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ABSTRAKT 
Syftet med studien var att undersöka elevers upplevelser av läxor i grundskolans tidigare 

år. Debatter kring läxans vara eller icke vara är återkommande, det de oftast har 

gemensamt är att det är lärares och föräldrars åsikter och tankar som diskuteras. Detta 

gjorde att vi ville fokusera på eleverna och deras upplevelser. Våra frågeställningar blev 

därför: vad tror elever att läxor har för syfte, vilka upplevelser har elever av läxor och 

vad kan göra elever motiverade respektive omotiverade att göra läxor. För att få svar på 

frågeställningarna har fokusgruppsintervjuer genomförts. Eleverna som har deltagit i 

undersökningen går i årskurs 1 och årskurs 4. Totalt har 51 frivilliga elever, med 

föräldrarnas godkännande, medverkat.  

Resultatet visade att elever har en positiv inställning till väl utformade läxor som tilltalar 

deras intressen. Eleverna påtalar även vikten av en läxa som har lagom svårighetsgrad, 

inte för lätt och inte för svår. Det eleverna ansåg vara negativt med läxor var att de tar tid 

från deras fritid, att de inte får tillräckligt med hjälp och att vissa läxor är tråkiga. 

I studiens resultat framkom det även att elevernas inställning och motivation påverkas av 

deras omgivning, framförallt av vårdnadshavarna. Några elever gör läxorna för sin egen 

skull, de tycker att det är roligt och vill lära sig nya saker. Däremot var alla elever 

överens om att läxor är obligatoriska och att de görs för vårdnadshavares, lärares eller 

rektors skull. 
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1 INTRODUKTION 
Vissa vill prata om läxans vara eller icke vara, andra vill prata om innehållet, hur ser 

en bra läxa ut? Läxor har blivit en politisk fråga, vissa vill införa läxläsning medan 

andra vill ta bort läxan helt. Åsikterna är många och skiljer sig mycket från varandra. 

Vissa menar att det i dagens samhälle inte finns tid för läxor och att läxor skapar 

konflikter i hemmen. Elevers förutsättningar till hjälp i hemmen skiljer sig och det 

skapar en orättvisa. Andra menar att läxor borde finnas kvar då de bidrar till 

elevernas ansvarstagande och att läxor ger möjlighet till repetition och inlärning.  

En ambitiös lärare ger många läxor. Hemuppgifter behövs för att föräldrar ska få 

insyn i sina barns skolarbete. Språk måste nötas in på hemmaplan. Vi har hört 

det många gånger. Men stämmer det verkligen? (Svensén, 2013-04-30) 

I skolverksamheten har läxor levt kvar som en tradition. I undervisningsplanerna från 

1919 och 1955 beskrivs det att hemuppgifter bör förekomma sparsamt. 

Hemuppgifterna ska vara av en sådan karaktär att eleverna klarar av dem på egen 

hand och inte kräver någon större tidsåtgång (Kungl. Skolöverstyrelsen, 1919 & 

1955). I läroplanerna från 1962 och 1969 beskrivs det att man orimligt kan kräva 

samma arbetsprestation av alla elever, att det är viktigt att man som lärare tar hänsyn 

till variationerna i elevgruppen. Även här påvisas det att hemarbetet ska vara 

sparsamt. 

Huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet skall eleven utföra på skoltid. 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 69)  

Det är först i läroplanen från 1980 som läxor blir mer uppmärksammade.  

Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. (Skolöverstyrelsen, 

1980, s. 50). 

Skolan ska lära eleverna att ta ansvar för en uppgift som är anpassad efter deras 

individuella förmåga men om det föreligger särskilda skäl till att eleven inte kan 

utföra en given uppgift i hemmet bör skolan hjälpa dem att fullfölja uppgifterna. 

(Skolöverstyrelsen, 1980).    

Det vi finner särskilt intressant är att det varken i LPO 94
1
 eller LGR 11

2
 finns några 

direktiv angående läxor (Utbildningsdepartementet, 1994 & 2011). 

Skolverket skriver att läxor har högst effekt på högpresterande gymnasieelever och 

lägst effekt på lågstadieelever (Utbildningsdepartementet, 2013). Förklaringen till 

detta kan vara att eleverna ständigt utvecklar förmågor som gynnar inlärningen, 

exempelvis hur man hanterar bakslag, misstag, en tro på sina egna prestationer och 

olika studietekniker när de får läxor (Bempechat, 2004). Vilket innebär att äldre 

elever har kommit längre i att utveckla sina förmågor och detta i sin tur gör att läxor 

har högst effekt hos gymnasieelever. Utbildningsdepartementet (2013) skriver att om 

läxor ska stödja elevers lärande bör läraren ge läxor som är rätt utformade med en 

                                                 

 

 

 
1
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och fritidshemmet 1994 

2
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
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formativ återkoppling där diskussioner sker angående innehållet i elevernas svar 

(Utbildningsdepartementet, 2013). 

Vi har själva hört mycket diskussioner kring ämnet, både privat och i verksamheten. 

Ingen av oss har någon bestämd åsikt angående läxans vara eller icke vara. Det vi 

upplever är att när frågan om läxor diskuteras, ligger fokus på vad lärare respektive 

vårdnadshavare anser. Det är sällan elevernas tankar och åsikter kring läxor 

diskuteras, uppsatsen kommer av den anledningen att hantera just elevernas syn på 

läxor.  
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2 BAKGRUND 
I första kapitlet kommer centrala begrepp att definieras, därefter kommer tidigare 

forskning att redogöras, elevers uppfattning av läxor och avslutningsvis en kort 

sammanfattning.  

2.1 Definitioner 

De två begrepp som definieras är läxa och motivation. Det som intresserar oss är 

elevernas syn på läxor, vad de anser att en bra läxa är och vad som kan motivera dem 

till att göra läxorna.  

2.1.1 Läxa  
Det finns ett flertal olika definitioner av ordet läxa. Tre olika tolkningar kommer att 

redogöras.  

Hellsten (1997) delar upp läxor i termer av tragedi och romans. Tragedins läxa ses 

som en konkret uppgift som eleverna fått av läraren. Eleverna finner sig i att de får 

läxor för det är någonting som de alltid har fått. Romansens läxa ses däremot som en 

vision. En vision om att den motiverade kreativa eleven ostört får arbeta med sin läxa 

i en rofylld hemmiljö.  Ett projekt att arbeta för, som ett självförverkligande genom 

kunskap. Om man har kunskap går man en ljus framtid till mötes (a.a.). Tragedins 

läxa och romansens läxa återkommer under rubriken ”2.2 Tidigare forskning”. 

Kohn (2006) definierar ordet läxa som ytterligare en arbetsuppgift som barn får i 

skolan för att slutföra hemma. Cooper (1989) definierar ordet läxa: 

Tasks assigned to students by school teachers that are meant to be carried out 

during non-school hours (Cooper, s. 86) 

I arbetet kommer ordet läxa användas utifrån Coopers definition. Läxor är uppgifter 

förmedlade från lärare till elever, dessa ska utföras utanför skoltid. 

2.1.2 Motivation 
Att vara motiverad innebär att det finns en vilja att göra någonting (Deci & Ryan, 

2000). Begreppet är enligt många författare mångtydigt och används på många olika 

sätt. Ahl (2004) menar att motivation är att skapa betingelser som tillåter var och en, 

alla med sina fel och brister, att utföra sitt arbete på toppen av sin egen förmåga. Det 

Ahl (2004) kommer fram till när hon försöker definiera begreppet är att det inte finns 

ett enhetligt svar från forskare (a.a.). Vi har ändå valt att definiera motivation enligt 

Deci och Ryan (2000) i vår studie, det vill säga att om man är motiverad finns det en 

vilja att göra någonting.  

2.2 Läxor och motivation 

Här kommer tidigare forskning att lyftas fram. Det finns få vetenskapliga studier som 

specifikt behandlar läxor.  För att få en så god inblick som möjligt i ämnet har vi 

därför valt att lyfta både svenska och internationella forskningsresultat. Läxor och 

motivation är uppdelat under rubrikerna läxors betydelse, tragedins och romansens 

läxa, läxors påverkan på fritiden och motivation.     
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2.2.1 Läxors betydelse 
Läxor nämns sällan i lärarutbildningen, det problematiseras inte men tycks ändå 

värderas högt, vilket gör att Hellsten (1997) ser läxan som en tradition istället för ett 

bevisat effektivt arbetssätt. Forskare har inte kommit fram till något entydigt resultat 

när det gäller effekter av läxor. Några forskare menar att det finns ett positivt 

samband medan andra hävdar motsatsen. Det finns även de forskare som inte ser 

några samband alls. Generellt sätt finns det inte mycket forskning som specifikt 

behandlar läxor. Att lärare ger läxor kan handla om förväntningar från andra lärare, 

föräldrar och elever. En slags social press där lärare anses kompetenta och 

professionella om de ger läxor. Läxor ses som en naturlig del av skolan (a.a.). 

Hellsten (1997) menar att det inte fanns mycket svensk forskning om läxläsning när 

han skrev sin avhandling. Det han vill lyfta är att skolan använder sig av läxor som 

ett självklart arbetssätt, vilket han menar är negativt då läxorna tar för mycket tid av 

elevernas fritid. Vidare menar han att många lärare ser läxor som en metafor för en 

god arbetsmoral. Hellsten poängterar att läxor som arbetssätt inte längre finns kvar i 

skolans styrdokument och att de behöver granskas utifrån effekt och inte utifrån en 

tradition (a.a.). Detta är något Corno (2000) håller med om, hon menar att läxans 

vara är en tradition man inte ska ta för givet då arbetet med läxan inte övervakas av 

läraren. Imsen (2006) menar att lärande sker i skolan men även på fritiden. Hur 

lärarna ska möta eleverna i deras privata lärorum och samtidigt styra riktningen av 

lärandet i skolan är en evig kamp eftersom att allt lärande inte är så systematiskt som 

i skolan. Två individer har inte samma föreställningsbilder och minnesstrukturer utan 

de är våra egna, de har inte samma version av det som förmedlats till dem (a.a.). 

Vissa elever har föräldrar som hjälper sina barn, ger dem tillgång till böcker, 

tidningar, internet och telefon för att kunna diskutera med familj och vänner (Corno, 

2000). Vissa elever har vårdnadshavare som tar med sina barn på muséum eller andra 

aktiviteter som potentiellt kan hjälpa eleverna med olika slags uppgifter. De 

förutsättningar eleverna har påverkar både processen och resultatet av arbetet med 

läxor. Ett visst mått av komplexitet är viktigt när det gäller läxor. Generellt sett är 

läxor inte till för att vara roliga. Med rätt kombination av utmaning och skicklighet 

kan läxor vara tillfredsställande (a.a.). 

Effekten av läxor är starkt relaterade till elevens individuella egenskaper (Rønning, 

2011). Läxor har en positiv effekt på den genomsnittliga eleven, effekten är dock inte 

statistiskt säkerställd på en vedertagen nivå (a.a.). Corno (2000) beskriver att elever 

som utför extra skolarbete utanför skolan, i form av läxor, blir sannolikt 

acklimatiserade i en akademiskt logiskt tänkande. Det betyder att i de bästa av 

omständigheter gör arbetet med läxorna eleverna akademiskt kompetenta. Elevernas 

lust att fortsätta engagera sig akademiskt beror till viss del på deras erfarenheter till 

läxor. När eleverna upplever ett så kallat ”flow” när de gör sina läxor, arbetar de så 

pass länge att de kan utvecklas och bli skickliga elever som når akademisk 

kompetens. (a.a.).   

Corno (2000) skriver att ett visst mått av komplexitet är viktigt i läxors utformning, 

det eleverna arbetar med i skolan formar deras föreställningar av hur skolans lärande 

ser ut. Är läxorna däremot för komplexa kan de leda till frustration. Frustrationen 

och stressen över uppgiften kan leda till oro och dåligt självförtroende hos eleverna. 

Känslor av frustration över läxor under en längre period kan i värsta fall leda till 

stress och ett undvikande beteende gentemot läxor. Vidare menar Corno (2000) att 
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läxor kan vara allt för lätta och på så sätt tråka ut eleverna. Motsatsen till frustration 

är tristess och tristessen kan också leda till stress (a.a.). 

Enligt Iflazoglu & Hongs (2012) studie som utförts i 10 skolor med elever från 

årskurs 5-8 visar det sig att elever i högre åldrar känner mer motstånd till läxor. 

Yngre elever är mer villiga att arbeta med läxor och vill nå ett gott resultat i högre 

grad än de äldre eleverna. Äldre elever föredrog att göra läxor på egen hand, utan 

föräldrar eller andra auktoritetspersoner. Medan de yngre gärna hade någon 

närvarande, detta menar Iflazoglu & Horn (2012) var ett väntat resultat då mönstret 

följer en social utveckling barn och ungdomar gör när de blir mer självständiga (a.a.).  

Många lärare menar att vårdnadshavare spelar en stor roll för elevernas motivation 

och framgång i skolan. Läxor är ett tillfälle för föräldrar att samarbeta med lärarna 

och samtidigt hjälpa sina barn nå akademisk framgång. Tyvärr är läxor ofta en öm 

punkt för föräldrar och barn. Studien visar på vikten av föräldrarnas egen motivation 

för att vara involverad i sina barns läxor (Buzukashvily, Kaplan & Katz, 2011). 

2.2.2 Tragedins och romansens läxa 
Hellsten (2000) forskar kring elevers arbetsbelastning i grundskolan. Han kommer 

fram till att läxorna är en stor del i denna arbetsbelastning. I Hellstens resultat 

redovisas två olika sidor av läxor, den negativa sidan kallar han för tragedin och den 

positiva sidan för romansen (a.a.). 

Tragedins läxa kan ses som en ritual, den ska förbereda eleverna för framtida 

skolarbete, en slags arbetsfostran som ska finnas med genom hela livet (Hellsten, 

2000). Den går ut på att repetera, nöta in fakta i olika ämnen och svara på frågor där 

det finns ett rätt svar på varje fråga. Genom att utforma läxor på detta sätt kommer 

samma resultat att visas upp från alla elever då det finns en tydlig riktning i hur 

stoffet ska hanteras. Stoffet är det som definierats som viktigt att lära sig i skolan, 

som finns med som mål i läroplanerna. Genom tragedins läxa kan man avgöra när en 

elev har nått olika kriterier och kunskapsnivåer (a.a.).       

Romansens läxa är också en central del i skolans arbete enligt Hellsten (2000). 

Skillnaden är att romansens läxa ger eleverna möjlighet att ta ansvar och utveckla 

självständighet. Läxan är till skillnad mot tragedin inte linjär utan cirkulär. Här kan 

läxan påbörjas, bearbetas och avslutas och ofta i ett sammanhang. Läxan kan göras 

och bearbetas på ett individuellt sätt. Erfarenheter och tidigare kunskap kan jämföras 

med den nya kunskapen och det i sin tur ger en bättre förståelse av ett större 

sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att sitta i en trygg miljö där de kan få lugn 

och ro, genom romansens läxa kan eleverna få en möjlighet att brädda sin världsbild 

och sitt eget tänkande (a.a.).  

2.2.3 Läxors påverkan på fritiden 
Forskning visar att läxläsning ökar elevernas prestationer i skolan och när forskning 

stödjer läxans existens kan man fråga sig varför det förs så många diskussioner kring 

just detta (Van Voorhis, 2011). Läxor kräver att lärare, elever och föräldrar lägger 

ner tid och ansträngning. Enligt en undersökning där alla tre grupper ingick visade 

det sig att 90 % av tillfrågade lärare, elever och föräldrar menar att läxorna kan 

hjälpa eleverna att nå uppsatta mål. Att 29 % av de tillfrågade vårdnadshavarna 

menar att läxor bidrar till en stor stress kan förklara debatten kring läxans existens. 

Det är därför viktigt att undersöka vilka vinster respektive förluster läxor kan 

medföra (a.a.).  
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Skolverket (2004) har gjort undersökningar kring stress hos elever. Utvärderingen 

visade att många elever kände sig stressade på grund av att de inte hann med det 

skolarbetet som skulle göras under lektionerna. Undersökningarna visade också att 

stressen går längre och längre ner i åldrarna och att stressen ofta kopplades ihop med 

läxor (a.a.). 

En del vårdnadshavare har alla möjligheter att hjälpa sina barn med läxorna medan 

andra inte kan hjälpa till överhuvudtaget (Westlund, 2004). Läxor bidrar till att 

elever känner en stress eftersom att tiden inte räcker till, många elever har aktiviteter 

efter skolan som också tar tid. Följden blir att eleverna inte hinner engagera sig i 

aktiviteter de själva vill lära sig och utvecklas i. Om läxorna blir för betungande för 

eleverna kan de bli stressade och på så sätt få en negativ inställning till skolan (a.a.). 

Hellsten (2000) skriver att det stöd och den hjälp eleverna behöver för att klara 

läxorna skiljer sig efter de förutsättningar eleverna har hemma. Sociala 

omständigheter påverkar direkt deras förutsättningar att arbeta med läxor. Därför 

menar Hellsten (2000) att lärare inte får ta för givet att eleverna kan klara av att göra 

läxorna (a.a.). Han anser även att skolan skiljer sig mycket från andra arbetsplatser 

då eleverna måste ta med sig jobbet hem (Hellsten 1997). Vilket gör att de själva 

men även deras familjer blir påverkade (a.a.). Westlund (2004) påpekar både nyttan 

och belastningen som läxor kan medföra. Några av orsakerna till varför läxorna bör 

användas menar Westlund är att öva färdigheter, fostra elever att ta ansvar och lära 

dem planera sin tid, samt att involvera föräldrarna i skolarbetet. Att ge läxor till 

yngre elever handlar inte enbart om att etablera kunskap utan om att förbereda 

eleverna för högre studier och lära dem att ta ansvar. När Westlund pratar om 

belastningen av läxor handlar det om att mängden läxor har ökat och det gör att 

eleverna känner sig trötta, stressade och frustrerade. Lärare ger läxor utan hänsyn till 

den tid som finns att tillgå och genom att ge eleverna läxor har lärare makt över den 

fria familjetiden (a.a.). Bempechat (2004) menar att vissa föräldrar blir bittra när 

deras tid tas upp av med att hjälpa deras barn med läxan. De föräldrar som 

protesterar mot att skolan ska ha läxor riskerar att deras barn inte tror att de kan klara 

av det och det i sin tur kan göra att barnen får dåligt självförtroende. Den negativa 

attityden avspeglar sig på barnet. Alla barn behöver bli pushade, inte ömkade. Med 

vägledning från vuxna som utmanar eleverna kan de utvecklas och känna en tilltro 

till sina egna prestationer (a.a.).  

2.2.4 Motivation 
När en individ utför en aktivitet för att tillfredsställa sig själv istället för att få yttre 

belöning, kallas det för inre motivation. Individen vill då utföra aktiviteten för att det 

är roligt eller utmanande, inte på grund av press eller belöning (Deci & Ryan, 2000). 

Trots att inre motivation är viktig, är de flesta av de aktiviteter människor gör inte 

drivna av inre motivation. Under tidig barndom styrs människan av inre motivation. 

Ju äldre individen blir desto mer påverkas han eller hon av sociala krav och 

föreställningar. Handlingar baserade på yttre motivation innebär att själva aktiviteten 

inte är det viktiga utan snarare vad man vill uppnå med handlingen till exempel att 

undvika bestraffning, få belöning, respekt eller högre status (Deci & Ryan, 2000). 

Ahl (2004) problematiserar begreppet yttre motivation. Hon menar att begreppet inte 

är så tydligt som det verkar. Om man utför en handling för att få betalt, handlar det 

om yttre motivation. Fortsätter man sedan för att det är roligt handlar det även om en 

inre motivation (a.a.). 



7 

 

 

Läxor kan motivera elever till en positiv inställning kring prestationer och bidra till 

strategier kring att hantera svårigheter, misstag och bakslag (Bempechat, 2004). 

Dessa egenskaper utvecklas inte över en natt, utan utvecklas över tid genom daglig 

interaktion med vårdnadshavare och lärare. Sättet vårdnadshavare och lärare ser på 

inlärning har stor påverkan på vad eleverna tror krävs för att prestera bra i skolan. 

Elevernas tilltro till sina egna förmågor grundas i föräldrars och lärares förväntningar 

på barnet och det i sin tur påverkar elevens prestationer. Även när det gäller läxor 

påverkar föräldrarna elevernas attityder och föräldrars närvaro påverkar upplevelsen 

av arbetet med läxor, eleverna blir gladare och presterar bättre (a.a.).   

 

2.3 Elevers upplevelser av läxor  

Undersökningar gällande elevers egna erfarenheter och deras motivation kring läxor 

är knapphändiga, deras röster måste bli hörda (Bempechat, Li, Neier, Gillis & 

Holloway, 2011). 

Ingrid Westlund arbetar som forskare vid Lindköpings universitet och är en av de 

som har forskat kring läxor i Sverige. Liksom Hellsten är Westlund av uppfattningen 

att läxor tar av elevernas fritid. Westlund (2004) skriver att forskning kring läxor 

fokuserar på lärare, rektorers och andra vuxnas uppfattningar om läxor. Studier där 

fokus ligger på elevernas uppfattningar kring läxor är få. 

Dessvärre saknas komparativa svenska studier som fokuserar elevers faktiska 

eller upplevda läxbörda med avseende på vilken hållning som skrivits fram i 

olika läroplaner. (Westlund, s. 32)  

Resultaten kring läxornas effekt på elevers studieresultat är motstridiga och 

komplexa eftersom ingen läxa, inget barn, ingen lärare eller inblandad förälder är 

exakt likadana (Westlund, 2007). Enligt Westlunds studie framgår det att eleverna 

upplever att läxbördan är betungande. Det ges däremot inga svar på hur mycket tid 

de lägger ner på läxor. Det som tydligt framgår i studien är att den upplevda 

läxbördan beror på vilken klass eleverna går i och vilken lärare de har. Då läxan lär 

eleverna att ta ansvar och planera kan vuxna se pedagogiska vinster i det, men 

kopplingen mellan planeringsförmåga och ansvarstagande ser inte yngre barn (a.a.). 

Däremot ser yngre barn läxor som ett bevis för att man har börjat skolan, en slags 

identitet som elev (Hellsten, 1997). Westlunds (2007) resultat visar att läxor tycks 

vara ett svårfångat begrepp för eleverna, men även för dagens lärare. Både lärare och 

elever tycks vara någonstans i gränslandet mellan skola och hem, uppgift och tid, 

arbete och fritid, individ och kollektiv (a.a.). 

Bempechat et al. (2011) menar att vuxnas attityder gällande läxor påverkar 

elevernas. Trots detta tycktes yngre elevers uppfattningar skilja sig från deras 

vårdnadshavares. Eleverna menade på att det är viktigt att lyda och göra läxan för att 

slippa någon slags straffpåföljd medan vårdnadshavarna tycktes fokusera på läxans 

långsiktiga fördelar, en god studieteknik. Det som var av störst vikt för eleverna var 

av yttre motivation, till exempel att vårdnadshavarna skulle vara glada när de gjort 

färdigt läxorna. En annan motivation var att eleverna ville vara duktiga i skolan och 

få bra betyg (a.a.).   

Enligt en studie som utförts av Bempechat et al. (2011) på elever i årskurs nio visar 

det sig att elever som har en fast rutin kring att göra sina läxor visar större 

självförtroende när det kommer nya utmanande lärandesituationer. De eleverna visar 
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en större tilltro till den egna förmågan. Eleverna menade att de själva är ytterst 

ansvariga för sin inlärning, inte läraren. De flesta eleverna gjorde läxorna på egen 

hand, många lyssnade antingen på musik eller tittade på tv samtidigt. Eleverna 

berättade att de antingen satt på sina rum, låg i sängen eller på golvet, satt i 

vardagsrummet eller i köket när de gjorde sina läxor. Alla de elever som ingick i 

undersökningen kunde vända sig till en familjemedlem, vän eller lärare när de 

behövde hjälp med läxorna (a.a.). 

Eleverna påtalade att de ville ha färre läxor och läxorna de tyckte om var de som var 

intressanta. Läxor som var för lätta eller för svåra uppskattades inte, inte heller läxor 

som krävde för mycket skrivande eller läxor som inte kändes relevanta för elevernas 

vardag. En elev uttryckte att han uppskattade matematikläxorna eftersom han kände 

att han lärde sig någonting av vikt när han gjorde dem. De högpresterande eleverna 

tycktes inte uppskatta läxor där de inte fick lära sig något nytt medan lågpresterande 

elever uppskattade läxor som de ansåg vara lätta. Det som visade sig av studien var 

att även om eleverna inte uppskattade ett visst ämne eller en viss läxa, utförde de 

den. De uthärdade eftersom de ville göra vad som förväntades av dem, eleverna i 

denna studie tycktes dock inte vara alltför belastade av läxor. Det råder inga tvivel 

om att lärare bör utforma läxorna för att väcka intresse hos eleverna. Att läxor 

upplevs som tråkiga ibland kan däremot inte undvikas eftersom uppfattningar och 

åsikter kring vad som är intressant respektive tråkigt går isär. Att läxan upplevs som 

tråkig ibland kan lära eleverna att allt inte är roligt i livet. Vissa saker måste man 

bara göra ändå, läxor kan göra att eleverna lär sig att hantera uttråkning för att få en 

tillfredställelse som kan komma i efterhand. Elever som klarar av detta kan bättre 

anpassa sig till utmaningar både i nuet och längre fram i livet. Lärare kan göra 

mycket för att främja dessa egenskaper, inte genom att utforma tråkiga läxor men 

genom ord och handling visa att brist på intresse är en naturlig del i 

inlärningsprocessen men att den hur som helst måste överkommas genom uthållighet 

(Bempechat et al. 2011).  

2.3.1 Sammanfattning 
Läxan är svårdefinierad och påtalas vara av tradition. Många tycks ändå se läxan som 

något positivt. Det finns knapphändiga vetenskapliga undersökningar och studier 

kring ämnet läxor och dess effekter. Vilket medför att det också finns få 

undersökningar och studier kring elevers upplevelser av läxor. Elevers motivation 

påverkas av olika faktorer, t.ex. vårdnadshavares inställning till läxor, undvika 

bestraffning eller få någon slags belöning. För att eleverna ska bli motiverade istället 

för stressade krävs det att läxan är utformad på ett lämpligt sätt. Eftersom att det 

handlar om just eleverna, är det deras tankar och åsikter som måste lyftas fram och 

göras hörda.      
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3 SYFTE 
Läxors vara eller icke vara är ett hett omdebatterat ämne, trots detta finns det få 

studier i ämnet. Ännu svårare är det att hitta studier kring elevers upplevelser. Syftet 

med den här undersökningen är därför att ta reda på elevers upplevelser av läxor. 

Varför tror elever att de har läxor och hur känner de inför att göra läxor?  

Frågeställningar:  

 Vad tror elever att läxor har för syfte?  

 Vilka upplevelser har elever av läxor? 

 Vad kan göra elever motiverade respektive omotiverade till att göra läxor? 
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4 METOD 
Kapitlet kommer att innehålla en beskrivning av den valda metoden, hur 

undersökningarna utfördes och motivering till val av undersökningsgrupp. 

Metodkapitlet kommer även behandla de etiska aspekterna samt en diskussion kring 

studiens tillförlitlighet. 

4.1 Undersökningsmetod 

När vi skulle bestämma hur undersökningen skulle genomföras tog vi utgångspunkt i 

syften och frågeställningar. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad elever 

tror att läxor har för syfte, elevers upplevelser av läxor i skolan, och vad som kan 

göra elever motiverade eller omotiverade till att göra läxor.  

Undersökningsmetoden som använts är kvalitativa intervjuer (Stukát, 2011). De 

lämpar sig till studien eftersom den kvalitativa metoden innebär att man ska förstå 

och tolka resultaten. En kvantitativ metod däremot, är objektiv, mätbar och har som 

mål att generalisera. Denna studies resultat går inte att generalisera då ett begränsat 

antal elever kommer att intervjuas och studien är således inte tillräckligt 

representativ för att tillämpa på fler elever än de som deltagit (a.a.).  

Det kan vara bra att använda sig av gruppintervju som medel, då samlas en grupp 

som har någonting gemensamt, i detta fall grundskoleelever. Ett skäl kan vara 

besparingar av olika slag, t.ex. av tid. Vill forskaren få individuella svar under en 

gruppintervju är detta möjligt, i alla fall om denne är uppmärksam på eventuella 

effekter av grupptryck. Ibland kan en gruppintervju kallas för fokusgruppsintervju, 

gruppen får inte vara för stor, tre till sex personer kan vara lagom (Stukát, 2011).  

Distinktionen mellan fokusgruppsintervju och gruppintervju är inte direkt tydlig, 

termerna används ofta som synonymer (Bryman, 2008). En gruppintervju innebär att 

flera individer diskuterar många olika frågeställningar, i en fokusgruppintervju har 

individerna valts ut för att de har deltagit i en viss situation. Frågeställningarna 

handlar om ett förhållandevis väl avgränsat område. Att intervjuas i en fokusgrupp 

innebär att deltagarna får ta del av varandras uppfattningar, som de annars inte skulle 

tänkt på och på så sätt kan individen hålla med eller inte hålla med (a.a.). I denna 

studie intervjuas eleverna i fokusgrupper där frågeställningarna handlar om läxor. 

Ingen tvingas att delta, intervjuerna sker på frivillig grund. 

4.2 Undersökningsgrupp 

De två skolorna som ingår i studien tillfrågades genom kontakter som knutits under 

utbildningens gång. Tre klasser tillfrågades att delta i intervjuerna, eleverna gick i 

årskurs 1 och i årskurs 4. Av de tillfrågade eleverna intervjuades 51 stycken, 16 

elever i årskurs 1 och 35 elever i årskurs 4. I årskurs 1 intervjuades 8 flickor 

respektive 8 pojkar. I årskurs 4 intervjuades 12 flickor och 23 pojkar. Dessa 51 var 

alla frivilliga elever vars vårdnadshavare hade gett oss ett aktivt ja. Urvalet av 

klasserna handlade om kontakter som etablerats under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Tack vare detta gick det fortare att kontakta lärare och vårdnadshavare 

för att sedan bestämma dagar och tider för intervjuer. Alla vårdnadshavare verkade 

inte förstått att det behövdes ett aktivt ja, alltså ett skriftligt godkännande. I vissa fall 

hade de muntligt sagt att det var okej till sina barn, vilket resulterade i att de eleverna 

inte kunde intervjuas. På respektive skola hölls intervjuerna i olika typer av 

grupprum, vi var båda två med på alla intervjuer. Eleverna intervjuades i 16 grupper 
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om tre eller fyra stycken och varje intervju tog 20 till 30 minuter, sammanlagt blev 

det intervjumaterial på 6 timmar och 43 minuter. 

4.3 Förberedelse  

Först gick ett mail ut till tidigare handledare som gav ett positivt svar till att utföra 

intervjuerna. För att ligga i framkant kontaktade en av oss den verksamma läraren för 

tidigt, vilket gjorde att den klassens vårdnadshavare fick ett mail och de två andra 

klassernas vårdnadshavare fick ett annat. Allt det som ska finnas med i förfrågan till 

vårdnadshavarna fick vi information kring från universitetet efter att mailet till första 

klassens vårdnadshavare hade gått ut. Detta då vi ville få så många ”ja” som möjligt, 

så fort som möjligt. Den informationen vårdnadshavarna skulle ha fanns trots detta 

med i det utskickade mailet. Till de två andra klasserna formulerades mailet något 

annorlunda men innehöll samma information (se bilaga 1).  

4.4 Undersökningsinstrument 

Frågorna som tagits fram till intervjuerna utformades gemensamt av oss. Syftet med 

att ställa frågor till eleverna var att få svar på undersökningens frågeställningar, 

därför började arbetet med att gå igenom just syfte och frågeställningar. Utifrån 

dessa utformades en mängd öppna frågor som Lantz (1993) förespråkar. Öppna 

frågor är utformade på så sätt att respondenterna kan svara utförligt, frågor som ger 

ja eller nej-svar bör undvikas. Lantz (1993) skriver om den mest begripliga 

ordningsföljden ur respondentens synvinkel, därför frågade vi oss hur vi kunde göra 

det mest begripligt för eleverna. Olika områden bör ordnas så det blir så naturligt 

som möjligt för de som ska svara på frågorna. Lantz (1993) skriver också att i den 

riktade öppna intervjun kan frågeområdenas följd förändras något under intervjuns 

gång, detta då de som intervjuas spontant tar upp något som var tänkt att lyftas 

senare. När frågorna formulerades och sorterades fanns detta i åtanke. Frågorna 

samlades under tre rubriker, vilka var de ursprungliga frågeställningarna: vilken 

inställning har elever till läxor, vad tror elever att läxor har för syfte och vad kan 

motivera elever till att utföra läxan. Under rubrikerna placerades de frågor som 

troddes kunna ge mest utförliga svar. Grupperna delades in och sammanlagt har 15 

gruppintervjuer genomförts, var av de två första var provintervjuer. Provintervjuerna 

visade att frågorna svarade till syftet vilket gjorde att de ursprungliga frågorna 

användes under intervjuerna.  

4.5 Bearbetning 

Intervjuerna transkriberades så fort som möjligt efter varje enskild intervju. Dessa 

skrevs sedan ut och svaren färgkodades efter hur de svarade på frågeställningarna. 

Svaren sammanställdes till att börja med under de tre frågeställningarna, därefter 

togs kategorier ut. Kategorierna blev efter ytterligare bearbetning resultatets 

underrubriker.  

4.6 Etiska aspekter 

Målet för allt forskningsarbete är att ta fram viktig kunskap för oss individer och för 

samhället men även få fram kunskap som är trovärdig (Patel & Davidson, 2011). Det 

måste finnas en balans mellan den allmänna nyttan med forskningen och skydd mot 

otillbörlig insyn. Individer får inte kränkas, utsättas för psykisk eller fysisk skada 
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eller förödmjukas och individers livsförhållanden måste skyddas. De 

forskningsetiska principerna består av fyra huvudkrav (a.a.). 

Det första är informationskravet, den deltagande i undersökningen ska bli informerad 

av forskaren om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller (Stukát, 2011). 

Att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst och att deltagandet är 

frivilligt. Syftet med undersökningen och tillvägagångssättet ska i stora drag 

beskrivas för de deltagande, även hur resultatet kommer att användas (a.a.). Eleverna 

informerades i helklass om intervjuernas syfte och att deras medverkan skulle hjälpa 

oss med vårt skolarbete. Före intervjuerna poängterades det noga att elevernas 

medverkan var frivillig, att de när som helst kunde gå ut om de inte längre ville vara 

med. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha deltagarens samtycke för att kunna 

använda de uppgifter deltagaren lämnar. I vissa fall måste även intyg inhämtas från 

vårdnadshavaren, till exempel om deltagaren är under femton år och undersökningen 

är av etiskt känslig karaktär. Deltagaren har rätt till att själv bestämma hur länge han 

eller hon vill medverka och på vilka villkor (Stukát, 2011). En informationsblankett 

skickades ut till vårdnadshavarna där förfrågan till att medverka fanns med. Det blev 

då valfritt att svara på mailet.  

Konfidentialitetskravet innebär att det måste tas hänsyn till deltagarnas anonymitet. 

Personen som undersöks ska vara införstådd med att all data kommer att behandlas 

konfidentiellt och att de data som samlas in inte kommer att redovisas. Personalen 

inom ett forskningsprojekt bör underteckna tystnadsplikt angående etiskt känsliga 

uppgifter om identifierbara och enskilda personer (Stukát, 2011). I studien nämns 

inga namn eller annan identifierbar information. Det har poängterats att det bara var 

vi som skulle lyssna på inspelningarna och att den sedan skulle raderas.  

Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet. Informationen i 

forskningsrapporten finns bland annat tillgänglig för läroböcker och tidningsartiklar, 

men den information som samlats in får endast användas för forskningsändamål. 

Uppgifter som kommer fram under forskningen får inte användas eller utlånas för 

andra icke-vetenskapliga syften (Stukát, 2011). Informationen som framkommit av 

intervjuerna i denna studie kommer inte användas i andra syften.   

4.7 Studiens tillförlitlighet och felkällor 

Det är mer tillförlitligt att intervjua än att skicka ut enkäter då eleverna har mer 

utförliga svar när de pratar än när de väljer ett svar på ett papper. Studiens resultat är 

dock beroende av intervjuarens förmåga att registrera deltagarens svar (Patel & 

Davidson, 2011). Några exempel på reliabilitetsbrister är olika feltolkningar av 

frågor eller feltolkningar av svar (Stukát, 2011). Under undersökningen kan det 

uppstå yttre störningar men även dagsformen hos den som svarar på frågorna, 

gissningseffekter eller felskrivningar vid behandlingen av svaren kan bidra till lägre 

reliabilitetsnivå (a.a.). För att få så hög reliabilitetsnivå som möjligt valde vi att spela 

in intervjuerna. Materialet transkriberades sedan ordagrant. 

Stukát (2011) menar att validiteten anges för att veta hur bra ett mätinstrument är på 

att mäta det man avser. Trots att reliabiliteten är hög, jättebra mätinstrument, kan 

validiteten vara låg, man mäter fel saker (a.a.). För att undersöka instrumentet måste 

det prövas på en grupp som liknar den grupp instrumentet är avsett för (Patel & 

Davidson, 2011). Lantz (1993) beskriver att provintervjuer bör göras för en 
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innehållsmässig granskning. Intervjupersonerna bör tillhöra samma kategori som de 

personer som senare kommer att intervjuas.  

Då elevernas intervjuer har skett i grupp kan resultatet ha påverkats av vem som har 

hamnat med vem. Eleverna påverkas av varandra, både positivt och negativt. 

Antingen kommer de på någonting på grund av att någon annan sagt något, men det 

kan även vara så att en elev inte vågar säga det han eller hon tänker. Då det är elever 

vi har träffat tidigare under utbildningen har grupperna satts samman med noga 

övervägande. Hänsyn har tagits till vem som kan vara med vem för att grupperna ska 

bli så balanserade som möjligt. Att vi har träffat eleverna tidigare kan ha påverkat 

deras svar, exempelvis kan de sitta inne med svar som de tror att vi redan vet eller att 

de ger det svar de tror att vi vill höra. Å andra sidan kan eleverna ha lättare att prata 

inför oss än någon de inte träffat tidigare. Det kan också vara lättare för oss som 

intervjuar att tyda deras svar och kroppsspråk.  

När de yngre eleverna intervjuades framgick det vid första gruppintervjun att de hade 

svårt att skilja på skolarbete och läxor. Detta fanns i åtanke vid resterande intervjuer 

och när feltolkningar uppkom leddes eleverna till vår definition av läxor. Det fanns 

de elever som trots detta inte kunde skilja på skolarbete och läxor, deras svar ingår 

inte i resultatet.  
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5 RESULTAT 
I resultatdelen lyfts vad eleverna tror att läxor har för syfte, elevernas upplevelser av 

läxor och vad som kan göra eleverna motiverade eller omotiverade till att utföra 

läxan. För enkelhetens skull kommer vi att benämna intervjuarna som I och eleverna 

som E. 

5.1 Läxors syfte enligt eleverna 

Det eleverna tror att syftet med läxor är kommer vi redogöra under fem kategorier: 

viktigt att repetera, ny kunskap, hinna ikapp skolarbete, få en varierad fritid och det 

finns bestämda regler. 

5.1.1 Viktigt att repetera 

Vikten av att repetera det man lär sig i skolan var något som återkom i samtliga 

intervjuer. En diskussion lät på följande sätt: 

E2: Att man ska bli bättre på någonting då kan man göra det hemma också. 

E3: Att man inte typ ska glömma bort så fort man kommer hem man typ sitter på 

en lektion såhär (lägger huvudet på bordet) och så typ kommer man hem och 

bah, inte gör någonting. Då är det bra att repetera. (Årskurs 4) 

Eleverna beskrev att läxorna hjälper dem att minnas det de har gjort i skolan. Om de 

repeterar till exempel multiplikationstabellen i läxa har de lättare att plocka fram 

kunskapen på kortare tid. De beskrev även att repetitionen som läxorna ger gör att de 

inte glömmer kunskapen de lärt sig i skolan. En elev berättade att de bara kan lära sig 

läsa om de läser mycket text. När de får läsläxor ökar mängden text och lästimmar, 

då lär de sig läsa. Eleverna menade att de lär sig att läsa tack vare läxan. De allra 

flesta var eniga om att läxor är något de redan gjort i skolan som man sedan repeterar 

hemma när man gör läxan.  

E3: För att man ska liksom repetera det man har gjort i skolan så man minns hur 

man gjorde och lär sig det. (Årskurs 4) 

5.1.2 Ny kunskap 
Eleverna menade att ett av syftena med läxor är för att de ska lära sig saker. Eleverna 

sa att om man inte gör sina läxor så lär man sig inget. Läxorna ska göras och de finns 

till för att eleverna ska få nya kunskaper. Om de har gjort en läxa kan de komma ihåg 

det i en viss situation och använda sig av den nya kunskapen, t.ex. plus och minus.  

E1: När man blir stor är det bra att kunna matte så ser man på ett mjölkpaket som 

kanske kostar 10 kronor då får man titta på sina pengar då är det bra att kunna 

matte. (Årskurs 1) 

Eleverna beskrev att de får svårare och svårare läxor hela tiden, vilket innebär att de 

ständigt utvecklar sina kunskaper. Eleverna menade att de lär sig saker i det ämne 

läxan behandlar, i svenska lär de sig bland annat att läsa och skriva, i matematik lär 

de sig olika räknesätt. Förutom att repetera det de har gjort i skolan menar eleverna 

att de även får nya uppgifter i läxa och att man då lär sig något nytt. En elev 

berättade att det inte är så smart att strunta i läxor eftersom man då inte lär sig 

någonting.  

E2: Vissa läxor är speciella och då säger de ju för om man inte gör en läxa då, då 

kan man ju nästan inte leva. För man måste kunna gånger och plus och minus 
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och så. För att man ska kunna leva. 

E1: Ja, man måste ju lära sig saker för att komma igenom livet annars blir det ju 

lite svårt typ när man ska handla. Då ifall jag har en hundralapp å så står det 

femhundra så tror man att det är hundra kronor så ger man det. (Årskurs 4) 

5.1.3 Hinna ikapp skolarbete 
Om eleverna inte är koncentrerade i skolan hinner de inte alltid med allt skolarbete 

och då får de ta hem och jobba med skoluppgifterna hemma, det blir då en slags läxa. 

Därför är det viktigt att vara koncentrerad på lektionerna menade eleverna. Några 

trodde att de får läxor för att de inte hinner göra allt som ska hinnas med i skolan.  

E1: Jag tror man ska vara mer koncentrerad för, eh på lektionerna. Eller aa, alltså 

man har läxa istället för att vara lite mer koncentrerad. Och man hinner inte göra 

allt i skolan så man måste ta hem och jobba lite. (Årskurs 4) 

Några elever resonerade kring att man inte borde kunna, eller inte borde skicka hem 

läxor, de menade att man egentligen måste hinna allt i skolan. Detta tycks syfta till 

läxor som skickas hem om man inte hinner färdigt med en uppgift i skolan, eleverna 

resonerade vidare att de alltid ligger efter, eftersom alla får läxor så menade de att 

alla eleverna ligger efter i skolan.   

5.1.4 Få en varierad fritid 
Läxor finns till för att eleverna ska kunna få hjälp av sina föräldrar och även lära sig 

hemma, de ska inte bara göra saker i skolan. En elev sa att läxorna är till för att man 

ska ha något att göra hemma. I många av grupperna omtalas hjälpen som eleverna 

behöver från sina föräldrar men även vad föräldrarna kan lära sig av att göra läxorna 

tillsammans med sina barn. En elev berättade att dennes mamma säger att hon lär sig 

saker när de gör läxan tillsammans. 

E1: Jag vet varför vi får läxor, så att vuxna ska lära sig de nya grejerna.  

(Årskurs 4) 

En anledning till att göra läxan var för att de måste gå ifrån det eleverna kallar för 

”strålningen” och då syftar de till exempel till dator, tv och mobil. Eleverna beskrev 

att man inte bara kan sitta vid ”strålningen”, de måste göra andra saker också. Att 

kunna komma igång med sitt arbete snabbt påtalades också som en anledning till att 

göra sina läxor:   

E2: För att man typ lär sig att man ska va.. man ska inte bara vara slö och lat du 

ska liksom kunna komma igång snabbt och du ska inte liksom sitta och fundera 

på typ ett tal i typ tio minuter eller nåt sånt. (Årskurs 4) 

5.1.5 Det finns bestämda regler 
Några elever kände sig säkra på att det finns regler som bestämmer att de ska ha 

läxor, de som bestämmer menade eleverna är kommunen som har byggt skolan, 

rektorn och läraren. Eleverna berättade att reglerna finns i LGR 11, eleverna 

uttryckte: 

E4: Den där boken där det står vad vi ska göra, det är lärarnas läxa. (Årskurs 1)   

Eleverna menade att LGR 11 är lärarnas läxa där de får veta vad barnen ska lära sig 

och att det står i läroplanen att lärarna ska ge eleverna läxor. Eftersom att rektorn 

bestämmer över hela skolan och lärarna bestämmer denne också mest över läxorna. 

Många menade att det även är föräldrarna som bestämmer över att eleverna ska ha 

läxor. Alla var överrens om att det är lärarna som bestämmer vad de ska få för slags 
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läxor. Någon sa att det är rektorns chef som bestämmer över alla skolor i Sverige, 

men eleverna kunde inte komma på varför eller hur cheferna bestämt varför det ska 

finnas läxor. Diskussionerna ledde fram till att det är skolunionen, ”skolförhöret”, 

kommunen, läroplanen och lärarförbunden som bestämmer att eleverna ska ha läxor.  

E4: Den nya läroplanen säger att vi ska göra det här och då är det ju samtidigt att 

vi ska lära oss det. (Årskurs 4) 

5.2 Elevers upplevelser av läxor 

Här kommer elevernas positiva och negativa upplevelser av läxor att presenteras 

under följande kategorier: roligt, spännande och pirrigt och läxor inkräktar på 

fritiden.   

5.2.1 Roligt, spännande och pirrigt 
Majoriteten av eleverna hade en positiv upplevelse av läxor. De ansåg att de oftast 

fick bra läxor och hade en positiv känsla när de skulle göra dem.  

I: Hur känns det när ni ska göra läxan? 

E1: Bra. 

E4: Bra, roligt, lite pirrigt. 

E3: Å spännande. 

E4: Å pirrigt (Årskurs 1) 

Eleverna beskrev att deras inställning till läxor påverkas av hur läxan är utformad 

och de var överens om var att det finns olika slags läxor. Läxorna ska vara så pass 

svåra att de blir roliga, men ändå så pass lätta att eleverna klarar av uppgifterna. En 

bra läxa har lagom mycket text och orden är lätta att förstå. Vissa elever ville ha 

svårare läxor då de ansåg att de lär sig mer och att det blir roligare när de får tänka 

länge. Eleverna ansåg även att en läxa med blandade uppgifter var roligare att ta sig 

an än en enformig läxa. Ett par elever pratade om att de inte hade något att göra när 

läxorna tar slut. Några elever sa att det var roligt att de får göra någonting, de 

beskrev att de ibland inte har så mycket att göra hemma och då vill de gärna göra en 

läxa. En elev uttryckte att det är roligt att göra läxan eftersom den ger ett lugn: 

I: När det är sådär extra roligt att göra läxan, vad är det som är roligt då? 

E1: För att man får ta det lugnt tycker jag. Det är lugnt att ibland bara få sitta vid 

sitt skrivbord å såhär. (Årskurs 1) 

5.2.2 Läxor inkräktar på fritiden 
Åsikten att läxorna gärna får ta tid fanns hos vissa elever medan andra sa att de till 

exempel måste hinna spela instrument, städa, m.m. Eleverna beskrev dock att när 

läxorna ser ut som de gör just nu hinner de oftast med sina fritidsaktiviteter också. 

Några elever beskrev att de hellre vill göra annat än att sitta med läxan och att det 

ibland kan bli för mycket. En elev ansåg att läxor är barnarbete, en annan beskrev 

läxor på följande vis: 

E3: Jag tycker att läxor är som en tjuv som stjäl från ens fritid. (Årskurs 4) 

Efter skolan tycker de att det kan vara skönt att komma hem utan att ha en läxa som 

måste göras. De berättade att de har möjlighet att göra läxorna under veckodagarna 

för att sedan få vara lediga på helgen men det var flera av eleverna som satt med sina 

läxor på helgen i alla fall.  

E2: Jag tycker att läxorna tar lite på fritiden hemma när man typ har helg.  

(Årskurs 4) 
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Eleverna berättade att det är skönt när läxan är färdig, då kan de känna sig fria. Några 

tyckte att det borde vara färre läxor och att de läxorna skulle kunna göras i skolan, så 

att de slipper göra dem när de kommer hem. Det finns alltså en önskan om att få 

möjlighet till att göra läxorna i skolan, eleverna sa att de på så sätt skulle slippa göra 

läxorna hemma och samtidigt kunna få läxhjälp. På frågan om de skulle gå på 

läxhjälp om det erbjöds svarade eleverna dock nej, på grund av att det var roligare att 

gå på fritids eller gå hem till en kompis.  

Eleverna vill bli färdiga med läxorna och gör gärna lite i taget för att de inte ska ha så 

mycket kvar. De berättade också att det roliga med läxan var att bli färdig med den 

så att de kunde göra annat efteråt. En elev sa att det egentligen är smart att göra läxan 

direkt eftersom det kan komma annat som man hellre gör senare och då är det skönt 

om läxan är klar.  

5.3 Motivation till att utföra läxor 

Detta kapitel kommer att lyfta det som motiverar eleverna till att utföra läxor och 

även det som kan göra dem omotiverade. Resultatet presenteras under: intressant 

utformad och individanpassad, läxor är roliga och bidrar till ny kunskap, undvika att 

känna sig dum och yttre motivation.    

5.3.1 Intressant utformad och individanpassad 

Eleverna berättade att de inte kände sig motiverade när de fick för lätta eller för svåra 

tal, ord som inte gick att läsa, kladd på pappret eller när det bara var grått och svart. 

Om en läxa ser visuellt rolig ut och är färgglad känner de sig mer motiverade. 

Eleverna vill att läxan ska ha många färgglada bilder och lagom mycket och väl 

disponerad text.  

E1: Perfekt text, inte för mycket text, inte för lite text. Man ska kunna läsa orden. 

Om det va i en läsebok vill man ju ha många bilder, då kanske man har två sidor 

med bilder och två texter å läsa 

E3: Åh om det va grått å svart bara… 

E1: Asså om man har en gammal bok då är det bara fula bilder och det är grått å 

svart.. inte så kul för barnen men kanske för föräldrarna.  (Årskurs 1) 

De hade gärna gjort läxor tillsammans med andra i klassen, gärna någon form av 

lekläxa där det inte endast handlar om att sitta ner och exempelvis räkna mattetal. 

Eleverna uttryckte att de skulle vilja ha en läxa där de får pyssla. De vill hellre ha 

korta läxor än långa. 

Något många elever var överrens om var att läxorna borde vara individanpassade och 

utformade efter varje elevs intressen för att öka motivationen till att utföra dem.  

Eleverna delade upp pojkars och flickors intressen och gav exempel på att pojkarna 

kunde få en läxa som handlade om något med fotboll och tjejernas läxa kunde handla 

om bollspelet King, då menade de att läxan kunde handla om basketbollar. Av denna 

diskussion utvecklades en idé kring att ha läxa i idrott. Alla i klassen kunde utöva 

någon form av sport tillsammans, vilket även det handlade om att eleverna ville 

känna ett intresse kring läxans innehåll för att bli motiverade till att utföra den.  

För att komma igång med läxan beskriver en elev hur denne vill ha läxan:  

E2: Jag tycker det ska vara lite svårt och lite lätt, i ordning så man kan ta det lätta 

först så man kommer igång med allting så kan man ta det som är lite svårare... 

(Årskurs 1) 
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Vidare menade några elever att lärarna skickar hem läxor för att man ska göra dem 

och klara dem. Inga läxor de får är jättesvåra, en elev forsätter berätta om läxorna 

genom att säga: 

E3: Om de är för svåra eller för lätta så tycker ju inte barnen att de är roliga.  

(Årskurs 1) 

Något flera elever var överrens om var att det går fortare att göra en läxa de tycker är 

rolig, då känner de sig duktiga. Är läxan tråkig blir det automatiskt tråkigt att göra 

den. En elev beskrev att en läxa antingen är rolig eller tråkig, den kan inte vara mitt 

emellan, om det är det en tråkig läxa vill eleven slänga den i soptunnan.  

Eleverna skulle tycka att det var skönt att bestämma över läxorna tillsammans med 

läraren:  

E1: Det skulle vara skönt. Man skulle kunna leva i harmoni med fröken. 

(Årskurs 4) 

Några säger dock att de inte skulle vilja bestämma över läxorna eftersom de då skulle 

välja att göra det de redan kan. Därför menade de eleverna att det bästa vore om 

läraren skickade hem det de inte kan så de får lära sig det också.  

5.3.2 Läxor är roliga och bidrar till ny kunskap 
Många elever beskrev att de tycker att det är roligt att lära sig nya saker. Något som 

motiverar dem är att de får lära sig nya ord genom att arbeta med läsläxan. Den stora 

moroten menade de var att de faktiskt lär sig läsa, räkna och skriva. Eleverna menade 

att om de övar hemma kan de det mycket bättre sedan och det känns bra. Det var 

även många elever som sa att de gör läxan för sin egen skull. För att de ska lära sig 

saker, det är kul att lära sig.  

E4: Det är ju vi som lär oss på det, så tjänar vi på det så kan vi få ett bättre jobb. 

(Årskurs 4)  

5.3.3 Undvika att känna sig dum 
Många av eleverna sa att de gör läxan för att de vill vara bra i skolan. Det känns 

pinsamt om alla andra har lämnat in läxan och en själv inte har gjort den. De är rädda 

att ha ”tokfel på förhöret” och för att de kommer få ”sämsta betyg”. De känner att det 

är jobbigt att säga till läraren att de har glömt att göra läxan. När eleverna har glömt 

läxan bävar de inför läxlektionen, eleverna beskrev att de känner sig besvikna och 

skäms. En elev beskrev att denne får en klump i magen och att klasskamraterna kan 

komma fram på rasten och fråga varför läxan inte var gjord. De vill heller inte att 

läraren ska bli arg på dem, vilket eleverna var överens om att läraren blir om läxan 

inte är gjord.  

I: Hur känns det när man inte gjort läxan? 

E4: Dåligt. 

I: På vilket sätt dåligt? 

E4: Eh, typ, då får man skäll 

E1: Jag tror jag vet vad som händer om man inte gjort läxan. Man får gå in till 

rektor XX 

I: Vad tror du XX säger då? 

E1: Att man får nån extraläxa typ. Med sig hem. 

E4: Han kanske säger såhär att man måste göra sina läxor och sånt när man fått 

hem dem. (Årskurs 1) 
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Eleverna hade skilda åsikter angående hur det känns när de inte har gjort läxan. 

Många beskrev att det känns jobbigt om andra har kommit längre och därför vill de 

också vara klara med läxan, de sa att det känns pinsamt och dumt att inte ha gjort 

den. Några elever tyckte att det känns som vanligt om de glömt göra läxan och att det 

inte är jobbigt.  

5.3.4 Yttre motivation 
Eleverna känner sig tvingade till att göra läxan, både av läraren och av föräldrarna. 

Många av eleverna i undersökningen gör läxan för lärarens skull, de vill inte att hon 

ska bli besviken. De gör även läxorna för sina föräldrars skull. De berättade att både 

mamma och pappa blir nöjda och glada när läxan är gjord, de menade att föräldrarna 

blir glada eftersom att de varit duktiga. Eleverna sa också att en av anledningarna till 

att föräldrarna blir glada när de har gjort läxorna är att föräldrarna vill lägga sin tid 

på annat än att hjälpa till med läxorna.   

E1: Så föräldrarna kan göra sitt sen. (Årskurs 1) 

Några berättade även att de gör läxorna för klassens skull och menar att det är en 

skolplikt. När de har gjort läxan vill de gärna ha någon form av belöning, exempelvis 

kakor, godis eller klistermärken.  

Önskemål om en beskrivning av läxan fanns hos eleverna. De skulle vilja veta varför 

de får just de läxor de får, en förklaring kring läxorna. De menade att det skulle öka 

deras motivation till att utföra läxorna. 

Några elever berättade att de alltid får hjälp av sina föräldrar när de ska göra sina 

läxor. De allra flesta eleverna menade att de får hjälp med läxan ibland, detta beror 

på om föräldrarna har tid och om de behöver hjälp eller inte. De sa att de brukar be 

om hjälp om läxan är för svår eller om de stöter på ett för svårt ord. Några skulle 

vilja ha mer hjälp hemma medan andra tycker att det räcker med hjälp ibland. Många 

uttryckte att de oftast sitter själva, på sina rum och att det kan ta tid innan de får 

hjälp. Flera berättade att de sitter i köket och gör läxan medan mamma eller pappa 

lagar mat men att det ibland låter för mycket vilket stör koncentrationen. Vissa elever 

har syskon eller andra familjemedlemmar som hjälper till med läxorna, andra 

uttryckte att syskonen stör i läxläsningen. 

En elev berättade att dennes mamma inte bryr sig om läxan, hon hjälper bara till 

ibland, när hon har tid. Eleven sa också: 

E3: Jag behöver hjälp hela tiden fast hon bara skiter i det. (Årskurs 1) 

En annan elev sa då att om föräldrarna inte vill hjälpa till måste man säga att man 

behöver hjälp med läxan och att man måste öva.  

Några elever beskrev att de ibland får göra läxan på morgonen innan de ska till 

skolan och ibland på väg till skolan.  

E3: Och då fick jag gå upp och kände hur jag gjorde fel. Det kändes konstigt. 

(Årskurs 1)  
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6 DISKUSSION 
Här kommer de mest väsentliga resultaten lyftas och relateras till tidigare forskning. 

Syftet med uppsatsen var att lyfta elevers upplevelser kring läxor. Resultatet ger en 

inblick i elevernas tankar kring läxor och det har skapat nya intressanta följdfrågor. 

Utgångspunkterna i diskussionen har växt fram under bearbetningen av resultatet i 

förhållande till tidigare forskning. Underrubrikerna som vuxit fram är: elevers 

definition av ordet läxa, läxors syfte enligt eleverna, elevers upplevelser av läxor, 

motivation till att utföra läxor, vårdnadhavares påverkan och elevers olika 

förutsättningar. Därefter kommer förslag till fortsatt forskning presenteras och till 

sist slutsatser.   

6.1 Elevers definition av ordet läxa 

En problematik som uppstod under intervjuerna var att många av de yngre eleverna 

inte hade en klar bild över vad en läxa är. Att begreppet läxa kunde vara svårt för 

dem att förstå var inget vi hade reflekterat över före intervjuerna. I uppsatsen har 

läxa definierats utifrån Cooper (1989) som menar att läxor är uppgifter förmedlade 

från lärare till elever, dessa ska utföras utanför skoltid. Coopers (1989) definition 

valdes då den överensstämmer med vår uppfattning av vad läxor är. De intervjuade 

eleverna förklarade läxor som alla skoluppgifter, både de som görs i skolan och de 

som görs hemma. Westlunds (2007) resultat visade även det att läxor tycks vara ett 

svårfångat begrepp för eleverna. Läxor tycks vara någonstans i gränslandet mellan 

skola och hem, uppgift och tid, arbete och fritid, individ och kollektiv (a.a.). Att 

eleverna har svårt att förstå begreppet läxa kan vi i efterhand se som självklart, 

eftersom vi själva inte har upplevt att lärare varken förklarar begreppet läxa eller 

syftet med läxor. Det är antagligen något elever lär sig under skolans gång. Under 

intervjuerna försökte vi leda eleverna till att berätta om de skoluppgifter som skulle 

utföras hemma, några elever hade ändå svårt att skilja på skolarbete och läxor. Detta 

gör att dessa svar inte nödvändigtvis svarar på våra frågor om just läxor, vilket 

betyder att resultatet kan feltolkas och reliabilitetsnivån blir lägre.  

6.2 Läxors syfte enligt eleverna 

Enligt resultatet tycks eleverna ha ungefär samma bild av varför de får läxor. De ser 

läxor som en självklar del av skolan, att de är obligatoriska och finns med i 

läroplanen. Detta förvånar oss inte då vi själva har sett läxor som en självklar del av 

skolan under vår egen skolgång. Enligt eleverna är det bland andra kommuner och 

rektorer som har bestämt att det ska finnas läxor. Läraren bestämmer i sin tur vad 

eleverna ska få för sorts läxor och att de måste utföras. Eleverna menade att läxor 

finns till för att de ska lära sig saker, repetera det de har gjort i skolan. De fördelar 

vårdnadshavare och lärare ser med läxor ser inte eleverna. Bempechat (2004) belyser 

att de får en positiv inställning till att prestera bra och att de skapar strategier kring 

att hantera svårigheter och misstag. Vi menar att eleverna inte ser dessa långsiktiga 

vinster och anser att det är extra viktigt att om läxor ska finnas kvar måste de 

utformas på ett sådant sätt att eleverna finner dem motiverande. Romansens läxa 

(Hellsten, 2000) är en vision som eleverna verkar eftersöka när de pratar om en 

individualisering av läxorna. Eleverna ska få möjlighet att utföra och bearbeta läxan 

individuellt, sätta in kunskap i ett sammanhang och på så sätt bredda sitt eget 

tänkande.   
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Som nämndes i introduktionen har inga direktiv kring läxor funnits med sedan 

läroplanen från 1980, vilket även Hellsten (1997) lyfter. Därför finner vi det särskilt 

intressant att eleverna har denna uppfattning. Både Hellsten (1997) och Corno (2000) 

lyfter att det inte finns några tvingande regler eller dylikt kring läxor utan de kan ses 

som en tradition som levt kvar och ett självklart arbetssätt som inte har någon tydligt 

bevisad effekt. Vi ställer därför frågan hur eleverna skulle reagerat om vi berättade 

för dem att läxor faktiskt inte är obligatoriska. Hade deras syn på läxans vara sett 

annorlunda ut då?  

6.3 Elevers upplevelser av läxor 

De flesta eleverna i undersökningen hade en positiv inställning till läxor, när de fick 

bra läxor. Bra läxor betydde för eleverna att de var utformade på ett bra sätt. Läxorna 

får inte vara för lätta, då blir de tråkiga. En bra läxa kan vara när det finns olika 

svårighetsgrader i en och samma läxa. Helt i linje med det Corno (2000) skriver, 

angående att läxor kan vara tillfredsställande i rätt kombination av utmaning och 

skicklighet (a.a.). Läxor som var för lätta eller för svåra uppskattades inte av eleverna 

i Bempechats et al. (2011) studie heller, eleverna ansåg att läxor som inte kändes 

relevanta för deras vardag var dåliga läxor. Eleverna i vår undersökning delade 

denna uppfattning och det visade sig till exempel genom att de beskrev att en bra 

läxa ska vara färgglad och ha många bilder, annars passar läxorna föräldrarna mer än 

dem själva. Ett visst mått av komplexitet är viktigt i läxors utformning, är de däremot 

för komplexa kan de leda till frustration. Frustrationen över uppgiften kan leda till 

stress hos eleven. Känslor av frustration över läxor under en längre period kan i 

värsta fall leda till ett undvikande beteende gentemot läxor (Corno, 2000). Enligt 

undersökningar gjorda av Van Voorhis (2011) och Skolverket (2004) känner många 

vårdnadshavare och barn sig stressade över läxor. Detta uttrycker eleverna i vår 

undersökning då de berättar att det ibland blir för mycket läxor och att 

vårdnadshavarna inte alltid har tid att hjälpa dem med läxorna.  

Hellsten (1997) skriver att skolan använder sig av läxor som ett självklart arbetssätt, i 

negativ mening eftersom att läxorna tar för mycket av elevernas fritid. Läxor kräver 

att lärare, elever och föräldrar lägger ner tid och ansträngning menar Van Voorhis 

(2011).  Några av de eleverna vi intervjuade ville hellre göra annat på sin fritid än att 

göra läxorna. De upplevde att det ibland kunde bli för mycket läxor och att det 

kändes som att läxorna är som en tjuv som stjäl från ens fritid men att det är smart att 

göra läxan så fort som möjligt eftersom att det är skönt när läxan är klar. Trots att 

eleverna beskriver att de har tid till läxorna i veckorna gör de läxor på helgerna, 

läxorna tar alltså av elevernas fritid även på helgerna. De äldre eleverna berättar att 

de tycker om korta läxor, som inte tar upp för mycket tid. Det är däremot många av 

de yngre eleverna som uttrycker att de skulle vilja ha mer läxor. De har precis inlett 

sitt första skolår och det skulle kunna vara så som Hellsten (1997) skriver, yngre 

elever ser läxor som ett bevis för att man har börjat skolan och det blir som en slags 

identitet av att vara en skolelev. Även Iflazoglu & Hongs (2012) påtalade att yngre 

elever är mer villiga att göra läxor än äldre elever.  

6.4 Motivation till att utföra läxor  

Både Rønning (2001) och Westlund (2007) lyfter att alla elever är individer och att 

effekten av läxor är starkt relaterad till elevernas individuella egenskaper. Många 

elever i vår undersökning var överens om att de gärna skulle vilja ha 

individanpassade läxor efter intresse och kunskapsnivå för att öka motivationen. 
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Något som alla grupper i vår undersökning belyser är att de motiveras av yttre 

faktorer, vårdnadshavare, lärare eller rektor. Eleverna vill nå upp till de förväntningar 

andra har på dem genom att göra läxorna. De kan även motiveras av andra 

klasskamrater, för att slippa skämmas på rasten eller på lektionen när de inte har 

gjort läxan eller för att de vill vara duktiga inför sin klass. Bempechat et al. (2011) 

belyser olika fördelar med att ge läxor och hur motivationen ökas. Elever som ville 

få bra betyg hade mer motivation till att göra läxorna än elever som inte brydde sig 

om betygen, att vårdnadshavarna blev glada när läxan var färdig var även det en 

motivation till att utföra läxan. Läxorna tycks alltså göras för någon annans skull än 

sin egen i de allra flesta fall, då kan man ställa sig frågan om det kan vara så att läxor 

skapar stress och oro mer än vad de ger ett effektivt lärande?    

6.5 Vårdnadshavares påverkan 

Många lärare menar att vårdnadshavarna spelar en stor roll när det gäller elevernas 

motivation och framgång i skolan (Buzukashvily et al., 2011). Det syns även i vårt 

resultat. Bempechat (2004) menar att vårdnadshavares inställning och syn på 

inlärning har stor påverkan på vad eleverna tror krävs för att prestera bra i skolan. 

Eleverna i denna undersökning menar att de gör läxan för sina vårdnadshavares 

skull, för att de ska bli glada och nöjda över deras barns insats i skolan. Deci & Ryan 

(2000) belyser att de flesta människor drivs av yttre motivation, trots att inre 

motivation är viktig. Ju äldre individen blir desto mer påverkas han eller hon av 

föreställningar och sociala krav. Eleverna får lära sig vad som krävs av dem, de 

fostras in i det samhälle vi lever i. Eleverna beskrev att deras vårdnadshavare menar 

att de måste göra bra ifrån sig i skolan för att få ett bra arbete. Deci & Ryan (2000) 

menar att det en individ som handlar på grund av yttre motivation inte gör det för att 

aktiviteten är det viktiga utan vad han eller hon vill uppnå med handlingen, 

exempelvis slippa bestraffning, få respekt eller högre status. Vi tycktes märka att de 

elever som ansåg att läxor var roligt och viktigt ofta var de elever som hade 

vårdnadshavare som hjälpte dem mycket med läxorna.    

6.6 Elevers olika förutsättningar 

Det finns en problematik i att ge elever läxor vilket är att alla inte kan få hjälp av sina 

vårdnadshavare. Bempechat (2004) menar att vissa vårdnadshavare blir bittra när de 

måste hjälpa sina barn med läxan eftersom deras tid till annat försvinner, vilket även 

visade sig i resultatdelen där en elev beskrev att vårdnadshavarna blir glada när 

denne gjort läxorna så att ”föräldrarna får göra sitt” efteråt. De olika förutsättningar 

eleverna har syns i resultatet. Vissa elever får hjälp när de än behöver, medan andra 

sällan får hjälp eller får vänta innan mamma eller pappa kommer och hjälper dem 

med läxan. I resultatet kommer det fram att eleverna kan få gå upp tidigare på 

morgonen för att göra en läxa som har glömts bort. Eleverna har inte samma förmåga 

som vuxna att planera sin tid, det är något de utvecklar under skoltiden. Vi menar 

därför att det är viktigt att kontrollera vad som ligger bakom en glömd eller ogjord 

läxa, ansvaret kan inte helt och fullt ligga på eleverna. Det finns heller ingenting som 

säger att läxor är vårdnadshavares ansvar, det är skolans ansvar att eleverna når de 

utsatta målen. Lärarna borde heller inte kunna kräva att läxorna ska göras då det inte 

är ett obligatoriskt moment. Vi vill återigen återkomma till Hellstens (1997) tankar 

om att läxan har blivit en tradition och att skolan använder sig utav läxan som ett 

självklart arbetssätt, och fråga oss om läxans vara borde värderas så pass högt som 

den idag gör? 
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6.7 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning belyser några elevers tankar och inställning kring läxor. Det 

vore intressant att intervjua elever från alla årskurser i grundskolans tidigare år, det 

vill säga från årskurs 1 till årskurs 6. Som tidigare beskrivits visar det sig att ju äldre 

eleverna blir desto mer motstånd till läxor visar de. En intressant uppföljning på 

undersökningen skulle vara att intervjua eleverna om några år igen, för att se om 

deras inställning till läxor förändras ju äldre de blir.  En annan tanke skulle kunna 

vara att försöka vinkla frågorna för att få svar på vad det beror på. Handlar det om 

mängden läxor, utformningen av läxor, högre prestationskrav eller handlar det om 

något annat? 

Det vi saknat när vi läst tidigare forskning är studier kring hur upplevelsen och 

utförandet av läxorna påverkar elevernas resultat. Ett förslag på hur en studie kan 

utföras är att följa två klasser under en längre period. Där den ena klassen får läxor 

och den andra inte får läxor. Eleverna intervjuas ett flertal gånger under tiden och 

resultatet av läxorna följs upp för att se om det blir någon skillnad. Alternativt skulle 

elever kunna få läxor i perioder, då det kan bli lättare att läsa av varje enskild elevs 

resultat.  

Ytterligare ett förslag på en intressant studie skulle kunna vara att ställa elevers, 

vårdnadshavares och lärares syn på läxor mot varandra. Till exempel ta reda på hur 

mycket elever påverkas av sina vårdnadshavares inställning till läxor. 

Det skulle även vara intressant att veta på vilket sätt eleverna hade reagerat om de 

hade vetat att läxor inte är obligatoriska. Hade den kunskapen förändrat elevernas 

inställning till läxorna och i så fall på vilket sätt? Hade vi haft möjlighet att intervjua 

samma elever en gång till när de hade fått veta att läxor inte är obligatoriska, hade vi 

velat ta reda på om eleverna hade gjort läxorna om de var frivilliga. Hade de gjort 

alla läxor eller hade de gjort läxor som tilltalade dem?     

6.8 Slutsats 

Vi visste inte att det skulle bli svårt för de yngre eleverna att förstå begreppet läxa. 

Inför vidare forskning är det till fördel att förklara de centrala begrepp som 

undersökningen kommer att behandla. Begrepp som kan kännas självklara för de 

som utför undersökningen kan betyda något annat eller vara svåra att förstå för 

respondenterna.  

Att läxor ses som något självklart och som ett obligatoriskt moment i skolan av 

eleverna är det som framkommer tydligast av undersökningen. Den svenska skolan 

fostrar eleverna in i det svenska samhället, där det är av vikt att sköta sina studier för 

att få en trygg och säker framtid. Enligt eleverna själva ingår läxor i vägen till 

framgång läxor tycks vara en del i att utveckla god arbetsmoral. Att elever blir mer 

motsträviga gentemot läxor är en intressant motsägelse. Eleverna verkar anse att de 

ska göra läxorna för att få en bra framtid men de blir ändå mer och mer negativa 

gentemot läxor ju äldre de blir.  

Om lärare ger läxor måste de välja dem med omsorg, förklara syftet med läxorna och 

följa upp dem för att eleverna ska få förståelse för varför de får läxorna och vad de 

lär sig av dem. Det är viktigt att kontrollera att eleverna uppfattat uppgiften rätt, det 

är inte en självklarhet att vårdnadshavarna har hjälpt till att förklara läxan. Det är inte 

heller självklart att vårdnadshavarna har möjlighet eller ens kan förklara uppgiften 

för sina barn.  
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I introduktionen skriver vi att ingen av oss har en bestämd uppfattning i frågan 

läxans vara eller inte vara. Efter vår undersökning har vi fortfarande ingen bestämd 

åsikt kring detta. Det vi tar med oss är att om läxor ska finnas som arbetssätt i skolan 

bör de utformas så att eleverna blir motiverade till fortsatt lärande.   
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Bilaga 1 

Hej! 

Nu är VFU-perioden slut och det dags för mig och min studiekamrat att skriva vårt 

examensarbete. Vi har valt att skriva om elevers syn på läxor. För att samla in 

underlag ska vi intervjua en klass 4 och en klass 1 och vi vill gärna intervjua ditt/era 

barn. Självklart kommer inga namn eller personuppgifter skrivas ut, inte heller skola 

eller lärare, utan det är helt anonymt. Däremot kommer arbetet att ligga på databasen 

Diva när det är färdigt. 

Intervjun kommer att spelas in och svaren kommer att användas som underlag för 

vårt arbete. För att vi ska kunna intervjua krävs ett aktivt ja från er föräldrar och 

självklart att ert barn vill vara med, därför ber vi er vänligen att svara på detta mail 

till XXX@student.lnu.se  

Om du/ni har några frågor går det bra att kontakta oss på samma mail som ovan.  

Vänliga hälsningar Isabella Kvarneke och Ronja Halvarsson 

  

mailto:XXX@student.lnu.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 Vilken inställning har elever till läxor? 

Om vi säger ordet ”läxor” vad tänker ni på då? – varför? – hur menar du då? 

Vad är en läxa?  

Får ni vara med och bestämma vad det ska vara för läxor? – skulle ni vilja det? 

Hur ser en bra läxa ut? – varför tycker ni det? 

Hur ser en dålig läxa ut? – varför tycker ni det? 

 

 

 Vad tror elever att läxor har för syfte?  

Varför får ni läxor? – kan ni komma på något mer?  

När ni får läxor, måste ni göra dem då? – varför/varför inte? 

Hur känns det när ni inte har gjort läxan? 

Vad kan man lära sig när man gör läxor? 

Vem/vilka bestämmer att ni ska ha läxor?  

Får ni veta varför ni får just den läxan ni får? – vad sa läraren då? Berätta! 

 

 

 Vad motiverar eleverna till att utföra läxan? 

Var är ni när ni gör läxan? 

Hur känns det när ni ska göra läxan? 

För vems skull gör du läxan? 

Hjälper någon dig med läxan? – vem? – hur ofta? 

När det är roligt att göra läxan, vad är det som gör att det är roligt?  

Skulle man kunna ändra på något för att det skulle bli roligare att göra läxan? – vad? 

 

 

 


