  lärare, 
föräldrar och elever. Vi har varit i kontakt med lärarna NN på XX skola 
och AA på YY skola och frågat om vi får komma och göra intervjuerna 
där, och fått ett positivt svar. 

Nu vill vi även fråga er som föräldrar om vi får lov att intervjua ert barn 
och använda oss av materialet till vårt arbete? Vi önskar även kontakt 
med några av er föräldrar som kan tänka sig att ställa upp på en intervju 
om er syn på läxor. Självklart garanterar vi fullständig konfidentialitet då 
vi inte tänker namnge vare sig skola, lärare, elever eller föräldrar i vår 
uppsats.

Vi kommer under intervjuerna att använda oss av bandspelare som ett 
stöd för oss när vi sedan bearbetar materialet.

Om du/ni föräldrar har några frågor angående vårt arbete är ni välkomna 
att kontakta oss via Mail.

mg22fz@student.hik.se sl22aa@student.hik.se

mailto:sl22aa@student.hik.se
mailto:mg22fz@student.hik.se


Tack på förhand och vänliga hälsningar Monica och Sofi

Barnets 
namn:_____________________________________________
______ 

Förälders 
namn:_____________________________________________
______

Jag  godkänner  att  mitt  barn  deltar  i  en  intervju  om 
hans/hennes syn på läxor.

Jag godkänner  inte  att  mitt barn deltar i  en intervju om 
hans/ hennes syn på läxor

Jag  som  förälder  deltar  gärna  i  en  intervju  och  ni  är 
välkomna  att  kontakta  mig  om  så  behövs  på 
telefonnummer:

____________________________________

Underskrift 
________________________________________________



BILAGA 2
Intervjuguide 1

Till lärare 

INFORMATION

Först av allt vill vi berätta att det du nu kommer att säga kommer att behandlas strikt 
konfidentiellt.  Ingen  utomstående  kommer  att  kunna  ta  del  av  något  så  att  din 
identitet
kan röjas eller igenkännas.

INLEDNING

Som vi berättat tidigare kommer denna intervju att handla om läxor.
1.      I Lpo 94 nämns inte läxor, vad har er skola för inställning angående läxor ?
2. Av vilka skäl ger du läxor?
3.   Vilka läxor ger du dina elever? Varför har du valt dem? 

PLANERING
1. Nu vill vi att du tänker på planeringen av dessa läxor. Hur gick det till senaste 
gången du planerade läsläxan?  Ok Matteläxan etc.
( om det inte kommer fram – Vad tänker du på när du planerar den?)
4. Förekommer det läxor som inte är planerade på förhand? I så fall kan du ge 

oss något exempel? Varför ger du dem?
5. Får alla dina elever samma läxor? Varför/varför inte?
6. Hur lång tid räknar du med att dina elever ska sitta med sina läxor hemma?

GENOMFÖRANDE
1. Nu är vi framme vid själva genomförandet av läxorna. Kan du beskriva för 

oss Hur gick det till senaste gången du gav läsläxan? (matteläxan, glosorna, 
oplanerade läxan etc.) Varför gör du på det sättet?

KONTROLLEN
1. På något sätt måste man kontrollera att eleverna har gjort sin läxa. Hur gör du 

det? Markerar du på något sätt om det gått bra eller dåligt(klistermärken , röd 
penna).

2. Ser du något mönster i läxorna? (alltid samma elever som har alla rätt eller 
som har gjort läxan). Hur ser du på det mönstret?

 FUNKTION
Vi har  nu gått  igenom själva  planeringen och genomförandet  av läxorna och 
tänkte därför komma in på läxornas funktion:
1.  Vilken funktion ska läxan ha enligt dig ? 
2. Hur ser du på läxan kopplat till inlärning?
3. Tror du att alla elever gynnas av att ha läxa? Eller kan det vara så att det finns 

elever som missgynnas av att ha läxa?



EN SKOLA UTAN LÄXOR
Nu har vi bara den sista frågan kvar

1. Hur tror du att din skola skulle förändras om ni valde att inte ge läxor? Tror 
du att målen med undervisningen skulle kunna nås i allafall? Varför/ varför 
inte?

Har du något du vill tillägga?

Tack så mycket för att du ville ställa upp!

(stänger av)

    

Till elever:

INFORMATION

Först av allt vill vi tacka för att du ställer upp. Du ska veta att det du berättar för oss 
inte kommer att föras vidare till någon annan ( inte ens för fröken). Vi kommer bara 
att återge ditt ord så att ingen kan lista ut varifrån det kommer.

INLEDNING

1. . Du vet att intervjun ska handla om läxor. Men först vill vi bara fråga dig hur 
du trivs i skolan. Vad är bäst med skolan? Vad är sämst med skolan?

Då går vi över till själva läxfrågorna.

2.    Varför för man läxor?

3.    Vad har du fått för läxor denna vecka?

4.  Varför tror du att du fått de läxorna? Vad tycker du om det? 

LÄXARBETET

1. Hur går det till när ni får era läxor?

2. Får alla samma läxor i klassen? Om inte, hur skiljer det sig åt?

3. Vilka dagar sitter du med dina läxor? Hur länge sitter du då?

4. Hur går det till sen när du ska göra dina läxor? Gör du dem direkt när du 
kommer hem eller delar du upp dem? Får du någon hjälp eller gör du dem 
själv?

5. Kan du förklara för oss hur det gick till senaste gången du gjorde en läxa. 
(när, hur länge, fick du hjälp).

KONTROLLEN AV LÄXAN



1. Hur kontrolleras läxan? Kan du berätta för mig?

2. Hur gick det för dig på din senaste läxa? Hur såg den ut när du fick tillbaka 
den?

3. Finns det några roliga/tråkiga läxor?

SISTA FRÅGAN

1.  Hur tror du skolan skulle vara utan läxor? Berätta för oss vad du tror.

2. Hur skulle det vara om du fick en extra stund i skolan till att göra läxor?

3. Är det något mer du vill säga

Tack så mycket för att du ställde upp

Stänger av bandspelaren.

Frågor till förälder:

Först vill vi bara säga att vi inte kommer att nämna ditt namn i något sammanhang. 
Vi kommer bara att återge dina svar och ingen förutom vi kommer att ta del av det 
inspelade materialet.   

INLEDNING

Som du redan vet så ska denna intervju handla om din syn på läxor.

1) Beskriv för oss vad du själv tycker om läxor i allmänhet?

2) Vad anser du om ditt barns läxor?

3) Berätta för oss vad du tror att ditt barn har för inställning till läxor.

LÄXARBETET

Nu kommer vi in på hur själva läxläsningen fungerar.

1) Vilka läxor får ditt barn? 

2) Vad anser du om dem? Är de relevanta?

3) Hur mycket tid lägger ditt barn ner på läxor varje vecka?

4) Beskriv för oss hur läxsituationen i hemmet ser ut. (bråk, tjat. (Hjälp eller 
ensam?)

5) Kan du berätta om hur det var den senaste gången ditt barn skulle göra sina 
läxor?



KONTAKTEN MED HEMMET

1) Vilket stöd har du fått från skolan gällande hur du kan stödja ditt barn med 
läxorna? (Vad anser du om detta?)

2) Vi antar att läxorna kontrolleras på något sätt i skolan, hur kan det se ut när 
ditt barn får tillbaka sina läxor?  (Positivt, negativt)

3) Vad säger läraren om ditt barns läxläsning?

INLÄRNING

1) I skolans läroplan står det inget om läxor, utan bara att eleven ska ta ansvar 
för sina studier. Hur ser du på läxan kopplat till inlärning?

2) Hur tror du skolsituationen skulle förändras för ditt barn om skolan inte gav 
läxor?

SISTA FRÅGAN

1) Nu till sist vill vi bara fråga dig om det är någonting du vill förändra när det 
gäller läxorna?  

2) Har du något du vill tillägga

Tack så mycket för att du ställde upp

 



BILAGA 3

Den förändrade intervjuguiden

Till elever:

INFORMATION

Först av allt vill vi tacka för att du ställer upp. Du ska veta att det du berättar för oss 
inte kommer att föras vidare till någon annan ( inte ens för fröken). Vi kommer bara 
att återge ditt ord så att ingen kan lista ut varifrån det kommer.

INLEDNING

2. . Du vet att intervjun ska handla om läxor. Vad brukar du få för läxor?

3. Vad har du fått för läxor denna vecka?

4. Varför tror du att du fått de läxorna? Vad tycker du om det? 

5. Hur går det till när du får dina läxor?

LÄXARBETET

1. Hur går det till sen när du ska göra dina läxor? Gör du dem direkt när du 
kommer hem eller delar du upp dem? Får du hjälp eller gör du dem själv?

2. Vilka dagar sitter du med dina läxor? Hur länge sitter du då?

3. kan du förklara för oss hur det gick till senaste gången du gjorde en läxa. (när, 
hur länge, fick du hjälp).

KONTROLLEN AV LÄXAN

1. Hur brukar det gå för dig med läsläxan? Vad säger eller gör fröken då? 
(Matteläxan, rättstavningsläxan etc. beroende på vilka eleven nämnt tidigare)

SISTA FRÅGAN

1. Nu har vi bara en fråga kvar. Vi skulle bara vilja att du avslutningsvis 
beskriver för oss hur din dag efter skolan ser ut?

2. Är det något mer du vill säga

Tack så mycket för att du ställde upp

Stänger av bandspelaren.
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