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En studie av barn och föräldrars tankar och upplevelser av läxor 

 

Homework 

A study of children and parents thoughts and experiences of homework 

 

Antal sidor: 32 

Vårt syfte med undersökningen var att få fram barns och föräldrars upplevelser och tankar kring 

fenomenet läxor. Vi ville ta reda på hur läxor påverkar familjen och barnens fritid och om detta 

skapar problem eller leder till inlärning. Vi använde oss av den forskningslitteratur som fanns 

för analys av resultatet. Genom en kvalitativ forskningsmetod där vi använde oss av enkäter 

med öppna frågor och intervjuer fick vi fram många olika åsikter och tankar kring läxor. 

Resultat visar på stora skillnader i arbetsbelastning och påverkan på barnen. Barnen påtalar att 

de får läxor för att de ska lära sig och att de vill ha läxor som är meningsfulla. De nämner att 

ibland kommer fritiden i kläm. När det gäller föräldrarna påtalar de att läxor ger dem en 

möjlighet till insikt i barnens skolarbete och att det är en förberedelse för barnen för högstadiet 

med läxor och prov. Läxor hjälper barnen vid inlärning i form av repetition och fritiden 

påverkas inte så mycket, tycker föräldrarna. 
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1 Inledning 
Läxor är ett återkommande tema både i skolan och i hemmet. De flesta elever förväntar sig att 

de får läxor när de börjar skolan. Även många föräldrar räknar med att skolan ger barnen 

läxor. Det har alltid varit så och alla som gått i skolan har haft läxor. Mängden av uppgifter 

som ska göras hemma varierar beroende på lärarens val och elevernas ålder. Vi har under våra 

VFU (Verksamhetsförlagd Utbildning) sett att läxorna är en bestående del av skolarbetet och 

de följer eleverna genom hela deras skolgång. Lärarna vi har träffat använder läxor på olika 

sätt. Åsikter om man ska ge läxor eller inte är delade, både när det gäller lärare som elever 

och föräldrar. 

 

Läxor har inte tagits upp eller samtalats om på lärarutbildningen. Varken läxornas existens 

och syfte eller deras betydelse för elevernas inlärning och kunskapsutveckling har diskuterats. 

Vi anser att läxorna är en viktig fråga för oss i vårt kommande yrkesliv. Intresset för vårt tema 

kom upp under våra VFU, dels för att vi funderade över vad läxorna fyller för syfte, dels för 

att vi såg att en del elever inte lämnade sina läxor utan kom med olika förklaringar varför de 

inte hade gjort dem. Några elever framhöll att de inte hade fått hjälp, andra att de helt enkelt 

glömt att göra läxan. En del av eleverna påpekade också att de inte haft tid att göra läxorna. 

Dessa uttalanden av eleverna har riktat våra funderingar på elevernas situation och hur de 

upplever läxorna.  

 

En allmän åsikt om läxor, är att de bara gynnar elever som får stöd i hemmet och dem som 

ändå har lättare att lära sig. Läxorna ska göras på fritiden, frågan är om det är rättvist för alla 

barn. Olika elever har olika sätt att lära sig och det tar olika lång tid. Läxor inskränker 

följaktligen elevernas fritid beroende på kraven läxorna ställer på eleven och beroende på 

dennes förutsättningar. Föräldrar har inte alltid förmågan och tiden att kunna stödja sina barn. 

Barnen har inte alltid lust eller ork att göra sina läxor. Idag arbetar ofta båda föräldrarna 

heltid, barnen har långa dagar i skola och fritidshem. Tiden som familjen delar tillsammans 

har blivit kortare. Familjelivet blir på så sätt berört av när och hur man gör läxorna. Detta är 

även vår egen upplevelse av läxsituationen i vårt möte med barn och föräldrar under våra 

VFU-perioder.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Läxor i skolan 

Under våra VFU har vi mött lärare med olika ståndpunkter när det gäller läxor. En allmän 

uppfattning är att läxor övar upp elevernas färdigheter och befäster kunskaper. De talar om att 

föräldrar inte ska vara extralärare för eleverna men att de skall ge stöd och hjälpa till att 

förhöra. Genom läxor får föräldrarna en insyn i vad barnen arbetar med i skolan. Läxor är ett 

sätt att lära eleverna ta ansvar och skapa sig en bra studieteknik. Lärarna menar att läxor inte 

borde påverka elevernas fritid och hemmet genom att det är läxor som eleverna klarar av 

själva och att det inte bör ta så mycket tid. Det finns även en annan uppfattning bland lärare 

om att läxor skapar konflikter i hemmen och påverkar elevernas fritid och tar mycket av den 

tid som eleverna behöver till att röra sig. De menar att läxor tar för mycket tid och ger för lite. 

 

Ingrid Westlund (2004) berör detta i sin rapport Läxberättelser – läxor som tid och uppgift.  I 

rapporten skriver hon om att lärare uppger att läxor stödjer elevernas lärande och dessutom 

ger extra tid för olika arbetsområden. Lärarna säger att många läxor ger föräldrar intrycket av 

en skola med hög kvalitet. Förmår lärarna att involvera föräldrar i sina barns läxor får de 

engagerade föräldrar oberoende bakgrund.  
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Det har forskats lite om läxor i Sverige. Ändå är ämnet aktuellt, det diskuteras regelbundet på 

föräldramöten och i medier. Ingrid Westlund (2004) skriver att det finns mycket få svenska 

studier om läxor. Hon tycker det är märkligt att skolforskarna inte intresserar sig för läxor 

som tar mer tid per vecka än flera av skolämnena. Läxor är ett fenomen som vi tar för givet 

och som i hög grad påverkar barns liv och indirekt föräldrarnas.  

 

Harris Cooper (2006), en av de ledande experterna i USA, skriver att det är de äldre eleverna 

som har störst fördelar av läxor. Han tror att de små effekterna läxläsning har på yngre elever 

beror på koncentrationsförmågan på grund av många frestelser i hemmet och att de yngre 

eleverna saknar studieteknik.  

1.1.2 Läxor i media och politik 

I medierna diskuteras det periodvis högt om läxornas betydelse.. Är de en relik från gårdagens 

skola som bör avskaffas eller är de räddningen i fråga om att höja Sveriges status i avseende 

på utbildning och kunskapskvalitet?  

 

Vänsterpartiet har redogjort för 14 skolpunkter, mest uppmärksammad har punkten om läxfri 

skola blivit. De skriver att skolan ska vara kompensatorisk så att skillnader i elevernas 

bakgrund motverkas och inte ska ha någon betydelse för utbildningen. Därför ska skolarbetet 

göras på skoltid med stöd och hjälp av lärare. Läxor förutsätter att eleven kan få stöd och 

hjälp i hemmet (www.vansterpartiet.se). 

 

I DN debatt bemöter Jan Björklund (fp) vänsterpartiets tankar om att avskaffa läxor i skolan. 

Han menar att läxor är ett sätt att få barn i hem utan studietraditioner att ägna sin fritid åt 

intellektuellt arbete. Han uppger tre skäl till att ha läxor: de skapar ett band mellan skolan och 

hemmet, de medför att tiden för skolarbete ökar och de tränar eleverna i att ta ansvar. Han 

tycker att vi skulle behöva mer läxor än i dag, för enligt OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) har vi minst läxor i hela västvärlden (DN.se 10/12 2007 

www.dn.se). 

  

I en debattartikel skriver Peter Frost (1999) f.d. rektor i Strömsund att läxor är otidsenliga 

genom att barns villkor har förändrats under de senaste decennierna. Skillnaderna ligger i att 

tidigare var ofta en förälder hemma när barnen kom ifrån skolan men nuförtiden arbetar ofta 

båda föräldrarna heltid och eleverna har svårare att få hjälp med sina läxor på fritids. Han 

tycker att läxor är orättvisa. Genom att eleverna behöver använda sig av olika mycket tid för 

att göra läxorna påverkar det deras fritid och sociala liv. Det stöd och den hjälp de kan få 

hemma är av skiftande karaktär. När eleven misslyckas med sina läxor ses det som en brist 

hos eleven (slarvat med läxan) eller hemmet (får ingen hjälp hemma), skolan och läraren har 

ingen skuld i detta. Utifrån detta är det en solklar utslagning. Elever som av olika skäl inte 

klarar av sina läxor klassas som ”inte riktigt dugliga”. Hans bestämda uppfattning är att allt 

för många barn far illa av läxor och att läxor orsakar konflikter i hemmet (Lärarnas tidning nr 

21/99). 

 

I en motion skriver Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) om att det både finns fördelar och 

nackdelar med läxor men påtalar vikten av att alla ges samma möjligheter oavsett 

hemförhållande ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. De skriver också om 

betydelsen av att få en möjlighet till en fritid med rörelse och träffa kompisar men att alltför 

många läxor inkräktar på den tiden. Läxhjälp inom skolans ram skulle kunna vara en 

http://www.vansterpartiet.se/
http://www.dn.se/
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möjlighet för de elever som behöver och vill ha hjälp (Motion 2007/08:Ub531, 

www.riksdagen.se). 

1.1.3 Läxor i styrdokumenten 

I den senaste läroplanen Lpo 94 står det beskrivet vilka mål som eleverna skall uppnå. Varje 

enskild lärare har till uppgift att planera sitt arbetssätt utifrån måltanken att alla elever skall 

ges möjlighet att uppnå målen. När det gäller kunskap står det att ”skolan skall bidra till 

elevens harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund 

för undervisningen” (s14). Det står inget om läxor eller hemuppgifter som arbetssätt, men 

lärare kan välja att använda sig av läxor som ett verktyg för elevers inlärning. I den aktuella 

skollagen står det inte heller något om att läxor ska användas i skolan. 

 

Om vi ser tillbaka på våra tidigare läroplaner, nämns hemuppgifter i vår första läroplan Lgr 62 

som kom till i samband med beslutet om en 9-årig grundskola. Läroplanen betonar att 

”huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet bör eleverna utföra på skoltid” (s 57). 

Hemuppgifternas syfte är att öva och skapa en säkerhet för den färdighet eller det kunnandet 

som eftersträvas och att eleven ges en möjlighet att ta ett ansvar. Det beskrivs även hur många 

hemuppgifter man bör ha under de olika årskurserna och vikten av att hemuppgifterna är 

individualiserade. ”Läraren bör emellertid hålla i minnet att de rent yttre betingelserna för 

uppgifternas lösande variera” (s57). 

 

I Lgr 69 har man nästan samma formulerig som i Lgr 62 men man använder ordet skall 

istället för bör i formuleringen om var elevens arbete ska utföras och tar därmed att större 

avstånd från hemuppgifter. ”Hemuppgifter skall […] i största möjliga utsträckning vara 

frivilliga för eleverna” (s71). Det står att hemuppgifterna inte endast avser inlärning av viss 

fakta och färdighetsövningar utan olika referat av iakttagelser, beskrivningar av händelser 

eller insamling av material till ett arbete m.m. Det nämns även att det gynnar eleverna om 

föräldrarna får information om hur skolarbetet kan kompletteras genom fritidssysselsättningar 

av olika slag och att timplanen ska vara fastställd för elevernas undervisning så att de kan 

använda övrig tid per dag till rekreation. 

 

Nästa läroplan Lgr 80 återinför hemuppgifter i skolan med formuleringen: ”Hemuppgifter för 

eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” (s 50). Hemuppgifterna beskrivs som en möjlighet 

att befästa kunskaper och färdigheter genom övningar och repetitioner men även i form av 

olika undersökningar. Det ska också lära eleverna att ta ansvar för en uppgift som är anpassad 

efter deras individuella förmåga. Om eleven av något skäl inte kan utföra uppgiften i hemmet 

ska det ges en möjlighet att få hjälp i skolan att fullgöra uppgiften. 

1.1.4 Definition av läxor 

I arbetet kommer ordet läxa att likställas med ordet hemuppgifter. Hemuppgifter är ett ord 

som använts i tidigare läroplaner och texter. Här nedan kommer vi att presentera olika 

definitioner av begreppet läxor.  

 

I Nationalencyklopedin definieras läxa som en avgränsad skoluppgift för hemarbete särskilt 

om ett visst textstycke som ska läras in. (databas.bib.vxu.se)  

Hellsten (2000) definierar läxan som en uppgift utifrån två olika förhållningssätt. Den kan 

vara en avgränsad konkret uppgift som läraren ger åt eleverna, men den kan även vara en av 

eleven självvald uppgift som hjälper eleven att utveckla sin egen kunskap. 

 

http://www.riksdagen.se/
http://databas.bib.vxu.se/
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Enligt Westlund (2004) är det svårt att avgöra vad en läxa är: ”Läxor är en svårfångad hybrid 

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

individ och kollektiv” (2004: 78). Läxan befinner sig i ett spänningsfält där den påverkas av 

dessa olika positioner. Westlund säger att positionerna ligger på individ-, grupp- och 

organisationsnivå och är olika mellan elever, klasser och skolor. Detta gör det svårt för att 

finna en enhetlig definition. 

 

Harris Cooper (2000) definition av läxor: 

“Homework can be defined as tasks assigned to students by school teachers that are intended 

to be carried out during nonschool hours. The word intended is used because students may 

complete homework assignment during study hall, during library time (sanctioned by 

teachers), or even during subsequent classes (not sanctioned)” (2000: 4).  

 

Han menar att läxa kan definieras som en uppgift som delas ut till eleverna av läraren, som är 

menad att göras under fritiden. Läxorna kan även göras under annan tid i skolan som är 

antingen lärarstyrd eller på raster i skolans lokaler.  

 

Eva Österlind (2001), som har forskat om elevers förhållningssätt till läxor, ger en tolkning 

som säger mer om vad läxan innefattar: ” En läxa kan vara ålagd eller frivillig, omfattande 

eller minimal, ges till nästa dag eller om flera veckor. Den kan innebära att förbereda, 

tillämpa, öva, repetera, producera, sammanfatta eller värdera, och syfta till att kompensera 

frånvaro eller bristande framsteg, eller till att integrera olika aspekter ” (2001:19). 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att belysa barns och föräldrars uppfattningar om läxor och hur läxor 

upplevs påverka barnen individuellt (stress, motivation) och socialt (fritid, hemmet).  

 

Frågeställningar: 

 

- Hur upplever föräldrar att läxor påverkar barnen och familjen? 

- Vilken uppfattning har föräldrar om läxor? 

- Vilken allmän uppfattning om och upplevelse av läxor har eleverna? 

- Vilka åsikter har eleverna om varför de får läxor? 

- Vad anser eleverna om läxors omfattning och utformning? 

- Hur upplever eleverna att läxor påverkar fritiden? 

Begreppet uppfattning likställer vi med - tolkning, åsikt, tyckande  

Begreppet upplevelse likställer vi med - erfarenheter 

 

I arbetet använder vi ordet barn i förhållande till föräldrar och elever i förhållande till lärare 

och skola.  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

 I vår studie använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer och även 

enkäter med öppna frågor. I vår undersökning stödjer enkäterna intervjuerna genom att urvalet 

av intervjupersoner görs utifrån enkätsvaren. I den kvalitativa forskningen lyfts 

undersökningsdeltagarnas egna inställningar och tankegångar fram genom de frågor som 

ställs och resultatet ger oss en bild av verkligheten (Bryman 2002). Kvalitativ forskning 

bygger även på att det inte sker en jämförelse mellan svaren eller en klassificering av svaren 

utan man försöker utifrån svaren skapa en förståelse eller hitta ett mönster (Trost 2001). Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna inte framförs i en 

speciell ordning och ger därmed en möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman 2002). Detta gav 

oss en möjlighet att få svar på våra frågeställningar och utveckla barnens svar. Vi använde oss 

av enkäter med öppna frågor som ger oss en möjlighet till en kvalitativ analys av svaren och 

kan därmed användas i en kvalitativ forskning. Trost (2001) beskriver en kvalitativ studie som 

bygger på enkätsvar och tar upp problemet med att använda sig av enkäter i kvalitativ 

forskning. Han varnar för öppna frågor för att det tar tid att handskas med dem på grund av 

handstil och tolkning av det respondenterna skriver. Det finns även en risk för bortfall av 

svarande på grund av en osäkerhet att skriva och formulera sig rätt. För att förebygga dessa 

problem har vi använt oss av öppna frågor till föräldrarna med en tydlig frågeställning som 

inte kräver långa utlägg.  

2.2 Urval  

Undersökningen har genomförts i 3 skolor i en mindre kommun i södra Sverige. Valet av 

skolorna är ett bekvämlighetsurval, med detta menas att de är lättillgängliga (Bryman 2002). 

Två av skolorna valde vi för att någon av oss har genomfört sin VFU där och vi redan känner 

lärare och elever. I den tredje skolan har vi genomfört ett mindre projektarbete.  

 

Vi har begränsat undersökningen till elever på mellanstadiet årskurs 6, årskurs 5 och årskurs 4 

samt deras föräldrar. Anledningen till att vi valde elever på mellanstadiet är att de har några 

års erfarenhet av läxor och att de inte är alltför skoltrötta. Fördelarna med detta är att med ett 

par års erfarenhet har de fått en uppfattning och en upplevelse av läxor, de har även lättare att 

förtydliga sina åsikter och är fortfarande relativt positiva till skolan. Den geografiska närheten 

för oss till skolorna var en ytterligare faktor i valet av skolor.  

 

Vi gjorde ett strategiskt urval av 10 elever till intervjuerna utifrån de enkäter vi fick in. De 

utvalda eleverna hade olika åsikter och erfarenheter av läxor. Detta urval gjorde vi med 

utgångspunkt i vår tanke att få mer djupgående och varierande svar genom intervjuerna. Även 

de enkätsvaren som presenteras från föräldrarna är ett strategiskt urval för att visa på olika 

inställningar. Ett strategiskt urval görs oftast vid kvalitativa studier för att få variation på 

svaren från de intervjuade (Trost 2001). 

2.3 Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes genom enkäter och intervjuer. Vi har valt att använda oss av 

enkäter för att nå ett större antal undersökningspersoner. Vi kompletterade enkäterna med 

intervjuer av elever för att kunna få mer djupgående inblick i elevernas förhållningssätt till 

läxor. Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer i vår undersökning. Frågorna som 

vi framförde följde en intervjuguide, men de ställdes inte i en bestämd ordning. Det gav oss 

möjlighet att ställa följdfrågor och att bättre anpassa oss efter elevernas svar och tankar.  
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Antal frågor i våra enkäter begränsades till 12 frågor till eleverna och 7 frågor till deras 

föräldrar. Enkätformuläret strukturerades med olika typ av frågor. Bryman (2002) framhåller 

att enkäter ska ta upp mindre öppna frågor än slutna frågor. Vi valde att skriva några slutna 

frågor, övriga frågor hade ett öppet svarsalternativ till eleverna. Enkäterna till föräldrarna 

bestod till största del av öppna frågor med tydlig frågeställning. Detta valde vi för att vi också 

eftersträvade att få fram respondenternas egna åsikter och synpunkter genom att vi inte 

intervjuade föräldrarna.  

2.4 Genomförandet 

Inför undersökningen bestämdes tid för intervjuerna och utdelning av enkäterna med 

respektive lärare i de utvalda klasserna. Elever och föräldrar fick ett kort instruktionsbrev 

(bilaga 1), där vi presenterade oss och vårt arbete. Det medföljde två enkäter; en till 

föräldrarna att besvara (bilaga 2) och en till eleverna (bilaga 3). Enkäterna samlades in efter 

en vecka. För de eleverna som intervjuades behövdes också medgivande av förälder. 

Föräldrarnas deltagande var viktigt för oss i den mening att vi ville få fram deras åsikter om 

hur läxorna påverkar familjelivet och därmed barnens fritid. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i skolorna i ett lämpligt grupprum eller klassrum, där vi 

kunde intervjua eleverna ostört. Vi delade upp intervjuerna mellan oss så att vi intervjuade de 

barn som vi haft kontakt med tidigare, detta skapade en trygghet för barnen. Intervjuerna 

påbörjades med några allmänna frågor så att eleverna hade tid att slappna av och samtalet 

kom igång. Intervjuguiden (bilaga 4) följdes inte efter uppställd ordning, utan frågorna togs 

upp i den ordning de bäst passade in i samtalet. Vi ställde fler fördjupande frågor i samband 

med det eleverna tog upp under intervjuerna. Deras synpunkter gick på det sättet lättare att 

följa upp och kunde utvecklas mera. Samtliga intervjuer spelades in på MP3-spelare och 

skrevs ut i efterhand. De inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant. Det hjälper att analysera 

svaren och underlättar att tolka innebörden i intervjupersonernas utsagor (Bryman 2002). 

 

Svarens innehåll från enkäterna och intervjuerna sammanställde och analyserade vi sedan 

utifrån våra frågeställningar efter relevanta aspekter som tydligast visade elevernas och 

föräldrarnas synpunkter och åsikter. Vi kategoriserade också svaren efter speciella 

individuella påståenden som passade till våra frågeställningar. 

2.5 Svarsprocent/bortfall 

Vi lämnade ut enkäten till 88 barn med föräldrar och fick in 62 svar från barnen och 58 svar 

från föräldrarna. Detta ger en svarsprocent på 71 % barn och 66 % föräldrar. Svarsprocent 

från barnen betecknas som bra och föräldrarnas betecknas som acceptabelt enligt Mangione - 

kategorisering (Bryman 2004). 

Den lägre inlämningskvoten av föräldraenkäter kan bero på att det inte fanns något krav på 

inlämning så det läggs åt sidan och glöms bort eller att det inte känns viktigt för att det inte 

leder till någon personlig förtjänst. Att inlämningen av elevenkäterna var högre kan bero på 

att de svarade på dem i skolan eller att de kände ett personligt ansvar gentemot oss. Genom en 

tidsbegränsad insamling av data gav det oss inte någon möjlighet att dela ut en påminnelse.  

2.6 Trovärdighet 

Vår studie visar resultaten av ett mindre undersökningsområde, bestående av några elever och 

föräldrar i 4 klasser på mellanstadiet i samma kommun. Studiens resultat är därför inte 

generaliserbar och överförbar på alla elever som går på mellanstadiet. Vi har försökt att 
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analysera, tolka och dra slutsatser ur ett så objektiv perspektiv som möjligt. Vi kan dock inte 

garantera att vi har lyckats med det helt. 

2.7 Etik 

I ett forskningsarbete ingår olika etiska principer för hur man behandlar personerna som ingår 

i undersökningen (Bryman 2002). Han nämner följande principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om 

att respondenterna underrättas om arbetets syfte och vilka moment som ingår i 

undersökningen samt att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet rör sig om att 

deltagande personer själva bestämmer om de vill medverka i undersökningen. För 

minderåriga deltagare behövs föräldrarnas eller vårdnadshavares accepterande. 

Konfidentialitetskravet medför att man behandlar alla uppgifter om och svar av deltagarna 

konfidentiellt. Nyttjandekravet medför att all insamlad data bara används i forskningssyfte. 

I vårt informationsbrev om undersökningen till hemmen förklarade vi vårt syfte. Vi bad dem 

om hjälp att besvara enkäterna. Vi framförde inga krav på att enkäten behövde lämnas in, 

därmed frivillig. Föräldrarna gavs en möjlighet att tacka ja respektive nej till att deras barn 

intervjuades. Vi informerade också om att barnens identitet skyddas genom att vi inte skulle 

använda barnens namn i arbetet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Maslows motivationsteori 

I Maslows teori är sammanhanget mellan motiv och behov det viktiga. Det aktuella behovet 

driver och motiverar den enskilde individen till en handling. Maslow bygger sin 

motivationsteori hierarkiskt. Motivationspyramiden tydliggörs nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självförverkligande är ett behov av att kunna använda och uttrycka de möjligheter man har, 

vare sig de är förvärvade eller medfödda. 

 

Självhävdelsebehov är att fungera i sociala sammanhang och hitta sin egenförmåga. 

 

Sociala behov är i form av kontakt, status och vänskap i förhållande till andra. 

 

Fysiologiska behov är de som är en förutsättning för upprätthållandet av livet: hunger, törst, 

sex, skydd, säkerhet. 

 

Alla de ovan nämnda behoven är väsentliga för människan. Det lägst stående behovet är 

viktigast för att överhuvudtaget upprätthålla liv. De nedersta behovens tillfredställelse är en 

förutsättning för att man kan motiveras för de överliggande behoven (Jerlang m.fl. 1988).  

 

I den dagliga uppfostran använder vi oss av det som kan motivera barnen, men motivationer 

kan komma i konflikt med varandra vid sådana tillfällen. Lockar vi med en belöning för att de 

ska städa sitt rum, talar man om en positiv - negativ konflikt. En motivationskonflikt som kan 

vara jobbigare för barnen är när man ger dem en negativ belöning t.ex. ett straff om de inte 

städar. I en sådan konflikt kommer de att få en känsla av vad de än gör, blir resultatet något 

tråkigt och kan väcka ångest (Jerlang m.fl. 1988). 

3.2 Motivation 

Håkan Jenner (2004) förklarar motivation utifrån tre aspekter. Första aspekten ser 

motivationen som en inre faktor, en drivkraft i vårt inre som utlöser ett beteende eller 

handlande. Han påpekar att drivkraften ska ses i relation till ett mål. Andra aspekten tar upp 

individens målsträvan. Det finns yttre mål som höga betyg, status, pengar eller andras 

uppskattning. Inre mål syftar på glädje, stolthet, känsla av självförverkligande. Tredje 
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aspekten behandlar växelverkan mellan drivkraften och målen. Oavsett om målen nås eller 

inte, blir resultatet förändring eller en förstärkning av den inre drivkraften.  

Motivationsprocessen påverkas enligt Jenner mest av tre faktorer ur individperspektiv: målet 

ska verka uppnåbart, det ska vara eftersträvansvärt och det ska ge möjligheten att lyckas. Ett 

eftersträvansvärt och realistiskt uppnåbart mål framkallar motivation hos individen, men 

motivationen bevaras bara genom framgång. 

3.3 Piagets kognitiva konstruktivism 

Piaget intresserade sig för hur barns tänkande utvecklas. Han analyserade hur barn tillägnar 

sig kunskap och vilka tankeprocesser det baseras på. Piaget ansåg att utveckling sker 

dynamiskt och att det är den aktiva handlingen som är den drivande kraften i 

kunskapsutvecklingen. Erfarenheter som man får genom sina handlingar ger förståelse. 

Genom dessa nya insikter sker slutligen utveckling. Barns kognitiva utveckling sker enligt 

Piaget i fyra olika utvecklingsstadier. Varje utvecklingsstadium är bundet till en viss ålder och 

det nästföljande bygger alltid på det föregående. Det är individuellt för varje barn hur det 

genomgår dessa stadier (Hwang & Nilsson 1995). 

 

Utifrån Piagets perspektiv finns det fyra huvudsakliga inre drivkrafter som påverkar 

utvecklingen: motivation, handling, socialt samspel och självreglering. Piaget relaterade en 

persons individuella mognad till dess summa av erfarenheter och aktiviteter. Handlingen 

ansåg han som konkret och aktiv, samtidigt som den är en inre process – handlingen att tänka. 

Utvecklingen sker också i ett socialt samspel där erfarenheter präglas av den sociala miljön. 

Självregleringen betyder att människan handlar utifrån ett syfte i ett ständiga strävan mot 

anpassning och att få insikt (Jerlang m.fl.1988). 

 

Piagets idé om pedagogik bygger på att barnen aktiv söker efter sin kunskap. Genom att de får 

tillfälle att utforska sin omvärld utvecklas de kognitivt. Det aktiva handlande beror på barnets 

nyfikenhet och på barnets intressen. Piaget anser att lärarna spelar en viktig roll. Hans tanke 

var att pedagoger ska ha kunskap om barnens olika utvecklingsstadier och därigenom kan 

utmana barnets sökande genom välvalda aktiviteter istället för färdig kunskap (Jerlang 

m.fl.1988). 

3.4 Vygotskijs sociokulturella konstruktivism 

Vygotskijs tanke var att barns utveckling är beroende av den kulturella miljö det växer upp i 

och framför allt sker genom det sociala samspelet med andra människor. En människas 

kunskap konstrueras i den verklighet den möter. Enligt honom utvecklar barn sitt tänkande 

också genom att de blir medvetna om sina egna tankeprocesser, något som kallas 

metakognition. Språket är det främsta verktyget i barns utvecklingsprocess (Hwang & Nilsson 

1995). 

 

I Vygotskijs syn på pedagogik spelar det sociala samspelet mellan vuxen och barn en viktig 

roll. Han talade om den proximala utvecklingszonen, där inlärningen främjas genom att barnet 

får möta krav och utmaningar som ligger något över dess aktuella utveckling. Här behövs en 

vuxens stöd som ska handleda barnets inlärning. Denna vägledning är en bro mellan det 

barnet klarar av själv och det barnet kan uppnå av egen förmåga men med en vuxens hjälp 

(Hwang & Nilsson 1995). 
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4 Forskningsanknuten litteratur 

4.1 Innerbörder av läxor 

Hellsten (1997) har i sin artikel ”Läxor är inget att orda om” beskrivit hur den offentliga 

diskursen av läxor framställs i litteraturen. Han presenterar sex tydliga innerbörder av 

begreppet läxor. Läxor kan vara en förberedelse, de är till för att befästa kunskap och träna 

färdigheter, men de är även en förberedelse inför läxförhör och prov. De nämns även som en 

tidsstruktur där elevernas fritid får sin struktur av läxor och att det är ett sätt att organisera 

tiden. Det är inte endast elevernas tid som struktureras utan även hela familjens. Läxorna är en 

typ av kontroll och styrning där det är läraren som står för kontrollen i form av läxgivning och 

läxförhör. Eleverna får genom att ta ansvar för läxorna en bättre självkontroll. Kärlek och 

omsorg är en innerbörd som finns med genom ett gemensamt arbete med läxorna i hemmet 

där föräldrar visar omsorg om barnen och intresse för barnens läxor. Detta tas även upp som 

ett krav från skolans sida. Läxor skapar en identitet och status. Det är en bekräftelse på att 

man har börjat skolan och det ger en elevidentitet. Läxor är även en markering av ett ämnes 

status. En gemenskap och kontakt skapas utifrån att läxorna representerar kontakten mellan 

skolan och hemmet och ger föräldrarna en inblick i skolarbetet. Det skapas en närhet mellan 

barn och föräldrar när man lägger fokus på läxor. Han tar även upp en sjunde innebörd av 

läxor som inte framkommer lika klart. Läxor är en arbetsprestationen genom att de betraktas 

som arbetsuppgifter som är av annat slag än vanliga arbetsuppgifter. Det ska utföras på ledig 

tid, något som inte krävs i de vuxnas arbetsliv.  

4.2 Positiva och negativa effekter 

Harris Cooper (2006) tar i The battle over homework upp positiva och negativa effekter av 

läxläsning utifrån de senaste studierna av läxor. När han beskriver de positiva effekterna av 

läxor tar han upp den omedelbara inlärningen som en del, den sker genom den ökade tiden 

som eleverna lägger på akademiska ämnen. Detta är det största motivet till att ge läxor. Den 

långsiktiga effekten är att läxor uppmuntrar till inlärning under fritiden och ger en ökad 

studievana. Utöver kunskapsinlärningen sägs läxor även ge en större möjlighet till att utveckla 

självdisciplin, planeringsvana och självständighet. Detta påverkar inte endast skolarbetet utan 

är även en tillgång i det verkliga livet. Läxor ökar föräldrars delaktighet i och intresse för 

elevers utbildning och det i sin tur påverkar eleverna positivt. När det gäller de negativa 

faktorerna tar han upp att det ofta hänvisas till något som kallas en ”mättad effekt”. Med detta 

menas att eleverna tillbringar för mycket tid med undervisning och kanske blir 

överexponerade med akademiska ämnen. Läxorna underminerar attityder, prestationer och 

motivation och kan leda till fysisk och känslomässig trötthet och även påverka sömnen. Det 

blir mindre tid till olika fritidsaktiviteter på grund av läxor. Olika förespråkare för 

fritidsaktiviteter pekar på att läxor inte är det enda tillfället där inlärning sker utanför skolan.  

 

Föräldrainblandning kan leda till press på eleverna och förvirring över olika 

undervisningsmetoder. Det kan även medföra mer än handledning från föräldrarna och gynnar 

inte elevernas inlärning. Vissa opponenter argumenterar för att läxor kan öka skillnaderna 

mellan hög- och lågpresterande elever, speciellt när prestationsnivå är sammankopplade med 

de ekonomiska skillnaderna. De menar att elever från välbärgade hem har bättre resurser 

hemma i form av föräldraengagemang och bättre arbetsmiljö vid läxläsning. 
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4.3 Arbetsbelastning 

Lindell (1990) upplyser om att läxläsningen under en fyrtioårsperiod, mellan 1937 och 1975, 

har minskat med 75 %. Tiden som eleverna behövde för läxorna under en vecka låg 1937 

mellan åtta och tolv timmar. 1975 är det bara två timmar. Westlund (2004) skriver däremot att 

arbetsbelastningen genom läxorna har ökat mellan 1988 och 2003. Hon nämner att i en 

undersökning hon genomförde 1988 var det 9 % av eleverna som angav läxor som del i 

fritiden, i hennes undersökning 2003 är det 40 %. Detta, menar hon, är en avsevärd ökning. 

Hon påpekar att det ändå finns stora skillnader mellan olika klasser.  

 

Westlund (2004) tar upp olika förslag från eleverna för att minska tiden som de behöver lägga 

på läxorna. Ett av förslagen är att förlänga skoltiden så att skillnaderna mellan skola och fritid 

framkommer. Andra tycker att det ska ske en samordning mellan lärare så att läxorna blir jämt 

fördelade över veckan. 

 

Hellsten (2000) säger att om lärarna ger läxor blir det så att eleverna pratar mycket om 

läxorna. Deras tankar kretsar om hur mycket de måste göra och hur mycket tid de kommer att 

avsätta. Fritiden måste planeras i förhållandet till läxor, oavsett vad som försiggår i familjen 

och omgivningen. För ambitiösa elever betyder det att det ibland inte finns någon fri tid kvar. 

Han berättar att elevernas vanliga svar på varför man gör läxor var att det bara är så, det är ett 

måste och att skolan är så att man som elev måste ta med sig uppgifter hem. Dessutom drar 

Hellsten slutsatsen att elevers arbete inte anses vara en utförd prestation. Vuxnas och barns 

arbetstid ses på olika sätt. 

 

Nationella utvärderingens projekt (NU-projektet, 1990) har genomfört en enkätundersökning i 

årskurs fem där man även tog upp elevers inställning till hemuppgifter. Nästan hälften av 

eleverna var positiva till läxor, medan cirka tjugo procent sade sig ha en negativ attityd. Drygt 

hälften av eleverna ägnade i genomsnitt 3 timmar eller mer per vecka åt läxorna. Av 

föräldrarna svarade cirka sjuttio procent att barnen klarar sina hemuppgifter bra och utan 

mycket hjälp. Föräldrarnas åsikter om hur mycket läxor barnen ska få var delade. En del 

menar det är för många medan andra tycker det är för lite läxor.  

 

När det gäller läxor har eleven inte bara inflytande över när på dygnet, utan också över var 

och hur man löser uppgifterna. Läxorna är tänkta att göras efter skoldagen slut, men inget 

hindrar eleven att göra dem i skolan, på raster, håltimma eller på lektioner eller att låta bli att 

göra dem (Eva Österlind 2001). 

4.4 Hemmet 

Lindell (1990) skriver i sin rapport att det är troligt att effekten av läxorna är beroende av 

hjälpen eleven får hemma. Får man inte hjälp när man behöver den är det ingen bra 

utgångssituation för inlärningen. Han påpekar i sitt analysarbete att det inte kunde konstateras 

någon speciell nytta som läxor har på elevens prestation i skolan, men att detta inte kan 

uteslutas. Det ska istället finnas läxor som medför en utökad kontakt mellan skola och 

hemmet, vilket även innebär en större delaktighet av föräldrarna i sina barns skolarbete. 

 

Westlund (2004) skriver att läxor är något som man väl känner till och att det är en 

undervisningsaktivitet som har funnits under lång tid. Läxor är ett samspel mellan hem och 

skola där många är inblandade. 
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Eva Österlind (2001) skriver även hon om att elevens arbete med läxor är beroende av 

bakgrundsfaktorer som möjligheter till arbetsro i hemmet och föräldrars tid, kunskap och 

engagemang och har en ökad betydelse i jämförelse med eget arbete i skolan. Hon menar även 

att läxor kan leda till goda studievanor och vara en länk mellan hemmet och skolan. 

 

I NU-projektet (1990) framkommer det att barnens behov av hjälp med hemläxorna är olika, 

föräldrarna uppger att 30 % av eleverna klarar av läxorna mycket lätt, 38 % har det ganska lätt 

med läxorna och att det är mindre än 4 % som behöver mycket hjälp med sina läxor. 

 

“Läxor är ett av de förhållanden i elevernas arbetsvillkor som markant skiljer skolan från 

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

jobbet hem. Därmed påverkar läxorna inte bara eleverna utan även deras familjer och andra i 

deras omgivning” (Hellsten 1997: 205). 

4.5 Elevperspektiv 

Hellsten (2000) skriver att eleverna anser att det finns ett samband mellan läxor och att tiden i 

skolan inte räcker till för att hinna med allt. Eleverna nämner inte det som enligt lärarna är 

viktigt med läxor, nämligen att befästa kunskaper och självständigt arbete i egen takt, efter 

egen förmåga och i en lugn miljö. Hellsten påpekar att det råder ett önsketänkande här, sådana 

förutsättningar har inte många elever. Miljön kan vara orolig och fritidsintressen prioriteras 

framför läxorna. Många gånger har eleverna helt enkelt inte den nödvändiga motivationen 

eller förmågan. 

 

Westlund (2004) skriver att elevernas uppfattningar om läxor skiljer sig mycket mot de 

vuxnas. Både lärare och förälder ser läxornas möjligheter medan eleverna uppfattar att de är 

ett tecken på egna brister. De vuxna anser att färdigheter tränas, kunskaper befästas och 

engagemanget ökas. Läxorna bedöms som ett verktyg som hjälper eleven att lära sig disciplin 

och att ta ansvar, lära sig planera och tänka långsiktigt. Dessutom är de ett medel att uppfylla 

politiska beslut samt att de ger föräldrarna insyn i skolans verksamhet och arbete.  

 

Hellsten (2000) skriver att läxor tas för givna båda av lärare och elever. ”Läxan är i det 

sammanhanget en skolritual som har lång tradition och som de flesta har deltagit i många, 

många gånger. Den blir på så sätt nästan omöjlig att ifrågasätta” (2000: 151).  

 

Westlund (2004) berättar om några internationella studier där eleverna anger att de tycker 

läxor tar lång tid och att de upplever frustration, oberoende elevernas bakgrund och 

skolprestationer. Resonemanget är att negativa känslor inför läxan påverkar hela skolarbetet 

och snarare sänker motivationen. I sin undersökning kommer hon fram till att även svenska 

elever framförallt har känslor om läxor som kan förbindas med ilska, frustration, trötthet och 

uppgivenhet. Hon skriver att eleverna definierar läxor som ”något som tar tid av hem- och 

fritiden” (2004: 43). Det finns en medvetenhet hos eleverna att läxorna tar tid beroende på 

flera olika anledningar. Elevernas kommentarer är att det finns för lite tid i skolan för att 

hinna med allt. Läxor är ett pålagt krav av läraren som måste göras. Läxornas omfattning 

ligger i lärarens händer och därmed även elevernas arbetsbelastning. Det är även individuellt 

hur lång tid man behöver. Elever med höga ambitioner pluggar mycket, andra elever kan ha 

svårt med tidsplanering och självdisciplin. Eleverna ser läxor som krav vilka är dikterade av 

lärare och förälder men också som individuella krav. Valet står mellan egna fritidsintressen 

och att klara skolan. Westlund sammanställer en rad intressanta konsekvenser ur 

elevperspektivet. Hon skriver att läxor minskar motivationen och ger upphov till missnöje och 

stress. Många elever förbinder läxorna med inskränkningar i samvaron med kompisar, slöseri 



 

 13 

med tid och dåligt samvete. Dessutom påpekar hon att eleverna inte kopplar läxorna till 

lärande.  

 

Eva Österlind (2001) beskriver i sin undersökning fem olika förhållningssätt som eleverna har 

till läxor och hur dessa påverkar eleverna:  

1. Elever med ett frihetligt förhållningssätt är lugna och avspända i sitt sätt gentemot 

läxor och gör så mycket som möjligt på lektionerna. De är kritiska mot ytinlärning, 

rutiner, betygsfixering men har en låg motivation.  

2. En elev med ett prestationsinriktat förhållningssätt känner oro, stress och anspänning 

inför krav och uppgifter. De läser strategiskt och försöker att få ut mesta möjliga av 

sin arbetsinsats i form av höga betyg. 

3. Om eleverna har ett godvilligt förhållningssätt arbetar de för sin egen skull och är 

positiva och tycker att läxor är bra. De har en stor acceptans, känner en entusiasm och 

är plikttrogna. 

4. Ett oreflekterat förhållningssätt är när eleverna kämpar på med sina läxor utan att 

fundera på vad de gör eller varför. De är tveksamma och passiva i sitt sätt.  

5. Elever med ett ambivalent förhållningssätt utrycker stor vånda över läxor. De skjuter 

upp läxorna eller glömmer bort dem. Eleven vet att de måste eller borde göra läxor 

men de känner att de inte vill göra dem. 

4.6 Stress 

Läxorna anges ofta som en källa för stress hos barn. Barnombudsmannens rapport Barn och 

unga berättar om stress (2004: 03) ger en tydlig bild av att elever känner sig stressade i 

samband med skolan. Stressfaktorn som utpekas mest är läxorna. Nästan hälften av eleverna 

anger att det beror på att de har för många läxor. Även när det handlar om varför de känner 

sig stressade på fritiden är det skolan som nämns på första plats.  

 

Ylva Ellneby (1999) skriver att barn och stress inte hör ihop men att allt fler barn känner sig 

stressade. Stress är inte alltid något negativt, det kan även leda till en drivkraft och utmaning 

som driver oss framåt och leder till utveckling. Vi människor påverkas olika av stress.  

I den moderna stressforskningen talar man om stress som process där människans förmåga 

ställs mot omgivningens krav. Skolans arbete bygger på prov och kontroller som leder till 

konkurrens. Många barn i skolan är utsatta för kronisk stress, för att de inte orkar med 

studietakten på grund av olika faktorer som mognad, hörsel- och synnedsättningar. De 

traditionella metoderna i skolan stressar även eleverna, genom snabba byten mellan ämne och 

tema, Eleverna känner att de inte hinner avsluta något.  

 

I sin rapport Läxberättelser – läxor i tid och rum framhäver Westlund (2004) att det som 

känns mest betungande för de flesta elever är när de har för många läxor. Det är en ojämn 

arbetsbelastning som uppstår genom för många läxor och som Westlund förknippar med att 

barnen känner stress. Eleverna anser i de fallen att de inte hinner med, måste prioritera bort 

och slarvar. De blir inte klara med uppgifterna, de känner sig pressade och tycker att deras 

arbeten inte blir bra. 

 

Ordet stress myntades av läkaren och forskaren Hans Seley 1946. Han har skrivit om att 

sambandet mellan stress och barn oftast bygger på att vuxna ställer felaktiga och för höga 

krav på barns prestationer och anpassningsförmåga. Om det ställs krav som motsvarar 

barnens mognad så leder detta till en utveckling. Ställs det däremot för höga krav på barnen 

som de inte känner att de kan leva upp till, leder detta ofta till negativ stress. De känner att de 
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inte duger och känner skuld och det är en av de viktigaste orsakerna till att barn känner stress. 

(Ellneby 1999).  

 

En tänkvärt utryck av Hans Seley: 

”Föräldrar kommer att utsätta sina barn för betydligt mindre stress så snart de inser att de inte 

är kapplöpningshästar allesammans, en del är sköldpaddor” (Ellneby 1999:15) 
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5 Resultat och analys  
I följande kapitel kommer vi att redovisa resultat och analys på enkätfrågorna till föräldrarna 

och intervjuerna av barnen kopplade till frågeställningarna i syftet och till den forskning och 

de teoretiska utgångspunkter som vi beskrivit tidigare i arbetet.  

5.1 Resultat/Analys av föräldraenkät 

5.1.1 Hur upplever föräldrar att läxor påverkar barnen och familjen? 

Bland föräldrarna finns det delade meningar om hur läxorna påverkar familjelivet. Vissa 

upplever att det är tidsbristen som är det stora problemet och att de behöver tjata på barnen 

om att göra läxorna. De som inte tycker att det påverkar menar att de själva ges en möjlighet 

att få en inblick i det eleverna arbetar med i skolan. På frågan om läxor påverkar hemmet var 

några av svaren dessa: 

 

”Tjat, trötta barn, långa dagar med fritids både före och efter skoldagen, ‘glömmer’ att ta 

hem böcker och papper osv.” 

 

”Vi får tjata att läxorna ska göras, förhöra flera gånger. Min son är på dåligt humör, bra 

humör när helgerna närmar sig. Det tar mycket tid.” 

 

Dessa kommentarer överensstämmer väl med det Österlind (2001) skriver om ett ambivalent 

förhållningssätt till läxor som gör att eleven skjuter upp läxor eller glömmer dem. Även om de 

vet att de borde gör dem men känner att de inte vill. Det går även att kopplas till att läxor kan 

ge upphov till ilska, trötthet och uppgivenhet som Westlund (2004) nämner. 

 

Vissa föräldrar upplevde att läxor krävde en planering och att det kunde leda till stress. 

  

”Ja, det gör det, med planering. Det kan lätt bli stressigt om det är fritidsaktiviteter.” 

 

I barnombudsmannens rapport (2004:03) utpekas läxor som en stressfaktor för barnen på 

fritiden och Hellsten (2000) skriver att det krävs en planering av fritiden för att hinna med 

läxor. 

 

De som inte upplevde att läxors påverkan var negativt svarade såhär: 

 

”Lite grann, men jag tycker att det är kul som förälder att få se en del av skolarbetet.” 

 

”Inte på ett negativt sätt, utan snarare tvärtom! Det är ett sätt att veta vad de gör i skolan 

samt egen tid tillsammans med barnet.” 

 

”Nej, dock får vi föräldrar en insikt i vad barnen gör” 

 

Detta går att härleda till det Hellsten (1997) skriver att en innebörd av läxor är just att det 

skapar en gemenskap och en kontakt mellan skolan och föräldrarna och ger en inblick i 

skolarbetet. Även Lindell (1990) tar upp att det ska finnas läxor som medför en ökad kontakt 

mellan skolan och hemmet och att det innebär en större delaktighet. 

 

När det gäller tidsåtgången per vecka som föräldrarna upplever att eleverna lägger på läxor är 

skillnaderna stora och även beroende av hur många och typen av läxor. Det vanligaste är att 
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de har 2 – 3 läxor per vecka. Det nämns även att engelska glosor kräver mer tid genom att 

glosor kräver repetition för inlärning. Tiden ligger mellan mindre än 1 timma och 5 timmar i 

veckan. Skillnaderna mellan hur mycket tid eleverna lägger på läxorna är stor. Detta medför 

att möjligheter till en fritid är olika. Hellsten (1997) tar upp att läxor strukturerar elevernas 

fritid och hela familjens tid. 

 

När det gäller behovet av hjälp hemma är det olika stort, men samtliga föräldrar uppger att de 

hjälper sina barn med läxorna mer eller mindre. De hjälper sina barn genom att förhöra 

glosor, lyssna när de läser texter men även rättar om de gör några fel. Många nämner 

tryggheten för barnen om att finnas till hands om de behöver hjälp. Så här svarade några av 

föräldrarna på frågan om barnen behövde hjälp med läxorna: 

 

”Inte ofta, men vi finns ju alltid med och kollar så det har löst sig.” 

 

”Det är nog alltid vid något tillfälle. Kanske inte några stora problem, men tryggheten att 

finnas tillhands, samt att man vill se att det blir rätt.” 

 

”Jag brukar alltid kolla läxorna för ibland kan det gå lite väl fort med läxan och det blir 

onödiga slarvfel.” 

 

”Ofta, gör läxorna tillsammans t.ex. förhör, läser engelska .m.m. Finns alltid tillhands även 

om han jobbar själv.” 

 

”Hela tiden, han blir väldigt osäker och orolig om vi inte finns i närheten så att han får hjälp 

med detsamma.” 

 

Detta går att koppla till det Hellsten (1997) tar upp, att kärlek och omsorg är en innebörd av 

begreppet läxor. Föräldrarna visar ett intresse och omsorg genom ett gemensamt arbete med 

barnen kring läxor. Om man ser det utifrån Maslows motivationsteori så uppfylls de sociala 

behoven genom en föräldrakontakt vid läxläsning som kan ge en motivation till att uppnå 

nästa steg i motivationspyramiden: självhävdelsebehov som betyder att man hittar sig själv 

och fungerar i sociala sammanhang (Espen Jerlang m.fl 1986).  

 

Föräldrarna tycker oftast att de kan hjälpa sina barn med läxorna, några lägger till att de klarar 

av det än så länge. Det som de uppger kan var ett problem är matematiken, att de inte alltid 

har kunskapen om den teknik barnen använder för att lösa uppgifterna. På frågan om de kunde 

hjälpa sina barn med läxorna var några av svaren dessa: 

 

”Ja, än så länge.” 

 

”Ja, fast mest när han är mottagliga för att vilja ha hjälp.” 

 

”För det mesta, matten kan vara svår att förstå för oss vuxna, med alla liggande och stående 

tal.” 

 

”I matten har det hänt att vi inte har kunnat pga. nya räknesätt.” 

 

”Nej, för ibland förstår jag inte hur hon skall göra läxorna.” 
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Svårigheterna med att hjälpa sina barn på grund av nya räknemetoder kan som Cooper (2006) 

skriver leda till en förvirring över olika undervisningsmetoder för eleverna. Det kan även 

medföra mer än handledning från föräldrarna, t.ex. att de gör uppgifterna åt barnen och detta 

gynnar inte elevernas inlärning menar Cooper (2006). Lindell (1990) nämner att effekten av 

läxorna är beroende av hjälpen man får hemma.  

 

De flesta föräldrarna tycker inte att läxor påverkar fritiden, men att det krävs en god planering 

för att hinna med både läxor och fritidsaktiviteter. Det framkommer även att barnen inte alltid 

hinner med att göra vad de vill för att läxorna kräver tid. Om barnens fritid påverkas av läxor 

upplevde föräldrarna så här: 

 

”Påverkar inte. Han är inte uppbokad på massa fritidsaktiviteter. Det är ett val man gör i 

familjen.” 

 

”Inte i någon större utsträckning. Hon har aldrig behövt ställa in något för att hinna med 

läxan.” 

 

”Inte speciellt mycket, hon planerar läxorna mycket bra.” 

 

”Mitt barn har mycket fritids aktiviteter. För att hinna med detta måste mycket av läxorna 

göras på helgerna.” 

 

”Stress – han har mycket bråttom med läxorna han vill ut och leka. De är ju bara 10 år.” 

 

”Ibland svårt att motivera läxläsningen när det finns annat kul att göra.” 

 

Läxor inskränker på tiden med kompisar och kan ge upphov till stress och missnöje och att 

det minskar motivationen är konsekvenser som Westlund (2004) tar upp. 

5.1.2 Vilken uppfattning har föräldrar om läxor? 

De flesta föräldrarna tror att läxor hjälper till vid inlärning just i form av repetition för att nå 

kunskap. De beskriver fördelarna med att göra skolarbete hemma, att det sker i en lugn miljö 

där de ges en möjlighet att få hjälp och stöttning. Några få tror att det inte hjälper till vid 

kunskapsinlärning. Ifall läxor har någon hjälp vid inlärning svarade de att: 

 

”Lärdomar lägger sig tillrätta när man får repetera det med sig själv flera gånger.” 

 

”Fördelar är att man hemma kan man i lugn och ro resonera med sitt barn, t.ex. 

matteproblem. Man kan förhoppningsvis befästa kunskaper mer. Sedan får man kanske en 

insikt i barnets starka och svaga sidor.” 

 

”Ja, eftersom jag upplever att det inte finns resurser i skolan. Få den hjälp som behövs i 

hemmet.”  

 

”Tveksamt. Tror mer på att barnet kan gå lite längre skoldagar och sedan vara läxfria”. 

 

”Nej, det gör det inte.” 
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Här nämns även möjligheten till lugn och ro och föräldrastöd. Österlind (2001) skriver om 

detta och att föräldrars kunskap och engagemang har en ökad betydelse i jämförelse med eget 

arbete. 

 

När det gäller antalet läxor som eleverna har finns det skilda meningar från föräldrarna. 

Många tycker att det är bra som det är med 2 – 3 läxor i veckan men inte mer. Man nämner 

vikten av att tränas på att ha läxor för att det blir fler läxor när de börjar högstadiet. Några 

tycker att man ska hinna med skolarbetet i skolan, här nämns alternativ som längre skoldagar 

och läxtid i skolan. När vi frågade om de tyckte eleverna hade lagom med läxor framkom 

många andra tankar om läxor, se nedan: 

 

”Lagom med läxor. Bra om de kan få veckoläxor så att de kan planera sin tid.” 

 

”Som det är men han skulle behöva ta hem mer för att hinna med i skolan och för att jag 

märker att han inte förstått en del i skola, ibland behövs det hemmamiljön i lugn och ro för att 

förklara sådant som blivit missat i skolan.” 

 

”Jag upplever inte att de har så mycket läxor. Så länge det är mycket läxor och prov på 

högstadiet kan det vara bra att vara lite förberedd. Men jag tycker att det är viktigt att tänka 

på att alla inte har samma förutsättningar. Om högstadiet skulle göra sitt läxjobb i skolan så 

ska inte de yngre barnen heller ha läxor.”  

 

”Jag skulle hellre vilja att hon hann med allt arbete i skolan som ska göras. Men är det 

någon lektion hon inte arbetar, gör något annat oviktigt, då ska hon ha med sig läxa hem.” 

 

”Egentligen tycker jag inte att barnen borde ha läxor men vi måste anpassa oss till hur 

skolan är uppbyggd rent generellt – vi vill att våra barn ska hinna med i skolarbetet. Om man 

ligger efter i skolarbetet tycker jag det är helt okej med hemuppgifter. Principen borde vara 

att man gör det man måste i skolan.” 

 

Här diskuterar föräldrarna generellt om att läxor är en förberedelse för något, högstadiets 

läxor och prov. Hellsten (1997) benämner detta som en av läxornas innebörd, att det är en 

förberedelse för som han skriver läxförhör och prov.  

5.2 Resultat och analys av elevintervjuerna 

5.2.1 Vilken allmän uppfattning om och upplevelse av läxor har eleverna? 

Eleverna har generellt sett inte så avvikande upplevelser om läxor. De anser att det går bra 

med läxorna, även om de flesta tycker att det är tråkigt att göra dem. En del elever menar att 

det ibland är roligt och ibland jobbigt.  

 

”Läxor är sådär. Ibland är de roliga och ibland jobbiga.” 

 

”Trött och jobbigt.”  

 

”Jo, det är ju inte så jätteroligt, det är rätt så segt när man kommit hem o så… fast det brukar 

ju gå bra… och så…” 

 

”Att det går bra med läxor.” 
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”Det är ju många barn som inte gillar läxor… och jag är ju inte så förtjust i de heller eller 

så… man får göra de ändå… jag gillar väl egentligen ingen läxa eller så … men… ja det är 

bra.” 

 

Känslorna som uttrycks i ovanstående uttalanden stödjer det som Westlund (2004) nämner. 

Enligt henne är det många elever som känner uppgivenhet, trötthet eller frustration när de 

pratar om läxor. Det beror enligt henne på att eleverna ser läxor som ett faktum som tar tid av 

deras fritid. Våra intervjuade elevers inställning om läxor i samband med fritid ska vi inte 

kommentera här utan det kommer att tas upp under rubrik 7.3.4. 

 

Bara två av de intervjuade eleverna har en mer positiv attityd till läxor och säger att det är 

roligt med läxorna. De upplever läxor som något lustfyllt och är medvetna om att de främjar 

deras egen kunskapsutveckling.  

 

”Roligt, för att det är himla mycket läxor.” 

 

”Det är roligt man lär sig mycket.” 

 

NU-projektet (1990) anger att nästan hälften av de tillfrågade eleverna tycker att det är bra att 

få läxor. Det stämmer inte in på vårt resultat, där bara två av eleverna tydligt säger att de 

upplever läxor positivt. Österlind (2001) kallar det ett godvilligt förhållningssätt där elever 

har en positiv inställning och lär sig för sin egen skull. Elevernas svar kan också styrkas 

genom Jenners motivationsaspekter. Han säger att den inre drivkraften relateras till mål. 

Individens målsträvan kopplas då till yttre och inre mål som i detta fall är att eleverna 

upplever läxorna som meningsfulla. De tillägnar sig kunskap och känner glädje över det. Vi 

tycker också att det är tydligt att de är medvetna om att de lär sig för sin egen skull. Dessa 

elevers utsagor kan kopplas till Vygotskijs tanke om metakognitionen som uttrycker att barns 

tänkande utvecklas genom att de blir medvetna om sitt eget tänkande (Hwang & Nilsson 

1995).  

 

Trots att den allmänna uppfattningen om läxor är, med få undantag, att de inte är roliga och 

att det är trist att göra dem, gör eleverna sina läxor. Man gör dem för att man får dem. 

Eleverna tror ändå att de har någon nytta av att göra sina läxor som följande citat ger uttryck 

åt: 

 

”Tråkigt är det ju men man lär sig väl ändå.” 

 

”Det är väl bra med läxor. Man lär sig hemma med.” 

5.2.2 Vilka åsikter har eleverna om varför de får läxor? 

Frågan om varför de får läxorna besvaras av eleverna med flera argument. En del elever 

tycker att de lär sig något eller lär sig bättre när de jobbar hemma, medan andra säger att de 

lär sig tillräckligt mycket i skolan. Eleverna anser också att de får en möjlighet att kunna 

koncentrera sig bättre när de jobbar hemma. Det som ändå kommer fram tydligast är att 

eleverna tror att de får läxor för att de ska lära sig mer. Intressant är att de flesta elever 

relaterar ”varför läxor” till det som de uppfattar som bra med läxorna. Sju av de intervjuade 

eleverna anser att det är helt i sin ordning att man får läxor. Tre elever anser också att det är 

viktigt för att kunna följa lektionerna. Eleverna uttrycker sig så här: 

 

”Ja, för att man ska lära sig mer.” 
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”För att göra det man inte gör i skolan så att man hänger med på lektionerna.” 

 

”Man lär väl sig mer eller så, tror jag.” 

 

”Ja alltså man lär väl sig mer då.” 

 

Sex elever säger att man får läxor för att man ska lära sig bättre hemma i lugn och ro. Några 

elever nämner att de kan koncentrera sig bättre när de gör sina läxor hemma. Det är inte alltid 

arbetsro i klasserna och koncentrationen kan bli sämre. 

 

”Jag tror man koncentrerar sig lite bättre därhemma än man gör i skolan eller så… man lär 

sig mer hemma än i skolan faktiskt.” 

 

”Lär sig mera hemma för det är lugnare, det är pratigt i klassrummet.” 

 

”Man börjar inte prata med sina kompisar liksom under lektionen som man gör ibland.” 

 

Elevernas erfarenheter tyder på att de upplever läxorna som ett pålagt arbete som inte är 

motiverande men som ändå ger vissa vinster. Elevernas uppfattning om att de lär sig mer och 

bättre genom att de får läxor stöds av Cooper (2000) som säger att inlärning är en positiv 

effekt av att eleverna får arbeta med läxor. Hellsten (2000) skriver däremot att eleverna 

förklarar varför de får läxor med att ”det bara är så” och tidsbrist i skolan. Läxor måste göras 

för att de finns. Westlund (2004) stämmer överens med Hellsten och säger att eleverna inte 

ser ett samband mellan läxa och lärande.  

 

Det är dock inte alla elever i vår studie som tycker att man lär sig mer eller bättre hemma än i 

skolan. De menar att skoltiden räcker för det man ska lära sig. 

 

”Man lär sig tillräckligt i skolan.” 

 

”Det beror på. Om det är en läxa man inte har arbetat med i skolan, annars lär man sig i 

skolan.” 

 

En elev kopplar läxorna till tiden man är i skolan. Hon menar att man får läxor för att 

skoldagen skulle bli för lång annars. Intressant är att hon också ser lärarnas arbetstid som ett 

skäl.  

 

”För att man inte ska ha långa skoldagar tror jag och att lärarna ska ha tid för att typ 

berätta eller gå på sina konfer…nånting eller vad det heter. De ska ha tid för sitt arbete 

med.” 

 

Hennes uttalande styrks av det Hellsten (2000) framhåller om tidsaspekten i skolan. Han 

skriver att eleverna uppfattar tidsbristen i skolan som ett av de viktigaste motiven varför de 

får läxor. Man hinner inte med det man ska i skolan. Också Westlund (2004) kommer fram till 

att eleverna nämner att det finns för lite tid i skolan.  

 

Möjligheten att läxor kan ifrågasättas yttras av en elev. Hon undrar varför hon egentligen får 

läxor.  

 



 

 21 

”Jag har ingen aning varför man måste ta det med sig hem. Man jobbar ju i skolan… jag 

tycker det är helt onödigt att få göra det hemma med.” 

 

Ingen annan av eleverna har uttalat sig om läxornas existens är befogad eller inte. Här ser vi 

tydligt vad Hellsten (2000) menar när han säger att förekomsten av läxor är en så djupt rotad 

tradition i skolverksamheten att de knappast ifrågasätts. Det finns en ”inbyggd” acceptans att 

läxorna tillhör skolan.  

 

Alla elever berättade att det är viktigt för dem att kunna göra läxorna hemma i lugn och ro.  

 

”Jag vill ha det rätt så tyst. Det är jobbigt när det är stökigt” 

 

”…och så vill jag ha det lugnt…för jag blir verkligen störd om det är tv på eller så…för då 

lyssnar jag på det.” 

 

”Man lär sig ju mycket hemma, det är lugnare… ibland kan man ju sitta i sin egen lilla värld 

och så göra läxor ibland och tänka ibland och så.” 

 

Eleverna nämner också platserna som de föredrar när de gör läxorna. De väljer plats efter 

arbetsmiljö, är det oroligt eller stökigt byter de plats. 

 

”Ibland sitter jag i köket, ibland i min säng eller vid datorn och jag vill att det ska vara tyst.” 

 

”Jag gör mina läxor vid matbordet el i mitt rum. Jag vill ha lugn och ro.” 

 

”I köket eller så brukar jag, om typ mamma och min lille bror sitter i tv rummet, så gör jag 

dem i köket och om de är i köket så gör jag dem i tv-rummet. ” 

 

Lugn och ro i hemmet är något som eleverna anser som en klar fördel med läxorna. Det visar 

sig att alla elever föredrar att sitta i köket eller i sitt rum när de gör läxorna, samtidigt som de 

vill att det ska vara tyst när de sitter där. Alla intervjuade elever hade nästan alltid möjligheten 

att kunna göra sina läxor ostört. Österlind (2001) hänvisar till detta val var, när och hur eleven 

kan göra sina läxor. Hos Hellsten (2000) finner vi däremot inte fullständigt stöd för det här 

resultatet. Enligt honom är det inte många elever som har förutsättningar att kunna göra sina 

läxor i en lugn och ostörd hemmiljö. Denna skillnad är svår att förklara utifrån vårt empiriska 

material. Det kan bero på att eleverna byter plats när det blir för besvärligt, vilket de gör. Vår 

tanke är att föräldrarna är medvetna om att barnen behöver ha det lugnt när de gör sina läxor 

och försöker ge dem denna möjlighet. 

5.2.3 Vad anser eleverna om läxors omfattning och utformning? 

Eleverna fick svara på frågan om hur de vill att läxorna ska vara. Några förklarade att de inte 

vet hur det kan vara och inte hade någon föreställning. Det verkar vara svårt för dem att tänka 

sig någon annan form av läxor än dem som finns i deras skolvardag. En elev säger:  

 

”Ja… jag har aldrig funderat på det…” 

 

Läxorna ska vara roliga är ett argument som eleverna framhåller. 

 

”Roligare läxor, kluringar i matte. Läxorna är för lätta.” 
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”Det är rätt så roligt att skriva meningarna … det är i alla fall den roligast, tycker jag.” 

 

Några elever har egna idéer och kommer med olika förslag hur de vill ha läxorna.  

 

”Matteläxor att räkna, inte kluringar. Engelska men inte så svåra ord. Svårare veckans ord 

för de är jättelätta. För att några har svårt med dubbelteckning får vi det till läxa. Vi som kan 

det kan få svårare ord.” 

 

”Handla om ämnet, inte för svåra, så att man fattar själv hur man gör.” 

 

En elev förklarar: 

 

”Lite svårare kunde det ju va… typ på veckans ord då … men engelskan är lagom och matte 

är så där… det finns ju de som tycker att de som jag tycker är lätta är svåra och de som jag 

tycker är svåra är ju för de jätte svåra.” 

 

Samma elev utvecklar sin tanke och framhäver att det finns möjligheter att individualisera 

läxorna. Samtidigt funderar hon över eventuella problem som kan uppstå för läraren. 

 

”Det kan ju vara lite jobbigt men man kunde ju göra en läxa till varje elev men det kan ju bli 

jobbigt för läraren det med.” 

 

Flera gånger nämns att läxorna inte ska vara för lätta eller för svåra och där man repeterar 

mycket. Dessa läxor upplevs följaktligen som läxor som inte är bra. Det visar sig också att 

eleverna bedömer läxorna i förhållandet mot deras svårighetsgrad och vad de individuellt 

upplever som lätt eller svårt. Tanken att läxorna kan vara mera individuella uttalar bara en 

elev tydligt. Dessa konstaterande kan vi härleda till Piagets teori där individens utveckling är 

en individuell mognadsprocess. Varje elev har olika kunskapsförutsättningar och därmed 

olika uppfattning om vad som är lätt eller svårt (Jerlang m.fl.1988). Även Vygotskis idé om 

den proximala utvecklingen kan vi koppla till individuella läxor. Optimal utveckling uppnås 

när barnet får arbeta med utmanande uppgifter som ligger ett steg före dess nuvarande 

utveckling (Hwang & Nilsson 1995). Svaren kan också relateras till Jenner (2004) som 

betonar att det behövs realistiska och uppnåbara mål för att vara motiverad och känna 

framgång.  

 

För eleverna är det betydelsefullt att de får läxor som är meningsfulla. De är medvetna om att 

de inte lär sig något av en del läxor. Två elever kritiserar de läxor som de upplever som 

meningslösa. De efterfrågar vissa läxors syfte och nytta.  

 

”Meningar vi ska skriva… vi skriver ju meningar jämt i skolan.” 

 

”Vi har fyra läxor, tre kunde det väl vara för det här med meningarna… jag har ingen nytta 

av det. Jag vet när man ska ha typ kommatecken, stor bokstav och punkt och så här, jag vet 

det.” 

 

En elev presenter en helt annan tanke. Hon kan tänka sig att få läxor som är mer utmanande. 

Hon har följande önskemål: 

 

”Jag skulle tycka om att skriva någon sorts uppsats, om ett annat land eller något sånt…där 

man har på sig två veckor…” 
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Även dessa uttalanden kan stödjas genom det Jenner (2004) tar upp om eftersträvansvärda 

mål. Eleverna vill ha för dem meningsfulla läxor. Det betyder att det är viktigt att man ger 

eleverna bra förklaringar av läxornas syfte. Eleverna vill veta vad det är de ska lära sig.  

Den ena elevens tanke om en läxa som ger henne en utmaning och mer utrymme för 

självständigt arbete visar också på att motivation och meningsfullhet är viktiga aspekter i 

elevernas arbete med läxorna.  

 

Eleverna har skilda åsikter om hur många läxor de skulle vilja ha. Medan de flesta yttrar att de 

nöjda med det antal läxor de får, finns det två elever som tycker det skulle vara bra om de fick 

färre läxor. Två elever säger klart och tydligt att de inte vill ha läxor överhuvudtaget.  

När vi frågade eleverna om de vill ha läxor eller inte var det fyra elever som anser att läxorna 

inte ska finnas och fyra elever som tycker det är bra att de får läxor. De övriga två kunde inte 

bestämma sig om de vill ha läxor eller inte.  

 

”Nej jag tycker det är väldigt bra med läxor… jag gillar dem ju inte direkt… men man har ju 

läxor istället för långa skoldagar.” 

 

”Jag tycker man ska ha läxor, det är bra.” 

 

”Nej, jobbigt med läxor.” 

 

I genomsnitt har de elever vi intervjuade svarat att de har mellan tre till fem läxor per vecka. 

De flesta anser att det är lagom med läxorna och att de klarar det rätt bra. Två elever vill ha 

färre läxor. 

 

”De är lagom som det är 4 stycken i veckan.” 

 

”Det är väl lagom… vi har fyra läxor.” 

 

”Mindre med läxor, det är för mycket det blir för jobbigt.”  

 

”Jag vill ha mindre med läxor, det är så himla många. Jag vill ha en per vecka – veckans 

ord.”  

 

En elev tycker att det går bra med fyra läxor och att det är lagom, men han resonerar om 

läxornas svårighetsgrad och säger:  

 

”…en till kanske jag skulle klara…beror på om den är svår… veckans ord är lätt för de 

behöver jag knappt öva på, men matte är lite svårare.” 

 

Eleverna tycker att det är påfrestande med för många läxor. Westlund (2004) säger att 

eleverna känner det som en belastning när de har för många läxor. Det försätter dem i ett läge 

där de måste prioritera mellan skola och fritid. Det är detta tryck som enligt henne leder till 

stress. Ellneby (1999) uttrycker i detta sammanhang att omvärldens krav måste stå i rimligt 

förhållande till individens förmåga. De intervjuade elevernas åsikter stämmer överens med det 

som Barnombudsmannens rapport (2004:03) visar. För många läxor är orsaken till att elever 

känner sig pressade och därmed är utsatta för stress. 
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För eleverna är det viktigt att de får stöd och hjälp med läxorna. Det ger dem en trygghet att 

de klarar läxan med ett resultat de är nöjda med.  

 

”Jag tycker att man ska få hjälp om man behöver.” 

 

”Om man inte får hjälp kanske man inte förstår men med hjälp förstår man.” 

 

Alla elever, utom en, berättar att de ibland behöver hjälp när de gör läxorna. Det är främst 

föräldrarna som hjälper till. Ibland är det också äldre syskon och andra familjemedlemmar 

som ger stöd vid läxarbetet.  

 

”Mamma och pappa och mina stora systrar ibland.” 

 

”Dem där hemma eller dem som finns i närheten… mest är det mamma.” 

 

”Mamma och pappa. Ibland kan de inte hjälpa mig med engelskan då ringer vi till mormor.” 

 

”Pappa tjatar mest om läxor för mamma jobbar så mycket.” 

 

Eleverna uppskattar att föräldrarna tar sig tid och hjälper, även om det kan uppstå bråk och 

tjat om läxorna. Det är viktigt att få stöd och uppmuntran till att lära sig. Det pekar på att 

föräldrarnas närvaro är ett moraliskt stöd. Detta kan sättas i förhållande till Lindells (1990) 

åsikt om att hjälpen eleverna får i hemmet troligtvis påverkar deras inlärning. Även Österlind 

(2001) nämner att föräldrarnas intresse och engagemang förbättrar elevernas studievanor.  

 

De flesta eleverna säger att de egentligen inte behöver så mycket hjälp och påpekar samtidigt 

att för mycket hjälp inte heller är bra. Detta tolkar vi som att de är medvetna om att det inte 

gynnar deras inlärning. Cooper (2006) tar upp detta när han skriver att fel sorts hjälp kan 

bidra till att förvirra eleven istället för att ge stöd i inlärningsprocessen. Det visar sig att de 

behöver hjälpen framför allt när de gör matematik- och engelskaläxan. Några elever nämner 

dessutom att de vill bli förhörda av sina föräldrar. 

 

”Ja, med engelskan och förhöra, matteläxan.” 

 

”Ibland med matten och engelskan.”  

 

”Jag brukar behöva hjälp med matten eller ett svårt ord.” 

 

”Pappa hjälper inte till lika mycket. Han hjälper bara när jag behöver hjälp, men mamma 

hon vill hjälpa till hela tiden men det ska hon ju inte göra.” 

5.2.4 Hur upplever eleverna att läxor påverkar deras fritid? 

Något som berörs av eleverna flera gånger är fritiden. I intervjuerna framkom det att läxorna 

delvis påverkar elevernas fritid. De tycker att de för det mesta har så mycket fritid att de 

nästan hinner göra allt de vill. Ändå finns en antydan att det kan bli tajt när de utövar sina 

fritidsintressen.  

 

”Hinner inte alltid med det jag vill för att jag har läxor.” 

 

”Tar för mycket på fritiden. Får ibland avstå från saker för att göra läxorna.” 
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”Jag vill hellre vara med kompisar.” 

 

”Jag hinner för det mesta. När jag tränar fotboll då kan det bli tajt och då gör jag läxorna 

efter träningen och då är ja trött.” 

 

”Man får planera om man har något att göra.” 

 

”Vi har ingen tid tillsammans genom att mamma och pappa jobbar. Kvällarna men då är det 

för sent.” 

 

Eleverna berättade att de alltid gör sina läxor. De medger också att det ibland kan bli bråk 

mellan dem och sina föräldrar när de inte är alltför motiverade. Nästan alla elever gör läxorna 

på olika tidpunkter, beroende på dagsformen eller hur fritiden är planerad.  

 

”Jag gör alltid mina läxor men ibland får någon tjata på mig.” 

 

”Ja, jag gör dem på kvällen. Ibland gör jag dem efter skolan om jag inte ska vara med någon 

kompis. ” 

 

”Ibland gör jag alla på en gång när jag känner det går bra och ibland kan jag dela ja upp de 

också… det beror lite på hur jag känner.” 

 

Eleverna upplever att fritiden kan komma i kläm ibland. Planering är nog så viktigt när det 

ska fungera med att göra läxorna och utöva fritidsintressen utan att det ska bli för stressigt. I 

annat fall få man avstå från att göra vissa saker, som en elev uttrycker det. Några elever tycker 

att de har för lite tid att vara tillsammans med kompisar och familj. Elevernas åsikter stöds av 

Westlund (2004) som skriver att eleverna tycker att läxor tar tid av deras fria tid. Hon påpekar 

att eleverna ofta är tvungna att välja mellan personliga intressen och att prestera i skolan. 

Hellsten (2000) påpekar också att fritiden planeras i relation till läxorna. 

 

Vi har också bett eleverna att säga vad de tycker om att ha en längre skoldag i stället för läxor. 

Elevernas åsikter i denna fråga är att de inte väljer att tillbringa mer tid i skolan. De föredrar 

hemmamiljön där de kan göra läxorna i sin egen takt och när de vill. Detta beskriver en elev 

på följande sätt: 

 

”Nja… jag vill ju komma hem och ta det lugnt lite. För jag spelar bandy på vintern och 

fotboll på sommarn så när jag kommer hem vill jag vila lite… för jag tycker det är lättare att 

göra läxorna då.” 

 

Två andra elever påpekar att skoldagen blir för lång på fritidens bekostnad.  

 

”Nej då blir det så lite fritid.” 

 

”Nej… inte… man ska gå hem och göra läxor… för läxor tar en halv timme och om man 

säger att man ska förlänga en skoldag då blir det ju en hel timma… så det blir för mycket.” 

 

Några menar att man ska jobba bättre och mer i skolan istället för att ha en längre skoldag. 

Det tolkar vi som att de tycker att de ska koncentrera sig mer och utnyttja lektionstiden bättre. 
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”Inte längre dagar. Plugga mer i skolan. Men man är trött ibland, svårt att koncentrera sig i 

skolan för att de flesta pratar.” 

 

”Jobba bättre i skolan det skulle fungera.” 

 

Det är tre elever som föredrar en längre skoldag än att ta med sig läxor hem. Två motiverar 

det så här: 

 

”Det skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Hellre det än att ha de hemma… det verkar ju 

faktiskt lite roligare vara här och göra dem än hemma.” 

 

”Det skulle jag vilja och koncentrera mig i skolan. Onsdagar har jag mycket att göra, hinner 

bara med bandy och läxor.” 

 

De flesta elever upplever inte att en längre skoldag är en fördel. Den anses förkorta fritiden 

och troligen känner eleverna också att mer lektionstid kan bli jobbigt och tröttsamt. Elevernas 

åsikt är inte densamma som Westlund (2004) har beskrivit. Enligt henne menar en stor del 

elever att de skulle acceptera en längre skoldag istället för läxor.  
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6 Diskussion 
Det har varit intressant att intervjua eleverna och höra deras åsikter och resonemang om läxor. 

Svaren från föräldrarna har varit läsvärda och intressanta. Det har varit mycket givande för 

oss att ta del av elevers och föräldrars kloka tankar och förslag. Vi har fått egna tankar 

bekräftade och nya insikter har tillkommit. Det är viktigt för oss att kunna belysa läxorna ur 

elevernas perspektiv, dels för att vara insatt i hur de känner och förstår läxor som fenomen, 

dels för att veta hur hemsituationen påverkas. Detta kommer vi att ha med oss i vår 

kommande yrkesroll. 

6.1 Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsmetoden vi valde med intervjuer och enkäter med öppna frågor 

lämpade sig väl för den undersökningen vi gjorde. Vi fick fram svar på våra frågeställningar i 

syftet och det gav en bred syn på fenomenet läxor. Ur elevers och föräldrars svar fick vi fram 

många olika åsikter och tankar när det gäller läxor; hur de påverkar fritiden och hemmet, vilka 

fördelar och nackdelar det finns. 

 

Enkäterna som delades ut till eleverna gav oss en bra möjlighet att kunna göra ett urval inför 

intervjuerna för att få fram olika tankar kring läxor. Genom semistrukturerade intervjuer av 

barnen kunde vi få fram uttömmande svar och det underlättade att hålla sig till ämnet. Vi 

bedömer att antalet intervjuer var tillräckligt för att få fram elevers syn på läxor. Användandet 

av MP3-spelare underlättade intervjusituationen genom att kunna vara fokuserad på elevernas 

svar och få möjlighet att lätt kunna föra samtalet framåt utan att behöva koncentrera sig på att 

skriva ner svaren. Vi gavs också en möjlighet att i lugn och ro dokumentera det som sagts 

under intervjun. Elevernas kännedom om oss underlättade intervjusituationen och medförde 

att eleverna berättade mycket.  

 

Enkäterna till föräldrarna med öppna frågor gav oss tydliga svar med olika tankar och åsikter 

om läxor som vi kunde använda i arbetet. Nackdelar med att endast använda enkäter till 

föräldrarna var att vi inte fick möjlighet att utveckla deras tankar kring frågorna. Detta var ett 

val vi fick göra pga. tidsbrist. Intervjuer hade gett oss mer empiri men även en 

arbetsbelastning som vi bedömde var för stor. 

6.2 Resultat - och analysdiskussion 

Sammanfattningsvis kan vi säga att eleverna anser läxor som en tråkig, delvis jobbig 

företeelse som dessutom tar tid ifrån deras fritid. De flesta känner sig inte särskilt motiverade 

att göra läxor, men gör dem ändå utan att klaga eller ifrågasätta. De ser till och med några 

fördelar med att få läxor: de tror på att läxorna hjälper dem att lära sig mer och bättre, vilket 

de sätter i relation till att de kan koncentrera sig i lugn och ro hemma. Då och då behöver 

eleverna hjälp av sina föräldrar och tycker det är bra när de får stöd och hjälp. För att de skall 

hinna med fritidsintressen, familjen och kompisar vill eleverna inte ha för många läxor. De 

framhäver också att de varken vill ha för lätta eller för svåra läxor, de ska vara roliga och 

meningsfulla. De flesta elever kan inte tänka sig en längre skoldag, den skulle bli för lång och 

fritiden kortare. De tycker att tiden i skolan ska utnyttjas bättre.  

 

För att få fram elevernas allmänna attityd till läxor fick de i början av intervjun berätta vad de 

tycker om läxorna. Här har det framkommit att de bedömer läxorna i stor utsträckning som 

tråkigt och jobbigt medan ett fåtal tycker det är roligt och bra med läxor. Det är precis det som 

Westlund (2004) har betonat, många elever har negativa känslor i samband med läxor, till stor 
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del beroende på att de bidrar till att förkorta elevernas fritid. Intressant är att eleverna 

samtidigt medger att det trots allt kan vara bra att man får läxor, för man ”lär sig väl ändå” 

som de själva uttrycker det. Vi uppfattar dessa tankar som att det finns ett samband mellan 

deras inställning att läxor trots allt är bra och att de tar läxorna för något självklart. För oss var 

det inte förvånande att det bara var en elev som ifrågasätter faktumet att läxor finns. Detta 

generella accepterande av läxor förklaras av Hellsten (2000) genom att de sedan länge finns 

inbäddade i skolans tradition. Vi kan bara konstatera att de flesta föräldrar, lärare, elever och 

andra personer som har kommit i kontakt med läxor anser att läxorna är en helt normal 

företeelse i skolans verksamhet. Dessutom förväntar sig alla barn att få läxor när de börjar 

skolan, något som Hellsten (2000) säger är en av läxornas innebörd i den offentliga 

diskussionen.  

 

Eleverna anser främst att läxorna finns för att de ska lära sig mer och bättre, vilket vi uppfattar 

som positivt. De har en förståelse för att läxorna ska bidra till deras inlärning och igenom det 

till deras egen utveckling. Detta kan kopplas till Cooper (2006) som säger att 

kunskapsinlärningen är det främsta motivet till varför läxor ges. Hellsten (1998) nämner 

inlärningsaspekten som en av läxornas tydligaste innebörder. Westlund däremot menar att 

eleverna inte kopplar ihop läxor och lärande, utan att denna koppling har sitt ursprung i 

vuxenvärlden. Vi funderade mycket på varför vårt resultat skiljer sig från hennes och vi 

förklarar det med att det beror på olika undersökningssätt och frågeställningar. 

 

Tanken om att lära sig mer genom läxorna associerar några av eleverna till att de ska klara av 

att aktivt delta på lektionerna. De vill inte missa något och känna att de är inkompetenta. Det 

blir tydligt att de har utvecklat ett synsätt där de uppfattar läxors förekomst som en brist i sin 

egen kunskapsinlärning. För denna tanke finner vi stöd hos Westlund (2004) som säger att 

elever ser läxor som svar på egna brister. Vi tror att eleverna i detta sammanhang måste ha 

gjort erfarenheter som ger dem intrycket av att inte vara tillräckligt duktiga. Vi kan tänka oss 

att detta även kan ligga till grund för att de är omotiverade. 

 

Koncentrationen nämndes av eleverna som ett ytterligare motiv för läxornas förekomst. De 

upplever det som en fördel att kunna göra sina läxor ostörd i en van miljö där de känner sig 

avslappnade och trygga. Är det så att eleverna upplever en skillnad mellan den 

koncentrationen de klarar av i skolan och koncentrationsförmågan hemma? Vi förstår att 

eleverna tycker att det är viktigt för dem att kunna jobba i lugn och ro. De kan i olika 

omfattning bestämma själva när och i vilket tempo de ska arbeta med sina uppgifter. Eleverna 

i vår undersökning berättade att de för det mesta har möjligheten att kunna göra läxorna i en 

lugn miljö. Vi är medvetna om att inte alla elever har samma villkor, vilket också Hellsten 

(2000) framhäver.  

 

Eleverna säger ganska tydligt hur de vill att läxorna ska vara. De anser att läxorna inte bör 

vara för lätta eller för svåra. Närmare bestämt vill de ha läxor som är roliga, meningsfulla och 

motiverande. Här urskiljer sig tanken om mer individuellt anpassade läxor. Det ställer krav på 

läraren att välja uppgifter som är anpassade till varje elevs utvecklingsnivå och som utmanar 

eleven att tro på sin egen förmåga. Individuellt anpassade läxor associerar vi till Vygotskijs 

tanke om proximal utveckling. Men går det att förverkliga? En elev formulerar denna tanke. 

Individanpassade läxor till varje elev skulle ta mycket tid att förbereda och även att 

kontrollera. Det är värdefull tid som läraren behöver för att planera och kanske utforma 

undervisningen på ett mer individuellt sätt.  
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Eleverna tycker det är bra när föräldrarna hjälper till med läxorna, även när det kan bli 

”tjatigt”. De anser att de får stöd när de behöver det, något som de upplever som 

betydelsefullt. Uppmuntran och motivering av föräldrarna ger trygghet, både social och i 

inlärningsprocessen, något som även Österlind (2001) säger. Föräldrarnas hjälp är viktigt, 

men vi kan inte förutsätta att alla elever verkligen får stödet som de behöver. Vi tycker att 

man som lärare ska vara medveten om det och ha detta i åtanke när man ger läxor. 

 

Enkäterna till föräldrarna gav både korta svar och långa utlägg. Svaren var varierande och gav 

oss en bra bild av olika tankar om och upplevelser av läxor. Föräldrars tankar om läxor tror vi 

även påverkas av deras egna erfarenheter av läxor när de själva gick i skolan, för läxor är 

något vi alla har erfarenhet av. Det är som Westlund (2004) skriver att läxor är något som 

man väl känner till, det är en undervisningsaktivitet som funnits under lång tid och ett samspel 

mellan hem och skola.  

  

Föräldrarna upplevelse av hur läxor påverkar familjelivet och fritidsaktiviteterna är 

varierande. Här framkommer att tiden ibland är knapp och att det krävs tjat. Det är svårt att 

motivera till läxläsning när det finns annat att göra och att det krävs god planering av tiden för 

att hinna med läxor och fritidsaktiviteter. En positiv upplevelse som föräldrarna har av läxor 

är att det ger dem en möjlighet att få inblick i det man arbetar med i skolan. De nämner även 

att det är ett tillfälle för en stund tillsammans och att det ger barnen möjlighet att göra 

skolarbete i lugn och ro. Detta är vad Hellsten (1997) beskriver, att läxor skapar gemenskap 

och en kontakt mellan skolan och föräldrarna där föräldrarna ges insikt i skolarbetet och en 

närhet mellan föräldrar och barn när man arbetar med läxor.  

 

 De flesta föräldrarna uppger att de fortfarande har möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna. 

Men det framkommer att det som kan vara ett problem är matematiken för att det används 

andra räknesätt än föräldrarna har erfarenhet av. Det skapar tankar hos oss om hur viktigt det 

är att inte skicka hem uppgifter som eleverna inte själva förstår genom att detta annars kan 

skapa problem för att föräldrar vill hjälpa men inte har möjligheten. Då kan det bli som 

Cooper (2006) skriver att föräldrainblandningen kan leda till en press på barnen och en 

förvirring kring olika undervisningsmetoder. 

 

Det som framkommer tydligt från föräldrarna är att de tycker att läxor på mellanstadiet är en 

förberedelse för högstadiet där det ges mer läxor, men även att de ska ha läxor för att de ska 

hinna med i skolan. De tar inte upp att läxor är till för en kunskapsutveckling utan endast 

utifrån en generell syn att läxor är något som tillhör skolan. När vi frågar om läxor har en 

betydelse för inlärningen tycker föräldrarna att de framförallt har till uppgift att befästa 

kunskap genom repetition. Westlund (2004) tar upp detta, att vuxna anser att färdigheter 

tränas, kunskaper befästs och engagemanget ökas genom läxor. Det är några föräldrar som är 

tveksamma om läxor hjälper till vid inlärning och andra som inte tror alls att läxor hjälper till. 

Lindell (1990) påpekar i sitt analysarbete att det inte kunde konstateras någon speciell nytta 

som läxor har på prestationen i skolan men att det inte gick att utesluta. En del tycker att 

skolan skall vara läxfri och att barnen ska göra läxorna i skolan eller att de ska ha längre 

skoldagar för att hinna med. Westlund (2004) tar upp några förslag från eleverna på hur man 

minskar tiden som de behöver lägga på läxor. Ett av dessa förslag är som föräldrarna nämnde 

att förlänga skoltiden så att skillnaden mellan skola och fritiden förtydligas.  

 

En åsikt som framkom som var skrämmande var att de tyckte att det inte fanns tillräckligt 

med resurser i skolan och att det då är viktigt med läxor för att de får den hjälp som de 

behöver hemma. Lindell (1990) skriver om detta i sin rapport att det är troligt att effekten av 
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läxor just är beroende av hjälpen som eleverna får hemma. Föräldrarna nämner även att 

hemma har eleven en möjlighet till lugn och ro när de gör skolarbete. Då ser vi vikten av att vi 

som framtida lärare koncentrerar oss på att se till att alla elever får den hjälp de behöver i 

skolan, så att skolarbetet inte hänger på vilken hjälp man får hemma och att vi även försöker 

skapa en atmosfär av lugn och ro i skolan för eleverna. 

6.3 Fortsatt forskning 

När det gäller fortsatt forskning tycker vi att det skulle vara intressant att fördjupa sig i 

fenomenet läxor genom att det är något som vi alla har en erfarenhet av och i många fall en 

åsikt om. En infallsvinkel som skulle vara intressant är skolan och den enskilde lärarens 

åsikter och tankar kring läxor. Tanken på möjligheten till en läxfri skolgång och hur det skulle 

se ut vore intressant att fundera vidare på och forska mer om. En ytterligare fördjupning av 

ämnet vore att undersöka skolpolitikers ställningstagande kring läxors vara eller inte vara som 

en del av skolarbete. 
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  Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Växjö universitet som skriver på ett 

examensarbete om läxor. Vi skulle vilja få hjälp av er föräldrar och 

barn, genom att ni besvarar några frågor om läxor på enkäterna senast 

fredag 7/12. Vi kommer senare även intervjua några av barnen, har ni 

föräldrar något emot det kan barnen säga att de inte vill bli 

intervjuade. I arbetet kommer vi inte använda barnens namn.  

 

Tack på förhand. 

 

Katrin Herda, Anncharlott ”Assa” Karlsson 



  Bilaga 2 

 

Frågor till föräldrar 
 
Ungefär hur mycket tid behöver ditt barn i veckan för att göra läxor? 

 

 

 

 

 

Påverkar läxorna ert familjeliv –hur? 

 

 

 

 

 

Hur ofta behöver ditt barn hjälp? 

 

 

 

 

 

Kan du alltid hjälpa ditt barn? 

 

 

 

 

 

Hur påverkar läxorna ditt barns fritid? 

 

 

 

 

 

Tycker du att ditt barn skulle ha mer läxor, mindre med läxor eller som det är? Varför?  

 

 

 

 

 

Hjälper läxorna ditt barn att lära sig mer? 

 



  Bilaga 3 

 

Frågor till barnen 
 

Hur många läxor brukar du ha i veckan? 

 

 

 

Hur många läxor skulle du vilja ha i veckan? 

 

 

 

När gör du dina läxor? 

 

 

 

Om du behöver hjälp med läxorna, vem hjälper dig? 

 

 

 

Gör du alltid dina läxor? Om inte, varför?  

 

 

 

Kan man ha en längre skoldag istället för att ha läxor? 

 

 

 

Är det viktigt att man får läxor – varför? 

 

 

 

Hur skulle du vilja att läxorna skulle vara? 

 

 

 

Lär du dig mer när du gör läxor hemma – om ja, varför? 

 

 

 

Behöver du mycket tid för att göra dina läxor?  

 

 

 

Hur känns det att göra läxor? 

 

 

 

Hinner du allt du vill göra på din fritid? Om inte varför? 

 



  Bilaga 4 

 

Intervjuguide 
 

 vad tycker du om läxor 

 vad är bra med läxor - vad är inte bra med läxor 

 gör du alltid läxorna 

 när gör du dina läxor 

 hur vill du ha det när du gör läxorna 

 vill du ha mer, mindre, inga läxor 

 behöver du hjälp 

 vem hjälper dig 

 är det viktigt/bra att få hjälp – varför 

 är det viktigt att man får läxor – varför 

 hur skulle du vilja att läxorna skulle vara  

 ska man ha läxor  

 kan du tänka dig att inte ha läxor – varför 

 kan man ha en längre skoldag istället för att ha läxor 

 hur känns det när du gör dina läxor 

 lär du dig mer när du gör läxor hemma 
 


