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Läxor är en av skolans mest etablerade traditioner. Syftet med denna studie handlar om läxorna 

och deras funktion.  Varför finns läxor? Vilken funktion fyller arbetet med hemuppgifter i dagens 

skola? I denna studie försöker vi få svar på några av våra frågor angående läxorna och deras 

funktion. Intervjuerna visar lärarnas medvetenhet angående vad som står i läroplanen.  Läroplanen 

fokuserar på individen och individanpassad undervisning. Individanpassas även läxorna? 

För att hitta svar på frågeställningar har vi studerat svensk litteratur och forskning samt genomfört 

tio kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i årskurserna 5 och 6. Undersökningen är 

avgränsad och undersöker enbart läxorna i svenska, engelska och matematik. 

Resultaten visar att lärarna är överens om att läxans syfte är att befästa baskunskaperna men de 

anser också att läxorna är en möjlighet för eleven att lära sig ta eget ansvar för sitt arbete.  
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1.Inledning  

I skolans värld är traditioner ett starkt och etablerat begrepp. En av dessa väl inarbetade 

traditioner är läxor. Vi vet inte riktigt varför lärare ger läxor, men har fått uppfattningen att de 

flesta (föräldrar, elever och lärare) tycker att de hör till. Egna erfarenheter av läxor från vår 

egen skoltid, från vår yrkesroll som lärare och av egna barns läxor har påverkat ämnesvalet. 

  ”Upplevelsen av stress går ned i åldrarna. Hos både elever och lärare är stress ett stort 

problem i skolan (Skolverket, 2004).” Läxor är den vanligaste orsaken till stress i skolan. 

”Mer än var åttonde elev i årskurs 4 och 6 känner sig stressad i skolan varje dag eller flera 

gånger i veckan.” Bland de äldre eleverna är det dessutom relativt vanligt att känna sig 

stressad på grund av egna krav. ”Det finns även andra omständigheter som förknippas med 

stress såsom tidsbrist och stökiga miljöer samt krav och förväntningar (Skolverket, 2010).” Är 

företeelsen läxa så viktig att det är befogat att ta elevernas fritid i anspråk för skolarbete? Är 

ett alternativ en läxfri skola? Det finns inte mycket vetenskaplig litteratur kring läxa och 

lärarutbildningarna saknar undervisning i att undervisa genom läxor (Keszei, 

Grundskoletidningen 5/2010). Trots detta så får våra elever läxor kontinuerligt.  

  Så varför finns då läxan och vilken funktion har den? Utifrån den frågeställningen vill vi 

undersöka vad några lärare i årskurs 5 och 6 anser om läxor. De senaste årens läroplaner, Lpo 

94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) och Lgr 

11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet), fokuserar på individens 

kunskapsnivå och förmåga. Anser lärare att individanpassning även måste gälla vid 

planeringen av läxor? Med individanpassning menar vi att läxorna anpassas efter elevens 

förmågor och kunskaper.  

   Läxan har mycket gamla anor och det finns inga dokument som kan styrka när eller hur 

läxorna uppstod, men den har genom åren haft visst stöd i styrdokument på ett eller annat sätt. 

I de senaste två läroplanerna, Lpo 94 och Lgr 11, är läxorna inte ens nämnda.  Vad innebär det 

för en mål- och resultatstyrda skola? Ger lärare elever arbetsuppgifter utan att ha stöd för dem 

i styrdokumenten? Kan lärare stödja sig på det som står i kursplanerna och utgå från de 

ämneskunskaper eleven förväntas förvärva inom den angivna tidsramen? I undersökningen 

redogörs för styrdokumenten genom tiderna och med hjälp av litteratur, forskning och 

intervjuer närma oss några av svaren som behövs för att kunna ta ställning till hur vi som 

lärare kan använda oss av läxor i vår egen undervisning. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskolan
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskoleklassen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fritidshem
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1.1 Definition av begrepp 

Här följer en definition av begreppen funktion och syfte. I denna studie menas med funktion 

en bestämd tilldelad uppgift, oavsett syfte, som ska utföras av eleven. Funktionen syftar till att 

få verksamheten att fungera på ett tillfredsställande sätt. Till exempel kan funktion, i 

förhållande till läxor, vara att sysselsätta eleverna eller ett tillfälle för eleven att göra klart sitt 

arbete som de inte hinner med under lektionstid. Med syfte menas lärarnas förklaring till 

varför eleverna får läxor. 

 

2. Syfte och problemformuleringar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några aktiva lärare i årskurs 5 och 6 ser på läxor 

och vilken funktion de anser att hemuppgifterna har. Vi kommer också att undersöka om 

lärarna vet vad som står i styrdokumenten och om läxorna individanpassas. 

 

 Hur medvetna är lärare om vad som står i styrdokumenten om läxor? 

 

 Vilken funktion anser lärarna att läxan fyller i svenska, engelska och matematik i 

årskurs 5 och 6? 

 

 Individanpassas läxorna utifrån elevens utvecklingsplan och hur följs läxorna upp? 

 

2.1 Avgränsning 

Vi har i denna undersökning valt att begränsa oss till att intervjua tio lärare som undervisar  

elever i årskurs 5 och 6. Alla lärarna som intervjuats undervisar i något av basämnena 

svenska, engelska och matematik.  

 

3. Litteraturgenomgång  och  tidigare svensk forskning 

I denna del redogörs för vad styrdokumenten säger om läxor, den litteratur vi läst och något 

om den svenska forskning som gjorts på läxor. 
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3.1 Styrdokument – nu och genom tiderna 

Vi ska nu titta närmare på vad våra styrdokument och skollagen säger om läxor. Läxan är idag 

en självklar del av skolarbetet både för lärare, elever och föräldrar och lärarkåren ifrågasätter 

sällan läxans varande på allvar. I Normalplanen för undervisningen i folkskolorna och 

småskolorna (1878) nämns både ”lexorna” och hemarbeten. Det står bland annat att ”första 

årsklassens lärjungar” ska lära sig bibelstycken som hemarbete. I Undervisningsplanen 

(Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1919) fokuserar läxorna på läs- och skrivinlärning 

och på att läxorna ska behandla ämnen som eleven blivit undervisad i under skoltid. 1955 har 

man en mer lågmäld inställning till läxor. I undervisningsplanen beskrivs att läxorna ska bestå 

av uppgifter som intresserar eleven och att läxor inte bör ges kontinuerligt (Undervisningsplan 

för rikets folkskolor, 1955). I U 55 tas för första gången begreppet individualisering upp, 

något som påverkade de följande läroplanerna och de arbetssätt som ska genomsyra dagens 

skola. ”Läxorna ska planeras och förberedas på ett sådant sätt att elevens initiativförmåga 

prövas men att uppgifterna ändå är möjliga att lösa genom självständigt arbete 

(Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, s.19).” När Läroplanen för grundskolan, Lgr 

62, publicerades fanns läxan med som komplement till skolans arbete. Fokus låg dock på att 

det viktigaste arbetet sker i skolan under lektionstid. Läxorna skulle vara ett komplement till 

arbetet i skolan, en möjlighet att befästa kunskaperna. I Lgr 62 görs också skillnad på de olika 

stadierna i skolan. I läroplanen står det att elever på lågstadiet inte behöver läxor lika 

regelbundet som mellanstadieelever. Läroplanen för grundskolan, Lgr 69, beskrivs tydligt hur 

skolan bör arbeta för att ge eleverna en god studieteknik och menar därför att traditionella 

läxor blir överflödiga. Skolarbete ska utföras på skoltid och fritiden ska vara till för fria 

aktiviteter och vila. Fritiden blev extra viktig då man i timplanen 1969 ökade 

undervisningstiden. I Lgr 69 står det skrivet att hemuppgifter bör vara frivilliga och att dessa 

inte ska handla om bokliga studier utan snarare om att utföra andra uppgifter som till exempel 

intervjuer, studiebesök och dylikt. I Läroplanen för grundskolan, Lgr 80, återvänder man till 

tanken med läxor som komplement till skolans arbete men med ytterligare en aspekt, ansvar. 

Det personliga ansvaret, att lära sig ta ansvar för att en uppgift blir utförd inom en given 

tidsram. Även här betonas att läxorna ska anpassas efter individens förmåga och att 

uppgifterna ska ge möjlighet till att befästa vissa baskunskaper. I de senaste läroplanerna, Lpo 

94 och Lgr 11, har läxorna försvunnit helt. Läxorna är numera ett traditionellt inslag i skolan 

utan direkt stöd i styrdokumenten. I Skolverkets dokument om Underlag för bedömning och 

betygsättning poängteras det att läxor (bland annat) inte får vara underlag för betygssättning. 
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Det vill säga att det inte ska spela någon roll om eleven gjort sina läxor eller inte. Det är den 

kunskap och de förmågor eleven visar i skolan som ska betygssättas. I Skollagen (2010:800) 

sägs inget som uttryckligen gäller läxor eller hemuppgifter. Däremot finns det paragrafer som 

kan tala både för och emot hemarbeten i skolan.   

 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av 

särskilda bestämmelser i denna lag. 

 

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta 

i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte 

har giltigt skäl att utebli. 

 

Paragraf 8 kan tolkas som att alla elever har likvärdiga hemförhållanden och samma möjlighet 

till stöd i arbetet med läxor. Paragraf 17 påvisar att inget arbete i skolan är valfritt vilket 

innebär även läxor. 

 

3.2 Definition 

Det har gjorts mycket få svenska studier på läxor. Lindell (1990), Hellsten (1997; 2000), 

Österlind (2001), Westlund (2004) och Keszei (2008; 2010) är några som visat intresse för 

läxor. De visar, bland annat, läxor ur ett makt- och tidsperspektiv, läxor som en 

arbetsbelastning samt att läxor bjuder in till socioekonomiska skillnader.  

   Läxor verkar för elever, lärare och andra vuxna vara en självklarhet, de förekommer och har 

alltid förekommit i skolan för att lära eleverna det som ska läras. Hellsten (2000) menar att 

definitionen av läxa inte är lätt och att läxa definieras olika om man är lärare eller elev. Olika 

ordböcker och uppslagsverk benämner läxor som en arbetsuppgift som eleven ska göra i 

hemmet, på sin lediga tid, eller så beskrivs läxan som en avgränsad arbetsuppgift för 

hemarbete. Ordet lexa är ett gammalt ord som dök upp första gången 1561 och då handlade 

det om bibelstycken som lästes vid gudstjänsterna (Nationalencyklopedin, 2004). I Lgr 80 kan 

även en läxa vara något som eleven gör i skolan. Hellsten (2000 s.120) gör själv ett försök till 

definition och menar att ”läxa är det arbete som inte sker på lektionstid”. Läxor är de 

uppgifter som läraren ger och därefter använder i undervisningen och de accepteras av 

eleverna. Enligt skollagen (kap.3 § 17) är varje skolpliktig elev skyldig att delta i den 

verksamhet som anordnas i/av skolan. Läxan är alltså inte valfri för eleven. Flera av skolans 
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dagar innehåller läxutdelning, förhör och diskussioner om läxor (Hellsten, 1997). En läxa 

omfattar fyra olika aspekter: 

 

1. Läraren ger den som uppgift åt eleverna och eleverna accepterar den. 

2. Läxan förhörs eller används på annat sätt. 

3. Eleven tolkar uppgiften. 

4. Eleven arbetar med läxan.  

 

Punkt 1 och 2 är lärarens ansvar och läraren själv har en tanke om hur uppgiften ska lösas och 

vad syftet med läxan är. Punkt 3 och 4 däremot är svårare att definiera. Vet lärare hur elever 

tolkar uppgifter de får i skolan? Vilka referenser använder de? Gör de uppgiften som den är 

tänkt att göras?  

   Westlund (2004) formulerar läxan utifrån att ”Läxor är en svårfångad hybrid som finns 

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

kollektiv” (s.78). Keszei (Grundskoletidningen 5/2010) använder en definition som liknar 

Hellstens, ”obligatoriskt skolarbete som lärare initierar med syftet att nå skolans mål, som ska 

utföras utanför ordinarie lektionstid”. Österlind (2001) gör ingen definition men ser att större 

delen av elevernas läxor består av traditionella, rutinartade övningsuppgifter som ges i 

kombination med att läsa en text, att skriva sammanfattningar eller en uppsats. ”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 (s.19).” Den gemensamma nämnare verkar vara att läxa är en arbetsuppgift som 

ligger utanför skolans ordinarie tid och arbete. Därmed inte sagt att den måste utföras i 

hemmet. 

 

3.3 Varför läxa? 

Hellsten (2000) konstaterar att det finns lite forskning om läxor. Han har i sin egen 

undersökning tittat på om läxorna ökar elevernas prestationer och menar att läxor sällan 

problematiseras men att de är mycket vanligt förekommande.  
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Hellsten har tydliggjort sju beskrivningar av läxorna och deras användningsområden: 

Förberedelse 

Läxorna ska befästa kunskaper och träna färdigheter men den kan också användas som 

förberedelse inför prov och förhör. Läxorna är också en förberedelse för framtida studier och 

livet självt. 

Tidsstruktur 

Läxan hjälper eleven att hitta en studieteknik som fungerar. Eleven måste själv, gärna 

tillsammans med sina föräldrar, strukturera sin fritid utifrån läxorna. 

Kontroll och styrning 

Läxorna, med tillhörande förhör, ger läraren kontroll över elevernas kunskapsinhämtning och 

välmående. Det ger också eleverna ett visst mått av självkontroll och självkännedom. 

Kärlek och omsorg 

Läxor kan leda till närmare relationer mellan barn och föräldrar. En förälder kan ge sitt barn 

tid, lugn och ro vid läxläsning. 

Identitet och status 

Läxor ger eleverna en identitet som varande skolelever. För de yngre barnen är det en viktig 

känsla - jag får läxor för jag går i skolan. Läxorna ger eleverna en tillhörighet. 

Gemenskap och kontakt 

Läxor är en av de viktigaste kontakterna mellan hem och skola. 

Arbetsprestation 

Denna förklaring är svårdefinierad då elevers arbeten inte jämställs med ett vanligt arbete men 

eleverna i svenska skolan utför de facto ett slags arbete varje dag. 

 

Till Sydsvenskan (2010-07-01) säger Westlund, i likhet med Hellsten, att ”lärare i allmänhet 

inte problematiserar läxorna”. På lärarutbildningar diskuteras och arbetas det inte med 

läxfrågor, de lärare som går ut ger förmodligen samma läxor som de själva fått i skolan. Hon 

påstår att läxor ges av hävd och att lärare inte reflekterar över vilka uppgifter som lämpar sig 

som läxa. Westlund påpekar också att ur ett likvärdighetsperspektiv är det stor skillnad på 

olika slags läxor. Saker som eleverna redan lärt i skolan och bara ska repetera hemma, är inget 

problem. Det är väldigt viktigt vilken läxa eleverna får. Om de får en uppgift förstår själv eller 

en som innebär att föräldrarna måste förklara. Får eleverna läxor de inte förstår slår det 

väldigt hårt mot elever med föräldrar utan studievana, säger hon.  
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    I de lärarfackliga tidningarna förekommer ibland artiklar om läxor, om nya och roligare sätt 

att ge läxor. Det finns också artiklar som utmanar och provocerar för att väcka debatten om 

läxor. Debattartiklar i pressen gör att diskussionerna tar fart i arbetsrummen eller på 

personalmöten. ”Varför ger man läxor? Vad är det barnen ska lära sig och varför lär man det 

bättre hemma än i skolan?” (Leo, 2004).  

   Westlund (2004) skriver precis som Hellsten att få svenska studier har gjorts angående 

läxor. Förväntningar från samhället, föräldrar och elever ligger ofta till grund för den form av 

läxläsning som vi har i dagens svenska skola. Keszei (2010) menar att det finns en stor 

kontrast mellan förskolebarnet som längtar efter läxa och högstadieeleven som mår dåligt och 

blir stressade av för mycket läxor. Hon kommer fram till att läxans betydelse förändras under 

elevens skoltid.  

   Westlund (2004) påstår att läxor spänner över åldrar, miljöer och kulturer och att de är väl 

förankrade som skol- och undervisningsaktivitet. Hon skriver också att läxor i de lägre 

åldrarna kan vara ett sätt att öva in specifika kunskaper och färdigheter. Keszei (2008) 

instämmer med Westlund och menar att läxor i de lägre skolåldrarna handlar mest om att göra 

dem till en vana, träna läsning och ge föräldrarna insyn i elevernas skolarbete. För de äldre 

eleverna handlar läxor om att förlänga skoldagen och att få repetera och befästa kunskaper.  

   Keszei (2008) har i sin forskning kommit fram till att lärare själva, efter eget tycke, får 

bestämma läxornas syfte och i vilken omfattning de ska ges och hon finner att det inte finns 

en gemensam syn på läxorna mellan lärare och rektorer. Däremot har många skolor i Sverige 

ett schema där läxor och prov finns utsatta, så att elever och föräldrar ska veta till vilka dagar 

elever har sina läxor. Westlund delar Keszeis uppfattning och skriver att ”enskilda lärare 

förefaller ha makt och befogenhet att efter eget skön bestämma hur stor del av elevernas (och 

föräldrars) fritid som ska invaderas av läxor”, vilket också antyds av Skolverkets rapport 

kvalitetsredovisning ”Tid för lärande” (2002). 

  Hellsten (2000) sammanfattar det lärare sagt i hans undersökning att läxor i de lägre åldrarna 

mest består av enkla faktatexter, för att i högre årskurser övergå till läxor som kräver 

resonemang och kreativitet. Han påstår att orsaken till att lärare ger läxor sällan förklaras för 

eleverna, däremot delar elever och lärare uppfattningen om att läxor är ett självklart inslag. 

Ofta plockas det centrala ut ur det som eleverna läst och det ger på så sätt status åt det som 

behandlats. ”Läxor finns även för lärarens skull, så att de vet vad eleverna kan och kan 

planera undervisningen och sätta betyg” (Österlind, 2001 s.35). Westlund (2004) hänvisar till 

Epstein (1988) som menar att det finns sju anledningar till att läxan finns i skolan: 
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 Öva färdigheter 

 Öka engagemanget för olika uppgifter 

 Fostra studenter att ta ansvar och planera sin tid 

 Etablera kontakt med föräldrar 

 Fullfölja politiska beslut 

 Informera föräldrar om skolarbetet 

 Påminna om krav som ställs – som straff 

 

Det är de vuxnas perspektiv och deras uppfattning om syftet med läxorna, deras värde och  

vilka kvaliteer som kan utvecklas med hjälp av läxor.  

   Steinberg (2006) skriver, ur ett föräldraperspektiv, att alla barn ska ha läxor. ”Läxor ska 

förekomma ofta och regelbundet men de får gärna vara korta” (s.6). Han menar att 

huvudansvart för inlärningen ska ligga hos läraren men att läxor hjälper barnen att skapa goda 

studievanor. 

 

3.4 Läxans funktion 

En lärare kan inte ge eleven vad som helst i läxa, uppgiften måste vara kopplad till de mål 

som finns för elevens skolarbete och måste rymmas inom begreppet skolarbete. 

Lindell (1990) menar att läxan kan vara ett sätt att hålla elever bort från mycket av det skräp 

som TV-kanaler och media sprider. Höjerback och Lööv (1987) har också tittat på sambandet 

mellan TV-tittande, video och läxläsning. De kommer fram till att det nästan inte finns några 

samband alls. TV-tittande förekommer både bland elever som ägnar läxan mycket tid och 

bland elever som ägnar läxan mindre tid. Österlind (2001) benämner läxan som en 

kontrollerande funktion och att kontrollen förändras om vi skjuter över ansvaret för 

skolarbetet på föräldrar. Hon ser också att det finns vissa läxmönster som dominerar. Det är 

läxor i engelska som består av text och glosor, i matematik är det att räkna vissa tal i 

matematikboken, i svenska är det uppsatsskrivande eller läsning av skönlitteratur. Ämnet 

svenska integreras även med andra ämnen såsom SO- och NO- ämnen där eleven kan svara på 

instuderingsfrågor eller skriva en text. ”Läxor befrämjar hälsa och välstånd och förhindrar 

varje tillfälle till synd” (Westlund, 2004 s.53).  
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3.5 Läxans effekt  

Tidigare forskning har sökt svar på om det lönar sig att läsa läxor. Bland annat har det 

forskats på om elevernas prestation har ökat, tiden som läggs på läxläsning och vilken roll 

föräldrars insats spelar. Att läxor har positiva effekter på elevernas skolprestationer är den 

allmänna slutsatsen. Det handlar då om korrelationsstudier som endast belyser samband 

mellan prestation i förhållande till tid (Österlind, 2001). Westlund (2004) hänvisar till 

Skolverket 2003 när hon skriver ”att ju mer effektiv läraren bedöms att vara ju längre tid och 

kraft lägger eleverna på läxor” (s.33). Läxor kan bidra till bättre studievanor och vara en länk 

mellan skola och hem, men läxa kan också ses som bestraffning. Läxor kan bidra till att 

eleven tappar intresse för ett ämne eller att föräldrar pressar sina barn och gör dem förvirrade 

genom att ge dem andra instruktioner än vad läraren gjort. Läxan har även ett disciplinerande 

inslag i undervisningen (Österlind 2001).  

   Lindell (1990) uttrycker att det är ganska märkligt att så lite intresse har ägnats åt innehållet 

i elevernas läxor. ”Effektstudier brukar koncentrera sig på att mäta den tid som eleverna 

lägger på läxor utan att bry sig så mycket om arbetets art” (s.21). Han menar att det kan vara 

så att läxläsningens effekt har att göra med den hjälp eleven kan få i hemmet. Lindell skriver 

också att det inte kan vara en bra arbetssituation att sitta med läxor som eleven inte klarar av 

och dessutom kanske inte har någon att fråga där hemma. Därför borde skolan kunna ställa 

upp med både lokaler, tid och hjälp till elever som vill studera. Österlind (2001) påstår att 

eftersom läxor i stor utsträckning ska klaras av på egen hand finns det en risk att de blir 

rutinartade snarare än problematiserade och kreativa. Westlund håller med Lindell och 

Österlind, i en artikel i Sydsvenskan (2010-01-07) hävdar hon att ”läxor bjuder in till 

socioekonomiska skillnader på ett kraftfullt sätt”. Elever får hem läxor som de inte kan lösa 

själva vilket gör dem beroende av hjälp i hemmet och drabbar dem som inte har eller kan få 

den möjligheten. Därför är det viktigt som lärare att tänka på vilka läxor eleven får. Om det är 

en läxa som eleven lärt i skolan och bara ska repetera eller om det är en läxa som eleven inte 

förstår och som behöver förklaras.  

   Enligt Österlind (2004) tycks läxor vara ett tämligen lämpligt fenomen att studera utifrån 

det ansvar eleverna tar kring hemarbete. Eget ansvar kan betyda olika saker för olika elever 

beroende på erfarenhet och bakgrund. Ansvaret förskjuts här från läraren till eleven. I Lpo 94 

står det att eleven ska ta ett stort ansvar för sin inlärning och sina studier, skolan ska sträva 

efter att varje elev tar ”personligt ansvar för sina studier” (s.13) och läraren skall ”utgå från att 



10 

 

eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” 

(s.14).  

   Lindell (1990) studerade läxornas effekter, utifrån tiden för hemarbete och prestationen och 

han drar slutsatsen att läxläsning inte gör någon nytta. Steinberg (2006) håller inte med 

Lindell och menar att forskningen visar att regelbunden träning leder till att kunskaperna blir 

bestående. Westlund (2004) talar om att vuxnas och elevernas uppfattning om läxors nytta 

och funktion går isär. Medan vuxna ser läxor som en möjlighet ser eleverna läxor som ett 

tecken och svar på en brist i deras förmågor. I artikeln Varför bry sig om läxor? 

(Grundskoletidningen 5/2010 s.34) tar Keszei upp att ”lärare går ut lärarutbildningen utan 

relevanta kunskaper i hur man undervisar genom läxor och vilka effekter läxorna har på 

eleverna”. Läxan har andra effekter än att nå skolans mål och läxan kan vara relevant även om 

vi inte har några undersökningar som bekräftar det.  

   Keszei frågar sig vad som händer med lärares profession om skolundervisningen kan skötas 

lika bra i hemmet med hjälp av en förälder. Är läxan värt allt den kostar i relation till dess 

effekter på lärande? Utbildade lärare kan ha svårt nog att undervisa utvilade elever, så kan det 

vara rimligt att lärare ger föräldrar rollen som ställföreträdare? Dessutom förväntas föräldrar 

hjälpa sina barn när de själva och barnen är som tröttast. Andra effekter är stressade elever 

som mår dåligt på grund av skolarbetet men också föräldrar som har dåligt samvete och som 

känner sig otillräckliga. Därtill kan det finnas lärare som ger läxor som inte vet vilka effekter 

läxan skapar. 

 

3.6 Läxans värde 

Lärare och andra vuxna anser att läxor har ett högt värde men de leder inte alltid till ett 

önskvärt resultat. Däremot lär läxorna eleverna att planera, de ger pedagogiska vinster, ökar 

engagemang för skolarbetet och främjar samvaron mellan föräldrar och barn. Lindblad 

(Höijer, Forskning och framsteg, 2/2010) menar att läxor kan vara ett sätt att hantera barns 

olika förutsättningar. ”Med hjälp av läxor kan man individualisera undervisningen. Vissa 

elever behöver mer stimulans och utmaningar för att utvecklas, andra behöver hjälp med att 

komma i kapp. Mer riktade läxor skulle kunna hjälpa barn med olika förutsättningar”. Han 

anser också att läxor har vissa fördelar, kanske inte just för kunskapsbildningen men för den 

livslånga utvecklingen. ”Förutom kunskapsvinsterna, så är det något positivt att redan i unga 

år utveckla en vana att även på sin fritid träna sig i att tänka och lära sig saker. Det är en 
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långsiktig personlig utveckling som jag tror alla vinner på. Och vi har ju ett eget ansvar för 

vår utveckling som människa, eller hur?” 

   Hellsten (2000) beskriver läxan som två berättelser, romansen och tragedin, och i båda finns 

”kampen mot okunnighet”. Med romansen menar Hellsten att eleven är hjälten och att 

personen lär för framtiden och för livet. Läraren handleder, visar och hjälper eleven att förstå 

sammanhang men det är eleven som utför arbetet. Nyckelord för romansen är sammanhang 

som bygger på samband mellan fenomen. Eleven ska utveckla sig själv och sin personlighet. 

Romansens läxa är en vision om en gyllene framtid, ett utvecklingsprojekt och här har 

hemläxan en central funktion. I elevens utveckling ger läxan frihet och makt att bestämma 

över sin egen tid samt möjlighet att träna ansvar och självständighet i en rofylld hemmamiljö 

där eleven kan arbeta ostört. I tragedin däremot ser Hellsten läxan som en avgränsad konkret 

uppgift som läraren bestämmer åt eleverna eller som eleverna ger sig själva. Läxan förbereds 

av läraren med faktavisning och får på så vis mening. Här är läraren huvudperson, en ensam 

hjälte, som för sin kamp och lärarnas utgångspunkt är elevernas okunnighet. Det är läraren 

som dirigerar elevernas arbeten och fakta består ofta av avgränsade moment utan 

sammanhang. För eleven sker det gång på gång, ständigt skall det visas upp nya kunskaper 

som ska återges. Det finns inget slut på det monotona arbetet. All forskning om läxan hör 

hemma i tragedin. Här tolkar eleverna läxan som en fråga i att uppvisa korrekt fakta vid ett 

specifikt tillfälle och lärarens läxförhör svarar mot den tolkningen. Läxan värderas högt när 

den på ett effektivt sätt leder fram till att fakta kan visas upp. Westlund (2004) benämner 

Hellstens romansen som ett utvecklingsprojekt där läxan består av en helhet med förståelse 

och en färdig uppgift. I tragedin benämns läxan som ett barnarbete där läxan aldrig blir färdig 

och blir ett kontinuerligt tillstånd av anspänning.  

  

3.7 Sammanfattning 

I denna teoridel har vi redogjort för några av de svenska studier som finns i Sverige. 

Författare och forskare som diskuteras är Hellsten, Westlund, Österlind, Keszei, Leo, 

Lindblad, Steinberg med flera. De flesta av dessa anser att begreppet läxa inte problematiseras 

i skolan. Läxor är en aktivitet som finns utan att någon egentligen reflekterar över detta. När 

det gäller definitionen av läxa så är forskarna ganska överens om att det är en uppgift, 

planerad av läraren, som ska utföra utanför ordinarie skoltid.  

Det finns få svenska studier angående läxor och de som är gjorda fokuserar på 

arbetsbelastningen eller prestationer. Anledningen till läxor kan vara gammal hävd, de har 
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alltid funnits men det finns inga belägg för att läxor måste finnas. Läxorna är till för att 

befästa, repetera och lära sig ta ansvar. Läxans funktion är ett av de två moment (den andra är 

individualisering) som är undersökt i liten skala. Det finns ett fåtal undersökningar som gäller 

läxa kontra tv-tittande, dataspel och dylikt. Westlund (2004) menar att ”läxor befrämjar hälsa 

och välstånd och förhindrar varje tillfälle till synd” (s.53).  

Av läxornas effekt finns det fler studier och oftast i relation till prestationer. Läxor kan bidra 

till bättre studievanor och vara en länk mellan skola och hem, men läxa kan också ses som 

bestraffning (Westlund 2004). Lindell (1990) menar att läxläsning inte har någon effekt på 

elevens prestationer. Däremot har han titta på en internationell undersökning som påvisat att 

en av de starkaste effekterna är att om läxorna kontrolleras stiger den genomsnittliga 

prestationen. Steinberg (2006) håller inte med Lindell och menar att regelbunden träning leder 

till bestående kunskaper.  

I slutet av teoridelen beskriver Hellsten (2000) läxor som en berättelse bestående av två delar. 

Han benämner dessa delar som tragedi och romans. Han menar att tragedin syftar till dagens 

form av läxor, läraren ger uppgifter till eleven som utför dessa. Tragedin är statisk och inte 

särskilt utvecklande. Romansen handlar mer om utvecklingsprojekt, förståelse och 

sammanhang. Det är ett samspel mellan elev och lärare där läraren tar rollen som handledare. 

  

4. Metod 

Här följer en beskrivning och motivering till vald metod för undersökningen. Här beskrivs 

också urvalsprocessen, genomförande av intervjuer och de forskningsetiska principer som 

denna kvalitativa undersökning lutar sig mot.  

 

I undersökningen används den kvalitativa metoden semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer frågor till en respondent utifrån en i 

förväg färdigställd intervjuguide (Bryman, 2002). Samma frågor, i varierande ordning, och 

med olika följdfrågor ställs sedan till samtliga respondenter. Vid en semistrukturerad intervju 

är frågorna mer allmänna och intervjusituationen mer informell. Respondenten får dessutom 

en större möjlighet att svara med egna ord vid en personlig intervju med öppna frågor än vid 

en kvantitativ enkätundersökning.  

   Vi vill veta varför de tio utvalda respondenterna ger sina elever läxor och deras tankar runt 

vilken funktion, vilket syfte, läxorna har. Som aktiva pedagoger i skolan, finns egna 

erfarenheter och känslor med i hela tolkningsprocessen. Anledningen till att vi stödjer oss på 
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den hermeneutiska kunskapsteorin (Bryman, 2002) beror på att vi vill få en ökad förståelse för 

det fenomen som undersöks.  

 

4.1 Urval 

Utifrån problemformuleringarna tillfrågades tio lärare som undervisar i årskurserna 5 och 6  

på fyra olika skolor. Då undersökningens fokus ligger på läxornas funktion togs ingen hänsyn 

till ålder eller erfarenhet på de lärare som intervjuades. Lärarna som deltar i undersökningen 

finns i vår geografiska närhet vilket var ett bekvämlighetsurval för att kunna genomföra alla 

tio intervjuerna inom en rimlig tidsperiod (Bryman, 2002). 

 

4.2 Genomförande 

Inför intervjuerna togs personlig kontakt med de tio intervjupersonerna. Vid samma tillfälle 

informerades de om tillvägagångssätt, anonymitet och att deras medverkan bygger på 

frivillighet och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Intervjuerna genomfördes 

individuellt vid olika tillfällen under en treveckorsperiod efter respondenternas önskemål och 

möjligheter. Alla intervjuer tog mellan tjugofem och femtio minuter. För att inte missa 

väsentlig information så spelades alla tio intervjuerna in. Detta gav möjlighet att backa och 

lyssna om när det var dags att sammanställa resultatet. På grund av tidsbrist transkriberades 

endast fyra av intervjuerna. De övriga sex intervjuerna är endast sammanfattade. Inför 

intervjuerna sammanställdes intervjuguide (se bilaga A) med frågeställningar som var 

kopplade till problemformuleringarna.  

 

4.3 Bearbetning och analys 

Resultaten sammanställdes utifrån de transkriberade och sammanfattade intervjuerna. Därefter 

bearbetades intervjumaterialet för att hitta svar på frågeställningarna. Resultaten samlades 

under samma rubriker som i litteraturgenomgången. Rubrikerna är kopplade till syftet och de 

problemformuleringar som vi inledde arbete med. Informationen bearbetades utifrån våra 

frågeställningar och analys kopplades till varje delmoment. Analysen har legat till grund för 

diskussionen. Vi har försökt behålla vår objektivitet under hela arbetet men kan inte bortse 

från egna erfarenheter och personliga åsikter. 
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4.4 Trovärdighet och äkthet 

Istället för begreppen reliabilitet och validitet, som ofta används inom den kvantitativa 

forskningen, använder vi oss av begreppen trovärdighet och äkthet (Bryman, 2002). Detta 

innebär att vi inte kommer att påvisa sanningen eller ge en bild av läxans generella funktioner. 

Vi har följt den allmänt rådande forskningsprocessen och har i vårt examensarbete försökt 

redogöra för vår egen process. Arbetet har lämnats till två kollegor för kontroll av pålitlighet, 

formuleringar och sammanhang. Däremot är ingen respondentvalidering gjord och 

uppfattningen är att respondenternas svar är korrekt tolkade och  återgivna på ett rättvist sätt. 

 

4.5 Etiska kriterier 

Arbetet har genomförts med vägledning av de riktlinjer som gäller för Vetenskapsrådets 

(2002), forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav som är grundläggande för forskningsetik;  

Informationskravet; Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (s. 7). 

Samtyckeskravet; Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (s. 9).  

Konfidentialitetskravet; Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och alla personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (s.12). 

Nyttjandekravet; Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (s. 14). 

Utifrån dessa krav informerades alla respondenter, via ett informationsbrev (bilaga B), om hur 

deras svar kommer att användas. De informerades om att deltagandet var frivilligt, att det när 

som helst kunde avbrytas och att deltagandet var helt anonymt. Alla inspelningar och 

sammanställningar har förvarats på sådant sätt att ingen av de deltagande personerna ska gå 

att känna igen. 

 

4.6 Metodkritik 

Det största problemet med en kvalitativ undersökning är forskarens subjektivitet (Bryman, 

2002). Det innebär att det är svårt att lägga sina personliga åsikter och erfarenheter åt sidan. 

Detta gör tolkningsprocessen extra svår. Personer som intervjuas kan påverkas av den som 
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utför studien då den personliga kontakten, med allt vad den innebär, kan ha betydelse för 

respondenternas svar. Det går inte heller att generalisera forskningens resultat på andra 

liknande miljöer. De lärare vi intervjuat kan inte svara för hela svenska lärarkåren, de utgör 

endast ett stickprov på vad lärare kan tycka och tänka om läxor. En kvalitativ undersökning 

gör det också svårt att se hur forskaren kommit fram till sina resultat och det kan vara svårt att 

se forskningsprocessen. Det behövs tydligare tillvägagångssätt och tydligare direktiv för 

presentation av analys och tolkning av en kvalitativ undersökning.  

   Under intervjuerna upptäcktes att respondenterna hade svårt att skilja på läxans funktion och 

syfte. Trots tydliga förklaringar av begreppet funktion förblev frågan svårbesvarad. Syftet 

med läxor var däremot lättare för lärarna att beskriva. 

 

5. Resultat och analys 

Här följer en presentation av respondenterna, en sammanställning av de resultat våra 

intervjuer gett samt en analys av dessa resultat. Resultat och analys skrivs i form av löpande 

text då detta är en kvalitativ studie och resultaten inte går att visa i tabeller och diagram. För 

att ge arbetet en röd tråd och ett sammanhang redovisas resultaten under de huvudrubriker 

som användes i intervjuguiden och i teoridelen.  

 

5.1 Respondenterna 

Vi har intervjuat tio lärare som alla undervisar i årskurs 5 och 6. Respondenterna bestod av 

fyra män och sex kvinnor i ålder 35 - 65. Åldersspannet innebär att de har olika erfarenhet av 

att undervisa i årskurs 5 och 6. Bland respondenterna finns två (äldre) mellanstadielärare som 

är behöriga att undervisa i alla ämnen utan slöjd och hemkunskap. Alla tio har behörighet i 

något av basämnena svenska, engelska och matematik, ofta i kombination med NO och SO. 

Vid direkta citat kommer vi att fingera namnet på berörd lärare för att skydda respondentens 

identitet. För en närmare presentation av respondenterna se bilaga C. 

 

5.2 Varför läxor? 

Nästan alla tio respondenter är överens om att läxorna finns på grund av mycket starka 

traditioner och förväntningar från föräldrar, elever, kollegor och rektorer. Detta instämmer 

Westlund (2004) med och menar att läxor ges av hävd och att lärare inte reflekterar över vilka 
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uppgifter som lämpar sig som läxa. Det är väldigt viktigt vilken läxa eleven får och att läxan 

bara ska repetera det eleven redan lärt i skolan.  

 

Traditionen påverkar många lärare att ge läxor, men det är viktigt att det 

finns ett tydligt syfte. (Hanna) 

 

Några av respondenterna menar att läxan finns för att tiden i skolan inte räcker till och att 

vissa delar av arbetet måste göras hemma. (Hellsten 2000) finner att läxan hjälper eleverna att 

hitta en studieteknik och att eleven själv eller tillsammans med sina föräldrar, strukturerar sin 

fritid utifrån läxorna. (Westlund 2004) påpekar att om eleverna inte förstår eller om en 

förälder måste förklara kan det slå hårt mot elever som saknar föräldrar med studievana. 

(Skolverket 2004, 2010) skriver om den stress som eleverna känner, de nämner tidsbrist, krav 

och förväntningar. De flesta av respondenterna vet inte vad styrdokumenten säger eller vilket 

stöd läxor har i nuvarande läroplanen, Lpo 94. Karl, som undervisat i många år, säger att 

”styrdokumenten ändrats flera gånger under åren” men han kan inte säga exakt vad som stått i 

läroplanerna angående läxor eller vad som ändrats i texterna.  

 

Föräldrarna har själva haft läxor en gång i tiden och förväntar sig det. Läxan är ett sätt 

att ta ansvar för sina studier och föräldrarna tycker att det ger eleverna träning inför 

högstadiet. (Karl) 

 

Det är flera som tar upp det som står i läroplanen gällande ansvar och samarbete med 

hemmen. Respondenterna menar att ett sätt att lära sig ta ansvar är att kunna lyssna till en 

instruktion, se till att rätt material kommer med hem, utföra uppgiften och sedan lämna in den 

i tid. Genom att skicka hem läxor får också föräldrarna en bättre inblick i vad eleverna gör i 

skolan. Alla menar att de ger läxor till sina elever för att ge dem en extra chans att befästa sina 

kunskaper, en extra möjlighet att nöta in vissa färdigheter som de måste ha. Allt annat ska ske 

under lektionstid till exempel genomgångar, färdighetsträning, diskussioner med mera. 

Alla tio respondenter har gett liknande svar på frågan varför de ger läxor. Alla poängterar att 

det handlar om att befästa kunskaper, lära eleverna ta ansvar, starka traditioner och ett sätt att 

samarbeta med hemmen. Hellsten (2000) har gjort sju olika beskrivningar av läxor och 

användningsområden och vi finner att lärarna i fem av de sju punkterna ser liknande 
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användningsområden som Hellsten när de talar om läxan, förberedelse, tidsstruktur, kontroll 

och styrning, kärlek och omsorg samt gemenskap och kontakt.  

Enligt skollagen (kap.3 § 17) är varje skolpliktig elev skyldig att delta i den undervisning som 

anordnas. I Lgr 62 benämns läxan som ett komplement till skolans arbete. Lgr 69 fokuserar på 

god studieteknik och menar att traditionella läxor blir överflödiga och bör vara frivilliga. I Lgr 

80 återvänder läxorna igen som ett komplement och med ytterligare en aspekt, ansvar. I Lpo 

94 har de försvunnit igen och i kommande läroplan finns läxorna inte heller nämnda men även 

i Lgr 11 betonas elevens eget ansvar. Medvetenheten hos respondenterna om vad som står i 

styrdokumenten om läxor är ganska dålig och de lutar sig på läxans starka traditioner och 

förväntningar från elever och föräldrar. 

 

5.3 Läxans funktion och syfte 

Alla tio respondenter ger sina elever läxor varje vecka och antalet läxor varierar mellan två 

och fem läxor i veckan. Alla ger läxor i basämnena svenska, engelska och matematik. I vissa 

fall finns också läxor i SO och NO. Eftersom de är överens om att läxan är till för att befästa 

kunskaper kan man också se vissa likheter i läxans innehåll. När det gäller svenska är det 

vanligt med stavningsövningar, läsning, läsförståelse och skrivövningar. I engelska är det 

övervägande träning på glosor, läsa texter och träna uttal. Utformningen av läxorna varierar 

mycket. I matematiken handlar det oftast om färdighetsträning, antingen i en speciell läxbok 

eller via arbetsblad. Några av lärarna skickar också hem problemlösningsuppgifter, kluringar, 

för att skapa ett kreativt tänkande hemma, gärna tillsammans med en förälder. Allt från 

läxböcker till arbetsblad som pedagogerna själva konstruerar. Westlund (2004) ser tydligt att 

vissa läxmönster dominerar i svenska, engelska och matematik och att dessa ämnen ibland 

integreras med SO- och NO- ämnen. 

   Många av respondenterna har veckoläxor vilket innebär att eleverna har en hel vecka på sig 

att utföra sina uppgifter. Lärarna är väl medvetna om att man inte får skicka hem uppgifter 

över helger och ferier men menar att elever (föräldrar) själva kan planera läxläsningen. Många 

föräldrar önskar att få läxan över helgerna för det är då de har tid att sitta ner tillsammans med 

sina barn. Österlind (2001) menar att läxan har en kontrollerande funktion för läraren och att 

denna funktion förändras om vi skjuter över ansvaret för elevens skolarbete på föräldern. 

   Respondenterna är också överens om att alla nya arbetsmoment eller områden ska 

presenteras i skolan. Läxan ska inte innehålla några nya moment som eleverna inte känner 

igen. Några av lärarna använder läxor som förberedelser inför en diskussion eller genomgång 
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av ett nytt moment. Alla respondenterna har någon form av inlämningssystem där de prickar 

av de elever som lämnat in sina läxor. Därefter varierar det något bland respondenterna hur de 

hanterar elever som inte lämnar in sina arbeten. Några kontaktar föräldrarna, andra tar det 

direkt med eleven men i vilket fall som helst har lärarna kontroll.  

   När det gäller måluppfyllelse så tror och hoppas de flesta av respondenterna att läxorna gör 

att eleverna lättare når sina mål.  

 

Om man övertränar vissa moment så ger det resultat och därför når 

eleverna lättare målen med hjälp av läxor. (Hanna) 

 

En av respondenterna tror inte att läxorna hjälper eleverna och detta på grund av elevernas 

egen inställning till läxor. Hon menar att så länge eleverna ser läxor som något som måste 

göras och inte som en möjlighet att befästa sina kunskaper så bidrar inte läxorna till ökad 

måluppfyllelse. Åtta av tio respondenter tycker att tiden de lägger på arbetet med läxor är 

värdefull. De andra två skulle gärna slippa arbetet med läxor men är oroliga för elevers, 

föräldrars och kollegors åsikter. Det finns en outtalad definition av att många läxor är lika 

med en bra skola eftersom skolan då anses ställa höga krav på sina elever. Westlund (2004) 

hänvisar till skolverket när hon skriver att ju effektivare en lärare bedöms att vara desto mer 

tid och kraft lägger eleverna på läxor. Trots bristen på riktlinjer och stöd i styrdokumenten är 

våra tio respondenter ganska överens när det gäller läxans funktion och syfte, läxan är till för 

att ge eleverna en extra chans att befästa baskunskaperna. Alla tio anser att tiden i skolan inte 

räcker till för att få de grundläggande kunskaper eleven behöver för framtida studier och 

yrkesval. Under intervjuerna upptäckte vi att respondenterna hade svårt att skilja på läxans 

funktion och syfte. Ett fåtal av lärarna använde läxor för att färdigställa skolarbeten om 

eleverna inte hunnit klart under lektionstid. Hellsten (2000) menar att läxor är förberedande 

för bland annat framtida studier men också livet självt.                                                                                               

   Resultatet ger inget tvetydigt svar på frågeställningen som gäller läxans funktion men 

däremot ger svaren tydliga indikationer på läxans syfte. Därför har vi i avsnittet resultat och 

analys valt att lägga till ordet syfte i underrubriken. Informationen var ändå värdefull och gav 

oss material att arbeta med. Det som står i litteraturen angående läxans funktion har ingen av 

respondenterna nämnt eller uppmärksammat. Den enda funktionen som ett par av våra lärare 

nämnde är att många läxor betyder bra lärare och bra skola. Respondenterna menar att det 
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visar att skolan har höga förväntningar på eleverna. Westlund (2004 s.53) skriver att ”Läxor 

befrämjar hälsa och välstånd och förhindrar varje tillfälle till synd”. 

 

5.4 Individualisering och uppföljning 

När det gäller individualisering så är det enbart en lärare som ger läxor utifrån elevens 

individuella utvecklingsplan. Läraren i det fallet gör det efter en överenskommelse med 

föräldrar och elev vid utvecklingssamtalet. Många av de andra har olika nivåer på sina läxor 

men det handlar då om elevernas styrkor och svagheter och inte om deras utvecklingsmål. Det 

finns svaga elever som får lättare texter att läsa, färre frågor till texten, färre glosor och 

färdighetsträning utan större tankeansträngning. Även de starka eleverna får läxor utifrån sin 

kunskapsnivå som till exempel fler frågor till texter, svårare frågor till texter, problemlösning, 

kluringar och fler utmanande uppgifter.  

   Några av respondenterna har elever med åtgärdsprogram och då formas läxorna mer efter 

elevens behov och förutsättningar. Där finns ofta en specialpedagog inkopplad som ansvarar 

för elevens läxor. Uppföljningen av läxorna kan bestå av skriftliga förhör, muntliga förhör, 

diskussioner och samtal, rättning och återlämning. De flesta rättar elevernas läxor och 

återlämnar med kommentarer och eventuella behov av rättning. Ibland används läxresultaten 

som planeringsunderlag för lektioner om läraren ser att det finns brist på förståelse hos flera 

elever. Oftast blir det en till en – uppföljning om möjligheten finns. 

   Vi kommer fram till att de flesta lärare har olika kunskapsnivå på sina läxor men dessa 

bestäms av elevens förmåga och inte efter vad som står i elevens utvecklingsplan. Tilläggas 

bör att utvecklingsplanerna skrivs utifrån elevernas förmågor. I vår litteraturgenomgång har vi 

inte hittat mycket om individualisering av läxor. Den enda som över huvudtaget nämner 

individualisering är Frank Lindblad (Höijer, Forskning och framsteg, 2/2010) som menar att 

läxor kan vara ett sätt att hantera barns olika förutsättningar.  ”Med hjälp av läxor kan man 

individualisera undervisningen. Vissa elever behöver mer stimulans och utmaningar för att 

utvecklas, andra behöver hjälp med att komma i kapp. Mer riktade läxor skulle kunna hjälpa 

barn med olika förutsättningar”. Keszei (2008) och Westlund (2004) menar att läxor i de lägre 

skolåldrarna mest handlar om att göra dem till en vana, träna läsning och ge föräldrarna insyn 

i elevernas skolarbete vilket på sätt och vis kan ses som individanpassning men då mer efter 

ålder än förmåga. 

   Vår uppfattning är att de vanligaste uppföljningsmetoderna, bland respondenterna, är 

skriftliga och muntliga förhör, diskussioner, samtal och rättning. Vissa av lärarna använder 
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läxresultaten som grund för planering av lektioner. De menar då att de sett brist på förståelse 

av ett moment som måste repeteras. Vi tror att variationerna av uppföljning är gynnsamma för 

eleverna.  

 

6. Diskussion  

Under arbetets gång har vi insett att läxan är ett självklart inslag i skolan som sällan diskuteras 

av lärare. Studien visar att det finns två genomgående huvudsyften med läxor: att befästa 

kunskap och att lära eleven ta eget ansvar.  

Styrdokumenten talar allt mindre om läxor, och alltmer om eget självstyrt lärande. Hur 

påverkar det läxorna? Under 1990-talet försvinner läxorna helt ur läroplaner, styrdokument 

och skollag så varför fortsätter lärarna att ge sina elever läxor? Även i lärarutbildningstexter, 

utredningar och liknande har läxorna försvunnit (Hellsten 2000). Samtidigt har elevernas eget 

ansvar för sina studier skärpts i styrdokumenten. I skollagen (2010:800, § 17) står att en elev i 

grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. 

Detta tolkar vi som att läxan är en del av verksamheten samt att arbetet med läxor inte är 

frivilligt. I Skollagen (2010:800 § 8) står det att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning 

oavsett sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden. Så är inte fallet då eleverna har olika 

förutsättningar och möjligheter. 

    All undervisning i skolan ska grundas på det som står i styrdokumenten och i kursplanerna. 

Om läxorna är en del av verksamheten bör de planeras och utformas utifrån målen i 

kursplanerna. Vi undrar varför läxorna, som verkar vara ett självklart inslag i skolans 

verksamhet, inte ens nämns i de senaste läroplanerna (Lpo 94 och Lgr 11)? Varför finns det 

inga direktiv om hur det ska arbetas med läxor? När det gäller respondenterna visste inte 

många vad som står i styrdokumenten angående läxor men de ger kontinuerligt sina elever 

läxor utan att alltid reflektera över funktion och syfte. Det är inget planlöst arbete och alla tio 

respondenter kunde redogöra för sitt eget personliga syfte med läxor och även koppla det till 

det som står i läroplanen angående elevens ansvarsfostran. I en artikel i Grundskoletidningen 

(5/10 2010) lyfts frågan om läxornas del i skolundervisningen. Här startar intresset för läxor. 

Läxor behöver diskuteras mer frekvent och mer ingående. Tradition och förväntningar är det 

som respondenterna anger som orsak till varför läxor finns. Ska arbetsuppgifter utföras för att 

det alltid har varit så? Ska arbetsuppgifter utföras för att omgivningen förväntar sig det? I 

några av respondenternas svar ser vi att det till och med kan vara så att det är föräldrarnas 
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önskan och efterfrågan på läxor som styr innehåll och antal, då vissa föräldrar anser att läxor 

ger läraren hög status och är ett bevis på att skolan är bra. 

    Under arbetets gång har vi dragit slutsatsen att läxornas huvudsyfte är att befästa kunskaper 

och att lära eleverna att ta ansvar. Ansvar innebär i det här fallet att ta med läxan hem, göra 

den och lämna in den i tid. Undersökningen visar att det finns en vinning med läxan när den 

gynnar eleven men det är tveksamt om läxan måste utföras i hemmet. Är det rimligt att lämna 

över lärarens arbete till föräldrarna? Liksom Westlund (2004) undrar vi om skolan kan 

erbjuda läxhjälp under skoltid eller i samband med skoldagens slut. 

   Hellsten (1997; 2000) är kritisk på tre punkter a) studierna genomsyras av en oreflekterad 

uppfattning att läxor har ett värde, b) läxbegreppet som sådant har inte problematiserats c) 

studierna har mest gått ut på att finna lämpliga och effektiva doser läxläsning för olika åldrar. 

Westlund (2004) drar slutsatsen att läxornas karaktär, design och svårighetsgrad är viktiga 

frågor att diskutera för lärare. Precis som Hellsten och Westlund anser vi att läxan sällan 

problematiseras i skolan. Förekomsten av och syftet med läxor diskuteras sällan i arbetslagen 

och förklaras inte heller för eleverna. Vi har inte funnit tillräckligt tydliga uppgifter i 

litteratur, styrdokument och intervjuresultat angående läxan och att det i slutändan ändå blir 

upp till varje lärare att valfritt ge läxor.  Läxorna kan därför variera i antal, utseende och 

innehåll. Läraren själv bestämmer vad eleverna ska ha i läxa och hur den ska se ut.  

   Under arbetets gång har den egna inställningen till läxor förändrats. Det finns fördelar med 

läxor och elever mår bra av repetition och det lugn som hemmamiljön ger men läxfrågan 

måste lyftas i en pedagogisk diskussion. Vi önskar fler pedagogiska diskussioner angående 

läxor.  

  Någon läxpolicy på skolorna har inte nämnts bland våra respondenter, men kan enligt oss 

vara något som borde diskuteras och tas fram på alla svenska skolor. En policy som 

regelbundet utvärderas och uppdateras. Det borde inte vara upp till varje lärare att själv, efter 

eget tycke, bestämma syfte, innehåll och omfattning på läxorna. Det bör på varje skola finnas 

en klar och tydlig policy för läxor, gärna utarbetet av lärare och rektorer.  

  Vi tror, som Skolverket (2010), att elever kan bli stressade av egna och omgivningens krav 

på dem samt deras egna förväntningar. Hur blir det för elever som inte har studievana och 

som saknar stöd i hemmet? Vi tror att elever, och deras föräldrar, skulle uppskatta om det 

finns läxhjälp att tillgå i skolan och att elevernas resultat till och med skulle förbättras.  
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Läxorna bör individanpassas utifrån elevens kunskapsnivå men också utifrån den individuella 

utvecklingsplanen. Individanpassningen innebär att eleven tränar på det som behövs för att 

tillägna sig de grundläggande kunskaper som krävs för att få ett godkänt betyg.  

    Skolorna har rätt att slopa läxorna, de är inte längre reglerade i skolförordningarna. 

Skolverket anser att läxor ska diskuteras på skolorna och vara något som rektorer och lärare 

själva bestämmer över (Höijer, Forskning och framsteg, 2/2010).  

   En gemensam syn bland lärare, rektorer, elever och föräldrar på läxornas syfte och funktion 

skulle underlätta arbetet för alla parter. Måste alla elever ha läxor? Passar det alla? Har alla 

tiden och stödet i sin hemmiljö så att syftet med läxor blir verkligt? 

  Den enda funktionen som läxan har enligt våra respondenter är att många läxor är detsamma 

som en bra skola med bra lärare, det visar på höga ambitioner. Eller är  många läxor ett tecken 

på en skola som inte hinner med arbetet under lektionstid, lärare som inte klarar av att lära ut 

det som krävs inom den tidsram som finns? Är verkligen läxor ett tecken på en bra skola? 

Lärare blir bedömda utifrån de läxor de ger. Elever blir bedömda av vad och hur de presterar. 

Alltså bedöms det arbete som syns utåt. Det krävs nya ögon, nya tankar och nya idéer när det 

gäller läxor.  

  Det finns läxfria skolor och vi tycker att det skulle vara intressant att ta del av deras 

argument mot läxor och även ta del av deras elevers resultat. Hur hinner dessa skolor med allt 

som ska göras och hur planerar de sin undervisning? Dessa skolor har samma uppdrag som 

alla andra skolor men anser uppenbarligen att de kan utveckla elevernas förmågor utan läxor. 
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                                                                                                                                        Bilaga A 

Intervjuguide 

 

 

1. Vilket år tog du din lärarexamen och vilken behörighet har du? 

 

 

2. Hur mycket erfarenhet har du av arbete i årskurs 5-6? 

 

 

3. Varför finns läxor? 

Varför ger du dem? Av vilken anledning finns dem? Vad anser du ska rymmas inom 

lektionstid?  

 

4. Vilken funktion anser du att läxan har i svenska, engelska och matematik? 

Hur ofta ger du läxa/läxor? Vad ger du i läxa? Vilken effekt har läxan? 

           Hur följs läxan upp? 

 

5. Vilket syfte anser du att läxan fyller? 

Når eleverna en högre måluppfyllelse? Anpassas läxor efter nationella prov? Hur 

individualiseras läxor till varje elev utifrån elevens utvecklingsplan? Hur tänker du 

när du planerar läxan? Vad vill du uppnå med dem? Tycker du, ur ett tidsperspektiv, 

att läxan är värd allt den kräver i för- och efterarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                         Bilaga B 

Informationsbrev till medverkande lärare gällande vårt examensarbete. 

 

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, 

Växjö. Vi har valt att skriva vårt examensarbete om läxor. Syftet med vår studie är att 

undersöka vilken funktion yrkesverksamma lärare anser att läxan har i, svenska, matematik 

och engelska i årskurs 5-6. 

Varför förekommer läxor? Vad är syftet med dem? 

 Vårt examensarbete kommer att grundas på personliga intervjuer med tio lärare som arbetar i 

årskurs 5 och 6. Vi är därför intresserade av Din uppfattning och Ditt synsätt gällande våra 

frågeställningar. Frågorna har vi fastställt i förväg och alla som deltar kommer att få samma 

frågor som vi senare sammanställer och analyserar. Vi spelar gärna in intervjun för att sedan 

kunna transkribera den och lyssna på den igen vid behov. 

  Du som deltar i undersökningen har personligen tillfrågats om Ditt intresse för medverkan. 

Du har också i detta samtal meddelats om att deltagandet är frivilligt, och Du kan själva 

bestämma om Du vill delta. Vidare har Du fått veta att Du när som helst kan avbryta Din 

medverkan och att Ditt deltagande är anonymt. Vi ser Dig som en nyckelperson med 

information som vi är intresserade av och materialet kommer att utgöra grunden i vårt arbete. 

I vårt examensarbete kommer vi att fingera alla namn så att ingen enskild person kommer att 

kunna identifieras. 

  Vårt examensarbete kommer att offentliggöras i slutet av maj vid Linnéunivesitetet i Växjö 

och vi tror att lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, föräldrar och elever kan vara 

intresserade av vår vetenskapliga undersökning. 

Har Du några frågor eller funderingar rörande vårt arbete kan Du ta kontakt med: 

 

Carina Palmberg   telnr: 045782116 

Elenor Åkerblom  telnr: 031412468 

 

Tack för Din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Carina och Elenor 



 

 

             

                                                                                                                             Bilaga C 

Respondenterna 

Anders: Tog lärarexamen 1994 och har ämnesbehörighet i Matematik, NO och idrott och är 

1-7 lärare. Han har 15 års erfarenhet av att undervisa i årskurs 5 och 6. Anders har också läst 

in behörighet i engelska via lärarlyftet. 

Barbro: Har arbetat som lärare sedan 1995och har behörighet i svenska och SO och är 1-7 

lärare. Hon har 11 års erfarenhet av att undervisa i årskurs 5 och 6. Barbro har också läst via 

lärarlyftet och har numera behörighet i matematik. 

Carin: Tog lärarexamen 2003 och har behörighet att undervisa i matematik och NO och är   

1-7 lärare. Hon har 3 års erfarenhet av att undervisa i årskurs 5 och 6. 

Karl: Tog lärarexamen 1971 och är mellanstadielärare med behörighet i alla ämnen utom 

slöjd och hemkunskap. Han har ca 40 års erfarenhet av att undervisa i årskurs 5 och 6. 

Mats: Tog lärarexamen 2001 och har ämnesbehörighet i svenska och SO och är 1-7 lärare. 

Han har haft 5 egna klasser i år 5 och 6 men har också undervisat i vissa ämnen i årskurs 6 

under flera år. Mats undervisar för närvarande i en 6:a. 

Fia: Tog examen 2001 och har ämnesbehörighet i matematik, NO och idrott för år 1-7 och 

behörighet i svenska för år 1 – 3. Han har haft tre klasser som han följt på mellanstadiet, 4-6. 

Gerd: Blev färdig lärare 1994 och har behörighet i matematik och NO och är 1-7 lärare, hon 

har även behörighet i alla övriga ämnen upp till årskurs 3. Hon har inte så mycket erfarenhet 

av att undervisa i årskurs 5 och 6. Hon har endast arbetat som resurs i dessa två årskurser och 

för tillfället är hon klasslärare för en årskurs 5 som hon ska följa upp till årskurs 6. 

Hanna: Blev färdig lärare 1971 men har inte arbetat som lärare hela tiden. Hon har 

behörighet i alla ämnen utom slöjd och hemkunskap för årskurs 4-6. Hon har 12 års erfarenhet 

av att undervisa i årskurs 5 och 6. 

Iris: Blev färdig lärare för 13 år sedan och har behörighet i matematik och NO upp till årskurs 

7, svenska och SO upp till årskurs 3 och hon är behörig i teknik ända upp till årskurs 9. Hon 

har 6 års erfarenhet av att undervisa i årskurs 5 och 6. 

Julia: Tog lärarexamen 1992 och hon har behörighet i svenska och SO upp till årskurs 6. Hon 

är även behörig i övriga ämnen upp till årskurs 3. Julia har ingen behörighet att undervisa i 

matematik men gör det ändå och hon ser fram emot de högre kraven på behöriga lärare för 

hon vill egentligen inte undervisa i ämnet.  

 


