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Abstrakt 
Läxor är en vanligt förekommande företeelse i skolan som inte bara berör elever och lärare utan 

även föräldrar. Under de senaste åren har det pågått en politisk debatt om läxor och meningen 

med dessa. Syftet med studien var att beskriva och analysera elevers, föräldrars och lärares syn 

på läxan och dess funktion. Frågeställningarna inför arbetet var följande: Hur bör läxor vara 

utformade? Vilken mängd läxor anses vara lämplig? När/var skall läxor utföras? Behövs 

läxhjälp? Undersökningen har skett med hjälp av enkäter som besvarades av elever i årskurs 6 

samt deras föräldrar och lärare. Resultatet visade en samstämmig åsikt där läxans funktion anses 

vara att befästa kunskap kopplad till skolans arbete. Andra faktorer som togs upp är att eleverna 

får träna att planera och att ta eget ansvar. För att nå detta mål är det viktigt att läxan upplevs 

meningsfull och har ett tydligt syfte. Fördelarna med hemläxa handlade även om föräldrarnas 

möjlighet till delaktighet och insyn i sina barns skolarbete. Nackdelarna med hemläxor beskrevs 

övervägande som att de inskränker elevernas fritid och tar tid från fritidsaktiviteter och socialt 

umgänge samt att möjligheten att få hjälp med läxan hemma kan se olika ut för eleverna.  

  

Nyckelord: läxläsningshjälp, tidsbrist, ansvar. 
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Inledning 
Tanken att skriva om läxor växte fram under senare delen av lärarutbildningen, då jag som student, ägnade tid åt 

det som hör skolan till och samtidigt som förälder hjälpte egna barn med läxor. Som förälder såg jag att läxan 

utgjorde en betydande del av skolan, något som naturligt hör till, men som vi som lärarstudenter knappt berörde. 

  Läxor förknippas som en naturlig del av skolan och kan för många föräldrar vara en bra möjlighet att få insyn i 

sina barns skolarbete, men samtidigt kräver läxor tid och engagemang. Skolan uppmuntrar föräldrarna att ta del 

av sitt barns skolarbete, bl.a. genom att ge hjälp med läxläsning. I läroplanen kan man läsa att alla som arbetar i 

skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och 

verksamhet (Lgr 11, 2011).  

  Samtidigt kan föräldrar uppleva hur lätt läxor kan bidra till konflikter, det tjatas om läxorna, barnen är trötta om 

kvällen vilket inte gynnar läxläsningen. Både barn och vuxna kan ha långa dagar där även andra aktiviteter och 

vardagsbestyr ska hinnas med. Läxor påverkar med andra ord inte bara eleverna utan även föräldrarna. Detta 

skriver Jan-Olof Hellsten om i sitt arbete ”Läxor är inget att orda om” (Hellsten 1997, s. 205). Läxor kan också 

vara utformade så att eleven inte förstår dem. De kan vara svåra, men också väldigt enkla. Utmaning till en viss 

del gynnar i och för sig lärandet. Det är dock inte bara läxorna som kan vara olika utan även barnen. En del 

klarar skolarbetet på egen hand, andra behöver mer hjälp.  

  Samtidigt finns stora skillnader i hur mycket barn har möjlighet att få hjälp hemma med sina läxor, av olika 

anledningar. Det kan till exempel handla om tidsbrist hos föräldrarna eller trångboddhet vilket kan påverka 

möjligheten att få lugn och ro vid läxläsning. Detta är några skäl som nämns på Skolverkets hemsida i samband 

med läxor och läxhjälp (Skolverket, 2016).  

  Under senare år har det förekommit en debatt i media om läxornas roll i skolan. Olika politiska partier har 

diskuterat frågan om huvuvida läxan ska finnas kvar i skolan och vilken funktion den fyller. Samtidigt som vissa 

hävdar behovet av läxa i skolan anser andra att den ska avskaffas. En intressant aspekt är att trots läxans faktiska 

existens i skolan så är den inte omnämnd i läroplanen (Lgr 11, 2011). Även i tidigare läroplaner nämns knappt 

läxan, vilket Hellsten tar upp i sitt arbete efter att ha gått igenom läroplanerna från och med Lgr 62 och fram till 

den då gällande läroplanen, Lpo 94 (Hellsten 1997, s.206). Utifrån detta känns det intressant att via en 

kartläggning, undersöka vad tre grupper elever, deras föräldrar samt lärare, dvs. de grupper, som i sin vardag 

kommer i kontakt med läxor, anser vara läxans funktion. Hur tycker de utifrån sina synvinklar att en läxa ska 

vara utformad för att den ska kännas meningsfull?  Hur mycket läxa tycker de är lämpligt att ge och när samt var 

anser de att eleverna ska utföra den, hemma eller på skolan? 

  

Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera tre gruppers, elevers-, deras föräldrars- samt deras lärares 

syn på läxan och dess funktion.
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Frågeställningarna inför arbetet var följande: 

 

• Hur bör läxor vara utformade? 

• Vilken mängd läxor anses vara lämplig? 

• När/var skall läxläsning utföras? 

• Behövs läxhjälp? 

 

 

Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med en genomgång av de politiska partiernas syn på läxor och läxhjälp.  

Under de senaste åren har det förekommit en politisk debatt i media om läxans roll i den svenska skolan. 

Ytterligare en av frågorna som diskuterats är möjligheten till skatteavdrag för läxhjälp.  

 

Läxor i politiken 
I den politiska debatten har åsikterna varit delade huruvida läxan bör finnas kvar. Från och med den 1 januari 

2013 fick vårdnadshavare rätt att få skatteavdrag för läxhjälp (Skatteverket, 2013). En aspekt som diskuterats 

utifrån detta handlar om att elever har olika förutsättningar att få hjälp hemma med läxläsning vilket kan 

innebära att läxor blir orättvisa.  

  De politiska partierna har olika syn på läxor och läxhjälp, vilket de presenterar på sina hemsidor. Moderaterna 

ställer sig positiva till läxor och anser att den ska framgå av läroplanen samt att läxor skall ges redan från 

skolstart. De menar att bestämda krav ökar möjligheten till goda prestationer och ser fördelar som att eleverna lär 

sig ta ansvar, kunna planera och få god beredskap för fortsatt skolgång och vidare i livet. Läxor ska enligt dem 

vara varierande, väl förberedda och anpassade till elevernas ålder och mognad. Hemarbete ger en värdefull 

kontakt mellan hem och skola där föräldrarna är delaktiga, deras stöd och hjälp har stor betydelse, men det är 

skolan som har det övergripande ansvaret för instruktioner och uppföljning av arbetet, då hemmen har olika 

förutsättningar. Moderaterna ser läxläsningshjälp som en avlastning och hjälp i vardagen till familjer och har 

förespråkat en skattereduktion för denna tjänst. Samtidigt ser de detta som en chans till att skapa arbete 

(Moderaterna, 2012). 

  Folkpartiet vill behålla läxorna och anser att skolan ska hjälpa elever som inte får hjälp hemma. Förre 

utbildningsministern Jan Björklund (fp) anser att det ska finnas tydligare kunskapskrav. Utbildning är 

människans viktigaste redskap och kunskap bryter ner klassbarriärer. Man ska öka förväntningarna på dem som 

inte har förväntningar på sig själva (Folkpartiet, 2012). De anser att läxhjälp kan minska de skillnader som finns 

(Liberalerna, 2016).                                                                                                                                    

  Centerpartiet vill att alla elever får läxhjälp i skolan. De vill ha en skola där alla elever får möjlighet att lyckas, 

oavsett bakgrund. De menar att skolan ska se varje elevs behov och möjligheter och att läraren och lärarens 

undervisning är avgörande om  

eleverna lyckas eller inte, i skolan (Centerpartiet, 2014).  
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  I mars 2014 presenterade alliansen ett nytt förslag för att alla elever ska få bättre möjligheter att nå 

kunskapsmålen med krav på alla skolor att ska vara skyldiga att erbjuda läxhjälp. De ser läxhjälpen som ett sätt 

att se till att alla elever får en chans att nå kunskapsmålen och att läxhjälpen i skolan innebär extra undervisning 

utanför skoltid under organiserade och pedagogiska former. (Moderaterna, 2014).  

  Miljöpartiet betonar vikten av samarbete mellan eleven, hemmet och skolan och vill att alla elever ska få 

möjlighet till läxhjälp vilket de ser som ett komplement till skolan. (Miljöpartiet, 2016).  

  Socialdemokraterna ser läxorna som en hjälp och ett komplement till skolarbetet. Det är viktigt med 

meningsfulla läxor och de ställer sig positiva till läxhjälp då förhållandena kan se olika ut hos familjerna och 

menar att möjligheten att få hjälp med läxläsning med skattepengar ska vara lika för alla. Däremot anser de att 

skatteavdrag för läxläsningshjälp gynnar endast de familjer som har råd att betala för den tjänsten 

(Socialdemokraterna, 2012).    Socialdemokraterna såg alliansens beslut att läxhjälp ska skattesubventioneras 

genom RUT-avdraget som ett exempel på att skillnader i skolan och i samhället ökar. De vill att alla elever ska 

ha samma chans att nå målen, inte bara de vars föräldrar har råd att betala läxhjälp.               

  I augusti 2015 avskaffades Rut-avdraget för läxhjälp. Avdraget för hur mycket en anställd barnvakt hjälper till 

med läxläsning begränsades (Socialdemokraterna, 2015). I april 2016 genomfördes en förändring i förordningen 

om statsbidrag för läxhjälp vilket innebär att skolor ska kunna söka bidrag för att organisera läxhjälp tillsammans 

med ideella föreningar vilket inte har varit möjligt tidigare (Socialdemokraterna, 2016). 

  Vänsterpartiet har motsatt sig Rut-avdrag därför att de anser att skattemedel inte ska användas till de föräldrar 

som har råd att köpa hjälp till sina barn för att de ska klara skolan bättre (Vänsterpartiet, 2015). De menar att 

skattepengar ska användas till välfärd som fördelas efter behov (Vänsterpartiet, 2016).  

  På Sverigedemokraternas hemsida finns inget att läsa om läxor.  

 

Begreppsdefinition 
I detta avsnitt beskrivs definitionen av ordet läxa som begrepp utifrån några uppslagsverk. 

Enligt Bonniers lexikons ordbok definieras ordet läxa som ”hemuppgift” (Györki & Sjögren 1991, s. 322).                              

I Wikipedia kan man läsa följande: 

Läxa eller hemläxa syftar oftast på skoluppgifter som eleverna arbetar med hemma. Syftet med 

läxor är vanligen att repetera och fördjupa kunskaper inhämtade i skolan samt att öva förmågan 

till självständigt arbete (https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4xa). 

 

En liknande definition ges på en sida i Wiktionary: ”Påbjudet skolarbete avsett att utföras utanför skoltid” 

(https://sv.wiktionary.org/wiki/l%C3%A4xa). 

En granskning av läroplanerna visar att dessa använder ordet ”hemuppgift”. 

I ”Läxor i praktiken – ett stödmaterial som läxor i skolan” utgivet av Skolverket, påtalas att det saknas en allmän 

vedertagen definition av vad en läxa är, men att den vanligaste definitionen handlar om ”uppgifter efter skolans 

slut” (Skolverket 2014). 

I samma utgåva kan man läsa att ordet läxa förekommer i texter redan på 1500-talet i samband med elevers 

uppgifter i läsning samt att ordet ferieläxa omnämns redan i 1611 års skolordning (Skolverket 2014). 
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Dessa definitioner på vad en läxa är överensstämmer med den som framkommit och tillämpas i detta arbete; 

uppgifter kopplat till skolan som utförs utanför lektionstid.  

 

Tidigare forskning 
Widar Henriksson (1972) har skrivit rapporten ”Attityder till läxläsning II Rapport från den pedagogisk-

organisatoriska försöksverksamheten i Skellefteå”, vilken är en redovisning från Pedagogiska institutionen vid 

Lärarhögskolan i Umeå, nr 29/71. Den innehåller en redovisning av attityder om läxläsning från Brännans 

Centralskola i Skellefteå 1970, som ett led i en försöksverksamhet med enskilda studier – läxöverläsning i 

skolan.  

Resultatet visade att eleverna ansåg det roligare att läsa läxor i skolan än att läsa dem hemma samt att de inte 

behöver ägna tid hemma åt läxläsning då de utför den i skolan. Däremot fanns en skillnad mellan pojkar och 

flickor, där pojkarna i högre grad ansåg det vara tröttsamt att läsa läxor hemma än i skolan. Pojkarna upplevde 

dock inte att de blev lika mycket störda som flickorna när de läste läxorna.  

  Henriksson ger även rådet att inte låta läxläsningstillfällen ta för lång tid och menar att det inte ger bättre 

resultat utan föreslår att man har bestämda tider, exempelvis 45 min och sedan tar paus. Han betonar också 

vikten av att ha en kommunikation med läraren. 

  John M Steinberg (1986) är författare till ”Läxläsning – En handbok för föräldrar, lärare och elever”. Syftet 

med boken är att skapa en läxläsningsdebatt, ge råd till lärare om hur läxor ska ges till elever och hur man 

informerar lärare. Dessutom ska den hjälpa föräldrar att ge barnen goda studievanor, samt användas som en 

förmedling av regler och råd i det praktiska förfarandet av att ge läxor. Steinberg är själv övertygad om att läxor 

behövs och att de ska ges regelbundet från tidiga skolår.  Han ser syftet med läxläsning som en grund för goda 

studievanor. För att uppnå dessa och att lyckas med läxläsning skriver han om tre faktorer, Tro, Kropp och 

Metod. Tro handlar om att tro att man kan lyckas. Här ser han uppmuntran från lärare och föräldrar som en 

viktig del. Kropp beskriver hur man ser ut när man läser. Vikten av att kunna nå ett tillstånd av avspänd 

koncentration för att lättare minnas och ta emot ny information. I samband med detta ger han praktiska råd för att 

få en lugn miljö för läxläsning. Metod innehåller beskrivning av och hjälp till att skapa en metod att lära sig 

(Steinberg, 1986). 

  En av de studier i ämnet läxa som genomförts är skriven av Jan-Olof Hellsten, Pedagogiska Institutionen vid 

Uppsala universitet. I hans artikel ”Läxor är inget att orda om, läxan som fenomen i aktuell pedagogisk 

litteratur” (1997) redovisas en genomgång av litteratur i ämnet. Hans syfte med litteraturgenomgången är att 

synliggöra läxan i den offentliga debatten. Han har i sin redogörelse kommit fram till att läxan är osynlig i de 

texter han har granskat, trots att den har ett högt värde med sin existens i skolan. Han uppmärksammar även 

frånvaron av läxor i den lärarutbildning han har studerat. I sin studie har Hellsten gått igenom fyra tidigare 

läroplaner och funnit att det inte nämns mycket om läxor. I Läroplan för grundskolan, 1962 (Lgr 62) har han 

funnit hemuppgifter, i samband med ordet ”arbetsfostran” och att dessa hemuppgifter kan ge eleverna en 

möjlighet att ”befästa sina kunskaper och färdigheter”. Samtidigt anses det i denna läroplan att det mesta av 

skolarbetet bör ske på skoltid. Det som Hellsten finner intressant med denna läroplan är att den anser att 

läxläsning är det samma som skolarbete. I följande läroplan, Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) har 

Hellsten funnit att den också tar avstånd från läxor, med den skillnaden att i Lgr 62 står det ”bör” och i Lgr 69 
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står det istället ”skall”. I Läroplan för grundskolan 1980 nämns läxan återigen. Här kan man läsa: ”Hemuppgifter 

för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” (Lgr 80, s 52). Hellsten finner det märkligt att Lgr 80 efter 

läxdebatter under 1970-talet, endast kortfattat tar upp ämnet läxa och inte talar om vad som kännetecknar dessa. 

Vidare menar han att läxorna under 1990-talet återigen fått status som en arbetsmetod men att de inte längre 

nämns i de officiella dokumenten. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94), nämns exempelvis inte läxor som begrepp. Hellsten berättar att 1995 togs en paragraf 

bort ur Skolförordningens Kapitel 4, som handlade om att elevernas arbete huvudsakligen skall ske under 

skoldagen och som beskrev restriktioner om när läxor inte fick ges, exempelvis till en dag efter helg eller lovdag. 

Hellsten har även tittat på litteratur från lärarutbildningen i Uppsala och inte funnit att läxor har problematiserats 

där. Likaså i lärarhandledningar saknas direkta direktiv om läxor (Hellsten 1997).  

  Läxor nämns även i Pia Wallenkrans bok ”Lär in – Inspirationsbok för lärare och föräldrar” som främst vänder 

sig till föräldrar och lärare som ska hjälpa barn med inlärningsproblem, men också innehåller en del 

allmännyttiga råd angående läxläsning (Wallenkrans, 2000). Hon skriver bl.a. om bristande motivation för 

läxläsning och ger rådet att som förälder dra nytta av barnens fritidsintressen och integrera dessa i läxläsningen. 

Till exempel att räkna ut vad olika saker kostar (s.73) samt att ge sitt barn positiv förstärkning i form av 

uppriktigt beröm (Wallenkrans, 2000, s. 71). 

  Ulf Leo har i sin magisteruppsats ”Läxor är och förblir skolarbete” (2004) problematiserat inställningar till 

läxor i ett F-9 spår i grundskolan, med hjälp av syftet att ”studera inställningar till läxor i ett skolområde för att 

belysa elevers, föräldrars och lärares uppfattning av begreppet läxor” (Leo 2004). Leo har sökt regler om läxor i 

styrdokumenten, utan att finna något. Enligt Leo ”finns med andra ord ingenting som reglerar läxor i dagens 

skola. Skolan har inte som uppdrag att ge elever läxa” (Leo 2004, s.4). Hans genomgång av innehållet i den 

senaste läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), visar att man att 

inte heller i denna nämner läxan som begrepp. Leo har i sitt arbete kommit fram till att allt skolarbete ska ske på 

skoltid, där eleverna har hjälp av lärarna. Hos äldre elever ser han en risk att de tappar ork och motivation under 

skoldagen då de själva är medvetna om att de presterar för betyg genom sina läxor. Han har även kommit fram 

till slutsatsen att om en läxa ska ges är en lokal läxpolicy nödvändig som beskriver syfte och vägleder hur läxan 

ska utföras. Han menar att läxor upplevs så självklara vilket leder till att elever och föräldrar kan ha svårt att se 

läxans syfte, vilket kan skapa en stressituation som i sin tur leder till konflikter. Därför är det av största vikt att 

som pedagoger fundera och diskutera hur man på skolan kan arbeta med läxor (Leo, 2004).  

  Skolverket (2014) har gett ut en rapport ”Mer än bara läxor – En utvärdering av läxhjälp på tio skolor”. Här 

redovisas en utvärdering av olika typer av läxhjälpsverksamheter som visar på att läxhjälp kan hjälpa eleverna i 

deras kunskapsutveckling. Att ge praktiska förutsättningar för studier, ge eleverna stöd i sitt skolarbete samt att 

stärka elevernas ansvarstagande i sina studier ses som resultat av läxhjälp (Skolverket, 2014). 

  Ingrid Westlund, docent i pedagogik och tidigare lågstadielärare har forskat i ämnet läxor. I hennes 

undersökning ”Läxberättelser – läxor som tid och uppgift” formulerar hon utifrån elevtexter vad en läxa kan 

vara; ”Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, 

skolan och hem, individ och kollektiv” (Westlund, 2004 s.78). Även Westlund har uppmärksammat frånvaron av 

läxor i lärarutbildningens kurser samt i svenska läromedel och lärarhandledningar. I sin undersökning framkom 

att läxor är en viktig del i de ungas vardag, på skoltid men även fritid och hon anser att läxan bör få större 

utrymme i både forskningen som i utformning och utveckling av skolan. Hon anser att ”Det är märkligt att 
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skolforskare inte intresserar sig för en aktivitet som antas ta/tar mer tid per vecka än flera av våra skolämnen”. 

Hon utgår även ifrån sig själv  

och ”… förundras över att jag under alla mina år i skolan och som språkforskare inte ägnat en tanke åt läxor” 

(Westlund, 2004, s.31). Hon menar att vuxna oftast tar läxor för givet och ser läxor som en möjlighet. Hon talar 

om att läxor har ett värde då de lär eleverna att planera, ger ökat engagemang för skolarbetet och har en positiv 

inverkan på samvaron mellan föräldrar och barn. Eleverna ser läxor som ett tecken på någon brist, och upplever 

att läxläsning tar tid av hem- och fritiden (Westlund, 2004).  

  Även Daniel Pettersson och Ulf Leo efterfrågar vidare forskning i ämnet i sin uppsats ”Läxorna som den 

oreglerade bedömningspraktiken”. De poängterar vikten av en medvetenhet och dialog mellan skolan och 

hemmet kring läxans funktion och syfte. De menar att läxor kan uppfattas som en förlängning av skolarbetet och 

att skolans krav på föräldrar kan bli otydligt och leda till ett för stort ansvar som i sin tur kan leda till konflikter 

mellan barn och föräldrar (Pettersson & Leo, 2005). Leo kom i sin studie 2004 fram till att föräldrar inte gärna 

kontaktar skolan vid sådana tillfällen. Därför ligger det på skolans och lärarnas ansvar att tydliggöra läxans syfte 

samt skolans respektive föräldrarnas roller vid läxläsning. Då det inte fungerar blir det skolans roll stödja en 

fungerande läxläsning när det inte står dokumenterat hur läxläsning ska hanteras, även om lärarna ser den som en 

naturlig del av undervisningen (Pettersson och Leo, 2005). Även i den allmänna debatten om läxor framhålls 

läxläsning som en möjlighet för föräldrar att få insyn i sina barns skolarbete och att det utgör en länk mellan hem 

och skola. I Leos studie från 2004 menar föräldrar att läxläsning inte ger en tydlig bild av skolsituationen om 

läxläsningen är problemfri. Finns det problem är det tecken på att något är fel men inte vad. Därför menade 

föräldrar i Leos studie att andra sätt än läxor ger föräldrar insyn i skolarbetet (Pettersson och Leo, 2005).  

 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Då läxor handlar om inlärning har jag valt att utgå ifrån Lev Vygotskijs tankar om inlärning.  

Vygotskij (1896-1934) var en rysk lärare och psykolog. Hans syn på lärande kallas i Sverige för sociokulturell. 

Han menade att lärande sker i samspel med andra och att omgivningen är avgörande för utveckling och 

prestationer hos en individ. När han talade om utveckling menade han både tankeförmåga och språk som mental 

och personlig utveckling. Det är enligt Vygotskij viktigt att lärare har en god kännedom om barnets individuella 

historia och kulturella bakgrund. Barnets utveckling sker genom relationer till främst föräldrarna.  

Vygotskij menade att lärande medför utveckling och att en mängd utvecklingsprocesser skulle vara omöjliga 

utan lärande. Enligt Vygotskij är alltså utveckling och lärande inte identiska processer. De är istället 

sammanlänkade på ett komplext sätt ända sedan barnet föds. Barnet har på det viset gjort en lång utbildnings- 

och utvecklingsresa redan före skolstart, med bland annat föräldrars hjälp. Han menade att i barns utveckling 

finns ett område, en närmaste utvecklingszon som befinner sig mellan det barnet klarar att göra ensam och det 

som barnet kan göra med hjälp av någon annan. Här ligger funktioner under utveckling, vilket innebär att det 

barnet klarar av med hjälp av någon annan kommer det senare att kunna göra själv. När det gäller undervisning 

är det därför viktigt att den riktar sig mot det som är i utveckling 

(Dysthe 1980, s.80).  
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  Mycket i dessa tankar speglas i mitt arbete då man skulle kunna sätta detta i samband med läxor; dels 

föräldrarnas delaktighet samt vikten av meningsfullheten i läxorna. Med detta menar jag att en meningsfull läxa 

utmanar just dessa funktioner under utveckling. Detta under förutsättning att läxan är förståelig och bygger på 

skolarbetet samt att man som lärare känner barnet/barnen för att uppnå detta. En god kommunikation mellan 

lärare och föräldrar är också av stor vikt för att barnen ska kunna få den hjälp de behöver hemma.   

 

Metod 
I undersökningen använde jag mig av elevenkäter, lärarenkäter samt föräldraenkäter för att få ett underlag till 

min undersökning. Undersökningen genomfördes i huvudsak under en VFU-period på lärarutbildningen hösten 

2005 och slutfördes till färdigt examensarbete våren 2017.   

Under denna tidsperiod har läxan fått en mer uppmärksam roll. I början fanns inte mycket forskning att tillgå 

jämfört med idag då flera intresserat sig för ämnet och skrivit både avhandlingar och böcker. I media har läxan 

och framför allt debatten om läxhjälp varit ett aktuellt ämne under de senaste åren. 

  Jag valde enkäter för att få störst antal möjliga svar under den begränsade tid jag hade till förfogande under min 

VFU-period. Speciellt gällde detta svaren från föräldrarna. Jag ansåg även att enkätfrågor skulle ge lättolkade 

resultat och leda till en likvärdigare bedömning än om jag i huvudsak tillämpat kvalitativ metod, exempelvis 

intervjuer eller observationer. I samband med arbetet med att konstruera enkäterna använde jag mig av Göran 

Ejlertssons bok Enkät i praktiken – en handbok i enkätmetodik.  

Enkätexemplar medföljer som bilaga 1,2 och 3.  

 

 

Urval 

 

Elever 
Enkätundersökningen utfördes i en mindre skola som bestod av tre klasser, en åk 5 och två åk 6. Jag lät eleverna 

i de båda 6:orna delta i undersökningen då de hade störst erfarenhet av läxor då de var äldst på skolan. Att jag 

valde båda klasserna berodde på att jag ville få ett så stort urval som möjligt. Elevantalet i de båda berörda 

klasserna var sammanlagt 52 elever, där jag fick tillbaka 51 ifyllda enkäter från 28 flickor respektive 23 pojkar. 

Samtliga elever fyllde i sina enkäter på lektionstid. Enkäten medföljer som bilaga 1. 

Lärare 
Antalet lärarenkäter är sex stycken, ifyllda av lärare; fyra män och två kvinnor, verksamma på mellanstadiet, 

med antal verksamma år i yrket vid tiden för undersökningen som varierade allt från 7 till 40 år. Fem av dessa 

lärare arbetade på den skola jag genomförde min VFU-period på och var eller hade varit klasslärare åt eleverna i 

undersökningen. En sjätte lärare arbetade som klasslärare i år 6 på en annan skola. Detta för att få ett större urval. 

Enkäten medföljer som bilaga 2 . 
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Föräldrar 
De föräldraenkäter som redovisas nedan besvarades av föräldrarna till eleverna i de båda sjätteklasser på den 

skola där jag gjorde min lärarpraktik. Varje elev tog hem en enkät och av 52 enkäter fick jag tillbaka 37 stycken. 

Enkäten medföljer som bilaga 3.  

 

 

Procedur 
Eftersom jag enligt ovan ville inkludera alla berörda grupper valde jag att låta både elever, lärare och föräldrar ur 

samma skola delta i min undersökning. 

För själva elev- och föräldraundersökningen tillämpades som tidigare nämnts, en kvantitativ metod: enkät. Efter 

att ha utformat enkäterna utifrån frågeställningarna inför arbetet valde jag att dela ut elevenkäten i skolans båda 

klasser i år 6, för att få ett brett underlag och med elever som är lika gamla och har samma erfarenheter av läxor. 

Eleverna fyllde i enkäten under lektionstid. Föräldraenkäterna skickades hem med ovan nämnda elever 

tillsammans med en presentation av mig och själva undersökningen. Lärarenkäterna fylldes i av klasslärarna på 

skolan, samt av en klasslärare i år 6 från en annan skola. Vid bearbetningen av resultaten sammanställde jag 

svaren i tre grupper; elevers, föräldrars och lärares svar.  

 

Databehandling 
Vid bearbetningen av det insamlade materialet från elev- och föräldraenkäterna valde jag till en början att 

sammanställa svaren i tabellform, förutom vid de frågor som föranledde enbart ett ja- eller nej- svar. Större delen 

av frågorna lämnade utrymme för olika svarsalternativ, ex. ” I vilket ämne får du läxor?” eller öppna frågor som 

ledde till olika svar som exempelvis: ”Hur tycker du att en bra läxa är?” I tabellerna grupperade jag 

synpunkterna efter likheter i svaren. Vi de frågor som ledde till ja- eller nej-svar, har många lämnat 

kompletterande kommentarer. Dessa svar sammanställde jag efter likhet men i löpande text. 

Anledningen till detta är att jag bedömde att bearbetning och analys skulle ske på ett enklare sätt. Vid arbetet 

med att sammanställa svaren från lärarenkäterna frångick jag användandet av tabeller på grund av deltagarnas 

utförligare svar, samt att antalet deltagande var relativt få. Här sammanställde jag svaren från respektive fråga i 

löpande text. Utifrån en analys av dessa tabeller baserades sedan resultatet av undersökningen. 

Forskningsetiska principer 
Vid genomförandet av undersökningen utgick jag från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav vid genomförandet av 

ett forskningsarbete. Dessa är följande: Informationskravet, som innebär att deltagare i en undersökning skall 

delges information om forskningen. Samtyckeskravet, som handlar om deltagarna rätt att bestämma om de vill 

delta. Tredje kravet är konfidentialitetskravet, som innebär att inga personliga uppgifter lämnas ut och slutligen 
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nyttjandekravet, som innebär att undersökningens resultat endast används för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Information om detta delgavs eleverna inför deltagandet i undersökningen samt att 

föräldrar fick information om detta via mail, då eleverna var under 15 år gamla.  

 

 

Metoddiskussion 
För att få en god validitet i undersökningen fick jag hjälp av min VFU-handledare med att granska enkätfrågorna 

så att de stämde i förhållande till syftet i undersökningen. Genom att välja enkät som huvudsaklig metod 

minskades eventuell påverkan i svaren av mig i jämförelse med om jag valt intervjuer.  

  Vad gäller reliabiliteten var svarsfrekvensen genomgående god vid undersökningen. Enkätundersökningen 

besvarades av 80 % av samtliga deltagare och resultaten från de tre grupperna; elever, föräldrar och lärare visade 

på samstämmighet i svaren. För att få ett rättvisande resultat valde jag medvetet att låta föräldrar och lärare till 

de elever som deltog i undersökningen själva medverka då de hade en gemensam utgångspunkt vad gäller läxor. 

Ett undantag var deltagandet av en lärare på en annan skola. Anledningen till detta var att antalet lärare på den 

berörda skolan var få till antalet och jag ville få en större grund i undersökningen vad gällde lärarperspektiven.  

 

Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av elevenkäterna, följt av en redovisning av enkäterna som lärarna fyllde i, 

samt slutligen en redovisning av föräldraenkäterna. Enkäterna medföljer som bilagor (bil.1, 2 och 3).  

                                  

Elever 
Samtliga elever som medverkar i undersökningen uppger att de regelbundet har läxa i matematik och engelska. 

Läxa förekommer även bl.a. i svenska, samt att flera elever också nämner läxa i bild. Nästan samtliga elever 

uppger att de får minst två läxor per vecka.  

I undersökningen framgår att de flesta elever har en uppfattning om att läxans syfte handlar om inlärning och 

några vidareutvecklar detta med att ha nytta av kunskaper även utanför skolan.  

De flesta anser att det är bra med läxor och sätter det i samband med utökad kunskap och flera tänker på att lära 

inför framtiden. De negativa aspekterna av läxor enligt eleverna handlar till största delen om att läxor inskränker 

på deras fritid eller att läxor upplevs jobbiga eller tråkiga. Elevenkäten bifogas som bil. 1. 

 



10 

 

Hur bör läxor, enligt elevernas uppfattningar, vara utformade? 

Det mest förekommande svaret handlar om att läxan ska vara rolig men flera nämner även egenskaper som ”bra” 

och ”lärorik”.  Många svar handlar även om svårighetsgraden av läxan och flera menar att en lagom svår läxa är 

bra. Här ger även eleverna förslag på läxans innehåll och nämner både bildläxa, matteläxa och glosor mm.  

En dålig läxa däremot handlar enligt eleverna om att den kan uppfattas som svår men också ”för lätt” eller 

”tråkig”. En del menar att en dålig läxa kan vara en som är svår att förstå.”Tidsbrist” är ett annat alternativ utav 

flera. Några nämner olika ämnen.  

 

Vilken mängd läxor anses vara lämplig? 

Av svaren från eleverna framkommer att långa eller mycket läxor är lika med dåliga läxor.  

 

Var skall läxläsning utföras? 

Drygt hälften av flickorna skulle vilja göra läxan på skoltid och motiverar detta med att de får tid över till andra 

aktiviteter eller vara lediga. Ungefär två tredjedelar av pojkarna skulle föredra att göra läxan på skoltid och även 

här kan man läsa kommentarer om att få tid över till annat. Några föredrar att göra läxan hemma och nämner 

bl.a. lugn och ro samt föräldrahjälp. En större del av eleverna uppger att de har möjlighet att göra läxan på 

skolan. 

 

När ska läxläsning utföras? 

Övervägande del av eleverna föreslår olika vardagar som passar bäst för läxläsning, men några föredrar helgen. 

Många kommentarer handlar om anpassning efter fritidsaktiviteter. 

De allra flesta vill ha upp till en vecka på sig att göra läxan innan den ska lämnas tillbaka till läraren.   

Eleverna fick en fråga som handlar om vad de tycker om att få läxa över helgen och här går meningarna isär. 

Ungefär hälften svarar nej och menar på att man ska vara ledig på helgerna eller ägna tid åt kompisar och 

fritidsaktiviteter medan andra menar att då finns det tid över till läxläsning. 

 

Behövs läxhjälp? 

De flesta av eleverna anser sig behöva hjälp med läxorna ibland och de flesta nämner att någon av föräldrar 

hjälper till. Övervägande är det matteläxan som eleverna behöver hjälp med. Av de elever som föredrar hemläxa 

handlar orsakerna om att få lugn och ro samt chans till föräldrahjälp. En av eleverna påpekar också att det är 

viktigt att även föräldrar har tid för läxläsning. Att läxan ska vara tydlig och lätt att förstå är viktigt. I samband 

med frågan om hur läxor ska vara utformade kommer föräldrarna på tal. Eleverna menar att det är viktigt att 

även föräldrar ska förstå hur läxan ska utföras.  
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Lärare 

Nedan följer en redovisning av resultatet från lärarenkäterna. Enkäten bifogas som bilaga 2. Samtliga tillfrågade 

lärare brukar ge läxa regelbundet i matematik och engelska men läxor förekommer även i svenska, No och So.  
Samtliga av de tillfrågade lärarna anser att läxor behövs och deras viktigaste skäl till att ge läxor är att ge 

eleverna ökad självkänsla, att eleverna får känslan av att ”jag klarar det här”.  

Läxor kan också vara kompetenshöjande. De kan skapa ett extra övningstillfälle och ge eleverna möjlighet till att 

befästa det som de övat på i skolan och även fördjupa sig i det som de inte hunnit under lektionstid. I detta 

sammanhang nämns också en lugn miljö.  

Andra faktorer som nämns är att eleverna i och med läxläsning får träning i att planera och ta ansvar. Här ger en 

lärare en extra definition och menar att elever kan behöva annat än att stressa från den ena aktiviteten till den 

andra. Några nämner också att läxor skapar goda rutiner. En av lärarna menar att det är svårt att svara när man 

inte kan se helheten. 

Flertalet av lärarna anser att eleverna vet varför de får läxa, medan ett par ställer sig mer tveksamma till detta. En 

av lärarna menar att vissa av eleverna vet varför, medan andra inte gör det. Nästan alla lärare kommenterar att de 

brukar prata med sina elever om varför de får läxa.  

Hälften av lärarna anser att reaktionerna från eleverna om läxor ofta är positiva även om några nämner att en del 

elever upplever läxa som jobbigt. Någon utvecklar sitt svar med att det upplevs positivt om det finns ett förankrat 

mål med läxan. Två av lärarna svarar att eleverna har förståelse, att de anser att läxorna hör till skolan eller tar 

dem för givet. Någon påpekar att vissa elever tycker läxor är bra, medan andra upplever det som jobbigt medan 

en av lärarna upplever elevernas reaktioner på läxor som negativa. 

Drygt hälften av lärarna upplever föräldrarnas reaktioner på läxor som positiva. Under förutsättning att mängden 

läxor är lämplig, lade någon till. En av lärarna berättar att läxor har diskuterats på ett föräldramöte. 

Kommentaren var att det är bra att vissa delar av läxan görs på skoltid, med hänvisning till matten och främst 

skriftlig huvudräkning. En av lärarna som mött positiva reaktioner upplever ändå att föräldrarna är oinsatta i 

elevernas arbeten. En lärare har inte fått så mycket kommentarer om läxor från föräldrahåll. 

 

Hur bör läxor, enligt lärarna vara utformade? 

Här nämns från flera håll att läxan ska kunna kopplas till det eleverna gör i skolan. Den ska ge vidare träning 

hemma, ha ett syfte, vara relevant och lätt att förstå. Två av lärarna nämner i sina svar också individuella läxor. 

En annan åsikt som läggs fram är, att läxan kan ses som en trevlig variant på det som eleverna gör på skolan. 

Andra kommentarer är, att den gärna får vara rolig eller praktisk. Läxor som inte har något syfte eller är 

kopplade till arbetet i skolan är exempel på dåliga läxor. Det kan också handla om en läxa bara för läxans skull 

där ingen uppföljning ges. De kan också vara svåra att förstå. Vad gäller läxans nivå tyckte ett par av lärarna att 

eleverna skulle kunna klara den på egen hand och nämner aspekter som känsla av delaktighet och självförtroende 

samt att elevens ålder och mognad hör ihop med vilken nivå läxan ligger på och vilket stöd eleven behöver. En 

lärare ser det som självklart att eleven ska klara läxan själv, men betonar ändå vikten av föräldraengagemang och 

delaktighet vilket flera av lärarna påpekar. Detta är ytterligare en lärare inne på, men nämner också att det kan 

vara svårt för föräldrar att hjälpa sina barn med läxor. Det kan handla om både kunskap och tid. En annan lärare 

svarar, att en del läxor kan vara utformade så att eleverna ska klara dem själva. 
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Vilken mängd läxor anses vara lämplig? 

Här är lärarna rätt överens om att två till tre läxor per vecka är lagom. En lärare svarar att ungefär en timmes 

arbete hemma är lämpligt. Någon tillägger att mängden är beroende på vad läxan har för innehåll. 

Samtliga lärare är positiva till att läxor kan börja ges i ”lågstadiet”. Flera nämner år 1 eller år 1 – 2. 

Kommentarerna handlar om att det inte är några problem bara läxan är på rätt nivå och i lämplig mängd för 

eleverna. Någon föreslår att det inte behöver vara läxor relaterade till ämnen. Någon nämner läsläxa, en annan 

läxa av sorten ”ta reda på”. Andra åsikter som framkommer är att elever i den åldern kan känna sig stolta över att 

kunna visa att de har gjort läxan och att många barn som ska börja skolan längtar efter att få läxa. 

 

Var skall läxläsning utföras? 

Fördelarna med läxläsning på skoltid innebär enligt några av lärarna att det ger möjlighet till hjälp och rätt 

instruktioner till uppgiften samt att eleverna får mer fritid. Att läxan blir gjord och att de sedan i så fall kan 

förhöra varandra ses också som en fördel. Nackdelarna som anges är att eleverna missar att träna på att ta ansvar, 

planera och få ett extra inlärningstillfälle. Någon anser att någon läxa måste hem och tillbaka till skolan och 

föräldrarnas intresse för skolarbetet kan påverkas negativt, lyder ytterligare kommentarer. En lärare menar att det 

inte finns tid eller lugn för läxläsning på skolan. 

  Fördelarna med läxläsning hemma ger det övervägande svaret att eleverna får lära sig att planera. Att eleverna 

får ta ansvar och ökad tid till inlärning ses som fördelar. Någon ser hemläxa som en chans för föräldrar att umgås 

med barnen. Vidare menar två av lärarna att hemläxa kan ge tillfälle till inlärning i lugn och ro. Här nämns 

glosor och tabeller, vilka behöver nötas in över en lång tid som exempel. För övrigt nämns rutiner och att läxan 

stärker självkänslan. En nackdel med hemläxa som omnämns är att den kan inverka negativt då det blir mindre 

tid för fritidsaktiviteter och kontakt med kompisar. 

 

 

När skall läxläsning utföras? 

Hälften av lärarna påpekar att helgen ska vara läxfri, d.v.s. att det inte ska vara läxa från exempelvis fredag till 

måndag men att det är okej att ge läxor t.ex. från torsdag till torsdag. En lärare poängterar skillnader i hur mycket 

eleverna träffar sina föräldrar under veckorna och någon pekar på att för vissa elever passar det bra att göra 

läxorna på helgen för att ha något att göra, i detta fall nämns skolskjutselever. Två av de andra lärarna nämner 

också, att möjligheten att göra läxan på helgen ska finnas. Längre tid innan läxan ska lämnas in kan vara bra för 

dem som har mycket aktiviteter på fritiden, tycker vissa elever och föräldrar enligt en lärare.  
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Behövs läxhjälp? 

På frågan Upplever du att eleverna får den hjälp och det stöd de behöver med läxorna hemifrån? (bil.2) anser ett 

par av lärarna att det varierar. De upplever att en del elever får mer hjälp, andra inte. Några lärare svarar ”ja”, 

men lägger också till en kommentar om att det finns variation. Här nämns också att det är svårt att veta om 

föräldrarnas roll enbart handlar om att påminna om läxor eller om de verkligen engagerar sig i barnens 

läxläsning. En annan synpunkt som framkommer är att det i de fall det brister, är det svårt att få till en bättring. 

En lärare kommenterar med att de elever som borde få hjälp inte alltid får det och menar att detta gäller även de 

vuxnas kontakt med skolan. Ytterligare en synpunkt är det faktum att vissa elever får mer hjälp än andra, vilket 

innebär att läxor kan bli orättvisa. En lärare svarar ”nej” på denna fråga och menar att eleverna ofta lägger 

skulden på föräldrarna för att de inte hjälper till med läxorna. Upplever de att föräldrarna inte bryr sig om att ta 

reda på vad de har i läxa lämnar de den om det är svårare uppgifter. 

 

 

Bristande hjälp och stöd hemifrån med läxläsning 

Frågan i enkäten lyder: Hur går du tillväga när en elev inte får den hjälp som han/hon behöver med läxan 

hemma? (bil.2) 

De flesta av lärarna svarar att de tar upp problemet med föräldrarna på något sätt. Här nämns 

samtal/utvecklingssamtal, hemdagbok samt möjligheten att hjälpa eleven på något sätt på skolan. En lärare 

betonar att det är viktigt för alla elever att kunna säga att han/hon har gjort läxan. En av lärarna svarar med att ta 

hjälp från andra vuxna, elever eller exempelvis kyrkan. 

 

 

Om behovet av läxhjälp hos eleverna 

På denna fråga svarar en lärare ”ja” och menar på att många elever inte vågar tro på sin egen förmåga. Tre lärare 

menar att det finns de som klarar läxorna själv, medan andra kan behöva lite hjälp. En förtydligar svaret och 

menar att en del elever behöver hjälp med själva läxan och vissa kan behöva hjälp att komma igång med 

läxläsningen. En annan lärare anser också att det kan vara olika från elev till elev men poängterar att det oftast är 

bra om en vuxen engagerar sig. En lärare svarar ”egentligen inte” och menar på att eleverna är vana att först 

fråga och sedan tänka själva. 

 

Synpunkter på om läxläsning fungerar 

Det övervägande svaret är att läxläsningen fungerar bra. Någon förstärker sitt intryck med att svara ”mycket 

bra”. Någon kommenterar med att undantag alltid finns, en annan menar på att det alltid är några elever som 

glömmer. En lärare anser att det kan vara olika mellan klasser och att det kan vara svårt för vissa att komma ihåg 

böcker. 
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Orsaker till icke fungerande läxläsning 

De flesta anser att det oftast beror på att eleverna inte har läst på ordentligt. En lärare menar att eleverna 

glömmer bort sin läxa, en annan anser att eleven/eleverna inte får tillräcklig hjälp och en svarar att det beror på 

övriga orsaker och kommenterar med att de glömmer att ta med sig läxan tillbaka till skolan. Övriga 

kommentarer handlar om att elever inte tar itu med läxan på ett ordentligt sätt och skulle behöva hjälp med detta. 

Någon svarar att det är svårt att veta de bakomliggande orsakerna. 

 

Synpunkter om läxhjälp från annan verksamhet utanför skoltid 

En lärare svarar att läxan hör till skolan eller hemmet och nämner här både föräldrar och mor- och farföräldrar 

som hjälp med läxorna. Samma lärare anser att övriga verksamheter ska ha andra uppgifter. Ytterligare en lärare 

ställer sig tveksam och menar att om annan verksamhet än skolan ska vara aktuell bör det vara någon kunnig 

pedagogiskt utbildad person som kan undervisa i det ämne det gäller. En av lärarna anser inte att det ska 

förekomma, då läxan också ska fungera som en stund mellan barnet och den vuxne. En lärare menar på att det är 

bra, men att behovet inte borde finnas. Ett annat svar är att ”det måste ju vara jättebra för de barn som inte får 

hjälp hemma”. Ytterligare en lärare anser också att det kan vara bra, men påpekar att skriftlig matematik kanske 

borde finnas med som krav då det visat sig att även föräldrar har svårt med det. 

 

Föräldrar 
Föräldrarna fick frågan om de anser att deras barn vet varför de får läxa? Merparten svarade ja. Kommentarerna 

som följde handlade om att barnen ska bli bättre i skolan, lära sig ta ansvar samt att öva studieteknik inför högre 

årskurser. En förälder berättar att de brukar prata om läxans syfte både hemma och på skolans utvecklingssamtal. 

Andra ställer sig mera tveksamma till frågan. En förälder svarar: ”Jag vet ärligt talat inte. Det hör liksom till 

skolan” medan en annan förälder inte tror att barnet vet varför det får läxa. En förälder svarar med kommentaren 

”för inlärningen, men han säger själv att han inte vet”. 

  Angående vilka läxor barnen brukar ha svarar samtliga föräldrar att barnet brukar ha läxa i matematik, många 

skriver även om läxa i engelska och svenska (en kommentar är att läxa förekommer för sällan i detta ämne). 

Några nämner även OÄ och ”övrigt” som svar. 

Nästan samtliga av föräldrarna anser att läxorna behövs men några svarar nej och ett par föräldrar ställer sig mer 

tveksamma.  

  Kommentarerna till frågan om läxor behövs handlar om ansvar och planering samt extra övningstillfälle, vilket 

några föräldrar nämner. Läxor kan också behövas inför högre stadier samt för inlärningens skull. Flera föräldrar 

menar att barnen kan behöva lugn; ”Barnen får jobba i en lugn hemmiljö så de lättare kan koncentrera sig”. 

Några talar om att läxor dock ska vara i lagom mängd. Det framkommer också åsikter som handlar om 

föräldrainsyn och att läxan bör vara varierad. Någon påpekar fördelen med läxor ”om man halkat efter”. En 

förälder kommenterar frågan enligt följande; ”Både och, jag kan tycka för ansvarsbiten att komma ihåg att ta 

hem och med läxan hem + att jag som förälder kan vara delaktig, men det är en fin balansgång till att det blir för 
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mycket. Och jag tror många gånger så ger läxor mer stress och detta i sin tur leder till sämre inlärning. Läxor ska 

vara kul”. 

De föräldrar som svarar nej anser att skolarbete hör skolan till. Någon menar att barnen också behöver sin lediga 

tid hemma. 

 

Hur bör läxor, enligt föräldrarna vara utformade? 

Frågan besvaras av något mer än en tredjedel av föräldrarna som menar att en bra utformad läxa innebär att 

barnen vet vad de ska göra. ”En bra beskrivning så man förstår den” anser en förälder. Flera anser även att en bra 

läxa ska vara ett komplement till elevernas arbete i skolan. Några föräldrar kommenterar läxans storlek genom 

att svara att den ska vara lagom lång och ett par ger exempel på innehåll m.m. Här nämns bl.a. skrivuppgifter 

och glosor.  

En dålig läxa däremot handlar om läxor som har inga eller dåliga instruktioner. Flera föräldrar anser att en dålig 

läxa inte har något ordentligt innehåll; ”När det är läxa för läxans skull, när läxan inte för utvecklingen framåt 

och när man får flera blad med samma tragglande i ex. matte med samma tal sida upp och ner” lyder en annan 

kommentar.  Någon anser att ”en dålig läxa är ingen läxa?” Någon tycker dessutom att ”det finns inga dåligt 

utformade läxor”. 

 

Vilken mängd läxa anses vara lämplig? 

De flesta föräldrar anser att två till tre läxor per vecka är lagom. På frågan om hur många läxor barnen brukar ha 

i genomsnitt per vecka svarar majoriteten att barnen har två till tre läxor per vecka men flera föräldrar skulle 

föredra att barnen fick ett mindre antal läxor. 

 

Var ska läxläsning utföras? 

Endast ett fåtal av föräldrarna uttrycker sig enbart positiva till läxläsning på skoltid. Här nämns fördelar som 

tillgång till lärarhjälp eller att det underlättar för barnens möjligheter till fritidsaktiviteter. Flera menar att barnen 

behöver sin lediga tid hemma. Andra föräldrar ställer sig något tveksamma till läxläsningen på skoltid och menar 

bl.a. att som förälder missar man insynen i skolarbetet samt att flera uttrycker funderingar kring tillgången av tid 

och hjälp från lärare.  

  En del av föräldrarna föredrar att läxan ska göras hemma. Anledningarna till denna åsikt är att som förälder få 

insyn i skolarbetet och/eller att man som förälder vet att läxorna verkligen görs. De menar också att eleverna då 

får, när de gör läxor hemma, en möjlighet att träna på att planera och ta ansvar för sitt eget lärande. Någon 

nämner denna åsikt i samband med att planering och ansvar för sitt lärande behövs tränas på inför högstadium, 

gymnasie- och högskola. Andra fördelar är att läxläsning hemma ger lugn och ro samt ett extra övningstillfälle. 

Någon pekar också på risken att tid tas från annat på skolan ifall eleverna ska läsa läxan på skoltid.  

Överlag uppskattar föräldrarna att barnen ägnar upp till två timmar per vecka på läxor.  
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När ska läxan utföras? 

I enkäten finns även frågan Vad anser du om läxa som ges över helgen? (bil.3) Fler än hälften av föräldrarna 

uttalar sig positivt till detta. Övriga är mer negativt inställda och tre svarar att de inte vet. Av dem som valt ”bra” 

som svarsalternativ poängterar hälften att läxa från exempelvis torsdag till torsdag eller fredag till fredag är bra. 

Övriga kommentarer är att det är bra då barnen är trötta efter skoldagen, ”om man har mycket”. Flera nämner 

aspekter som lugn och ro och gott om tid. En förälder kommenterar sitt svar med ”har man problem med 

detta ämne är det bättre med gott om tid. En annan anser att ”det är bra om man har många idrottsträningar på 

veckan. Det är mer lugn och ro på helgen”. En annan kommentar är följande: ”Valfritt att läsa den på helger eller 

under veckan. Ibland är helgen en bra och lugn tid att läsa läxa”. 

  Av de föräldrar som anser att det är dåligt med läxa över helgen kommenterar alla utom en förälder sitt svar. 

Några föräldrar kommenterar sitt svar med att det är dåligt om barnen enbart har helgen på sig. Mer än hälften av 

föräldrarna anser att på helgen ska barnen vara lediga. ”Helgen bör vara helt fri från läxor”, ”barnen behöver 

avkoppling också”, ”helg = ledigt”, ”de är bara barn ännu”, ”det går fort nog i dagens samhälle, helgerna 

behövs” är några av de kommentarer som ges. En kommentar lyder: ”Inte bra om läxan ges fredag och ska vara 

klar måndag, får de läxan tidigare än fredag tycker jag det är OK”. 

  Svaret på frågan om antal dagar barnen behöver innan läxan ska lämnas in varierar, men det övervägande svaret 

är en till tre dagar.  

 Någon lägger till kommentaren ”fördela läxan”. Lika många menar att det beror på läxans innehåll. En 

föräldrakommentar handlar om att en engelskaläxa kan kräva längre tid.  

 

Behövs läxhjälp? 

De flesta föräldrar anser att deras barn behöver hjälp ibland med läxan och då handlar det oftast om att förhöra 

läxorna. Vad gäller skolämne så handlar det oftast om att hjälpa till med läxor i matematik och engelska. Att få 

insyn i sina barns skolarbete ses som positivt men även från föräldrarna påpekas vikten av tydliga läxor. Både 

barn och föräldrar ska förstå läxan Flera anser att läxläsning kan vara bra på skolan ibland, eller som en förälder 

kommenterar frågan; ”Bra, chans till lärarhjälp med det svåraste och det som vi föräldrar har svårt att hjälpa till 

med”. Någon påpekar även att alla ej orkar med läxa hemma och nämner dyslektiker som exempel. 
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Sammanfattning av enkätresultatet 
 

Läxans syfte och utformning 
 

Elever 

Resultatet från elevenkäten visar att mer än hälften av eleverna anser att det är bra med läxor. De flesta elever 

kopplar läxans syfte med inlärning och kunskap. En bra läxa, enligt eleverna är inte för svår men inte heller för 

lätt. Den ska gärna vara rolig. En dålig läxa kan vara utformad så att eleverna och även föräldrarna inte förstår 

den.  

Lärare 

Samtliga lärare i undersökningen anser att läxor behövs i skolan. Utav resultatet av lärarenkäterna kan man se att 

lärarnas viktigaste skäl till att ge läxor handlar om att ge barnen ökat självförtroende, ta ansvar, kunna planera 

och skapa goda rutiner samt ge kunskap.  

En bra läxa, enligt lärarna, ska bl.a. kopplas till det eleverna arbetar med i skolan och ha ett syfte. Även från 

lärarhåll anses att en dålig läxa kan innebära en svårförståelig läxa. 

Elevernas reaktioner på läxor upplevs lite olika, däremot tycker de flesta lärare att föräldrarna är positivt 

inställda till läxor.  

 

Föräldrar 

Undersökningen bland föräldrarna visar att majoriteten anser att läxor behövs. Även föräldrarna nämner 

inlärning och lära sig ta ansvar och planera. Att som förälder få insyn i sina barns skolarbete ses som en viktig 

del till att barnen får läxa. I likhet med elever och lärare uppfattas en bra läxa av många föräldrar som en uppgift 

med tydliga instruktioner.  

Föräldrarna menar, precis som lärarna att läxan bör vara kopplad till skolarbetet och ha ett syfte. Det får inte vara 

läxa för läxans skull.  

 

Vilken mängd läxor anses vara lämplig? 

Elever 

Flera av eleverna nämner att långa eller mycket läxor är lika med dåliga läxor.  

Lärare 

Lärarna anser att en lämplig mängd läxor per vecka bör ligga på två till tre stycken och samtliga är överens om 

att läxor kan börja ges till elever i år 1. 
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Föräldrar 

Även föräldrarna svarar att två till tre läxor per vecka känns lagom.  

Var skall läxor utföras? 

Elever 

Majoriteten skulle föredra att göra dem på skolan, vilket i huvudsak verkar påverkas av fritidsaktiviteter o.d. som 

ska hinnas med. 

Lärare 

Den största fördelen med läxläsningen på fritiden är att eleverna lär sig planera och ta ansvar, annat som nämns 

är t.ex. gemenskap med föräldrar och lugn och ro. Nackdelen kan vara mindre tid för umgänge med kompisar 

och fritidsintressen. Att eleverna får hjälp och rätt instruktioner är fördelar som nämns i samband med 

läxläsningen på skoltid, men de går miste om planeringen, ansvaret för sitt lärande och ett extra 

inlärningstillfälle.  

Föräldrar 

Om det ska vara hemläxa eller läxa på skoltid finns det många åsikter om. Många anser att en del av läxorna kan 

göras på skolan, men inte alla. Någon menar att hemläxa inte passar alla för att förutsättningarna är olika. 

Fördelarna för hemläxa handlar till stor del om att föräldrarna har möjlighet att kunna vara delaktiga och få insyn 

i sina barns skolarbete. Även här nämns ansvar och att det är lugn och ro att läsa läxan hemma.  Flera anser att 

det är bra med läxor för då får barnen lära sig att planera och få en studievana inför högre stadier i skolan. Att 

läxor ger tillfälle till extra övningstillfällen var en positiv aspekt som även nämndes av föräldrarna.  

 

När skall läxor utföras? 

Elever 

De flesta anser att helgen ska vara läxfri, även om undantag finns. Frågan om läxläsning över helgen gav många 

kommentarer. För en del passar helgen bra för läxläsning, för andra är det sämre. Här nämner många 

fritidsaktiviteter som påverkar deras lediga tid.  Däremot vill de flesta elever ha upp till en vecka på sig innan 

läxan ska lämnas in. 

Lärare 

De flesta anser att helgen bör vara läxfri, men möjligheten bör finnas att kunna ägna sig åt läxorna under helgen 

om man vill.  

Den största fördelen med läxläsning på fritiden är att eleverna lär sig planera, annat som nämns är t.ex. 

gemenskap med föräldrar och lugn och ro. Nackdelen kan vara mindre tid för umgänge med kompisar och 

fritidsintressen. Att eleverna får hjälp och rätt instruktioner är fördelar som nämns i samband med läxläsningen 

på skoltid, men de går miste om planeringen, ansvaret för sitt lärande och till ett extra inlärningstillfälle. 
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Föräldrar  

Föräldrarna ger ungefär samma svar som lärarna om läxor på helgen. 

Helgen ska vara fri från läxor, men de ser gärna att läxor delas ut på en torsdag eller fredag för att vara tillbaka 

till skolan en vecka senare. Även hos föräldrarna nämns barnens fritidsaktiviteter som en styrande faktor när 

läxan ska läsas.  Några tycker istället att möjligheten att kunna välja helgen som läxläsningstillfälle är bra, t.ex. 

då vardagskvällarna upptas av annat, bl.a. idrottsträningar.   
De antal dagar barnen anses behöva för att göra läxan innan den ska lämnas in är enligt föräldrarnas uppfattning 

något kortare än vad eleverna själv anser. En stor del av föräldrarna anser att en till tre dagar är lämpligt, medan 

eleverna till största delen anser att fem till sju dagar vore lämpligt. 

 

Behövs läxhjälp? 

Elever 

En större del av eleverna anser att de behöver hjälp ibland med läxorna och resultatet visar att det oftast är 

föräldrarna som hjälper dem. 

Lärare 

Behovet av läxhjälp varierar hos eleverna, enligt lärarnas kommentarer, men de flesta anser att läxläsningen 

överlag fungerar bra. De flesta anser att eleverna ska klara sina läxor själva men att det är viktigt med 

föräldrarnas engagemang. Brister hjälpen hos en elev som verkligen behöver den, försöker de flesta av lärarna i 

första hand att lösa problemet genom att på något sätt ta kontakt med föräldrarna, annars ge eleven hjälp på 

något sätt från skolans håll.  

En del av lärarna ställer sig positiva till läxhjälp utanför skolans verksamhet, exempelvis kyrkan, medan andra 

tvekar. Skälet till detta kan handla om att kunskaper måste finnas hos den som hjälper barnet.  

Föräldrar 

De flesta föräldrar svarar i likhet med sina barn att de behöver hjälp med läxan ibland. Att som förälder få en 

insyn i sina barns skolarbete upplevs positivt, men vikten av tydliga och förståeliga läxor poängteras. 
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Analys och diskussion 

Läxans värde 

Trots att läxan knappt är/har varit omnämnd i läroplanerna är den en vanlig företeelse i skolan. Ser man till den 

tidigare forskningen så påtalar Leo avsaknaden av läxor i styrdokumenten (Leo 2004). Även Hellsten menar i sin 

litteraturgenomgång att läxan är osynlig men att den har ett högt värde i skolan (Hellsten, 1997). Westlund 

(2004) saknar läxan i lärarutbildning och lärarhandledningar och kallar läxor för en svårfångad hybrid. Hon 

menar att det finns ett värde i läxor då de ger eleverna träning i planering, engagemang och ger positiv 

uppmuntran i relationen mellan barn och föräldrar. Hon anser att vuxna tar läxan för given och ser den som en 

möjlighet medan elever ser läxor som en brist. För eleverna är läxor en viktig del i vardagen, men som 

inskränker på deras fritid (Westlund, 2004).  

 

Läxans syfte och utformning 

Ser man till den politiska debatten nämns även här planering och föräldrars delaktighet som goda skäl för att 

skolan ska ge hemläxor. Moderaterna vill att läxan ska framgå av läroplanen.  

Utifrån resultatet av min undersökning tolkar jag att de flesta elever och föräldrar anser att det är bra med läxor 

och kopplar dessa med inlärning och kunskap, men precis som i Westlunds studie (2004) framkommer det även 

att läxläsning tar tid från fritidsaktiviter och ledig tid. Tidsaspekten är viktig. Majoriteten av eleverna vill ha god 

tid på sig att göra läxan, här tolkar jag att träningar och fritidsaktiviteter påverkar tiden för läxläsning.   

Samtliga lärare i min undersökning har uppfattningen att läxor behövs. Utöver läxans funktion att befästa 

kunskaper handlar kommentarerna i huvudsak om att läxor ger ansvar, skapar rutiner, ger ökad självkänsla osv. 

Intressant, då det visar att lärarna inte tar läxan för given utan har en föreställning om syftet.  

Reaktionerna från eleverna har upplevts mer blandade hos lärarna. En del vet varför de får läxa men andra inte.  

5 av 6 lärare i undersökningen uppger att de brukar tala med sina elever om varför de får läxa vilket också visar 

på vikten av att tydliggöra syftet.  Lärarna upplever också att de flesta föräldrar verkar vara positivt inställda till 

läxor, vilket stämmer med resultatet från föräldraenkäten.  

Framförallt ska läxan vara tydlig. Den ska vara lätt att förstå, både för elever och föräldrar. Detta påpekades 

särskilt av föräldrarna i undersökningen.  Leo (2004) skriver om vikten av att läxan har ett syfte. Är inte syftet 

tydligt kan det leda till en stressituation som i sin tur leder till konflikter (Leo, 2004). Därför är det viktigt att 

som lärare ha en tydlig bild av läxans syfte och utformning. Steinberg (1986) poängterar vikten av att eleverna 

får uppmuntran i sin läxläsning från både föräldrar och lärare. Wallenkrans (2000) skriver också om hur viktigt 

det är att eleverna får uppmuntran. 

 

Vilken mängd läxor anses vara lämplig? 

Mängden läxa ska vara lagom enligt eleverna, en till två läxor per vecka anser de flesta av föräldrarna vara en 

lämplig mängd vilket stämmer överens med lärarnas åsikter.  
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När ska läxor utföras? 

 Den övervägande åsikten om när läxan ska ges känns samstämmig med elevernas svar. Möjligheten att göra 

läxan över helgen kan vara bra, men inte läxa enbart över en helg.  

Att de flesta vill ha gott om tid för läxläsning känner jag mig övertygad om samt att läxa enbart över helgen inte 

är önskvärt. 

Samtliga lärare anser också läxa kan börja ges tidigt, redan i första klass. En åsikt som delas av Steinberg (1986), 

då han anser att därigenom får eleverna en grund till studievana. 

 

Var ska läxor utföras? 

 De flesta elever skulle föredra att göra läxan på skoltid, vilket jag uppfattar som ett skäl för att få ledig tid efter 

skolans slut. Däremot finns det elever som föredrar hemläxa och nämner lugn och ro som skäl. Detta ger en 

påminnelse om att alla är olika och att vi inte kan förvänta oss att läxläsning fungerar lika för alla elever. Att 

lyckas med läxläsning innebär bland annat att skapa en metod för att lära sig, enligt Steinberg (1986), som 

poängterar lugn miljö för läxläsning. Bland föräldrarna finns det lite olika åsikter. Någon anser att skolarbete hör 

skolan till, samt att barnen behöver sin fritid men endast åtta föräldrar av 37 anser det enbart positivt med 

läxläsning på skoltid. De flesta menar på att man som föräldrar då förlorar insynen och delaktigheten i sina barns 

skolarbete. Att däremot eleverna har möjlighet till lärarhjälp ses som positivt, även av lärarna själva. En viktig 

kommentar handlar om att eleverna kan få hjälp på skolan med det som är svårt som förälder att hjälpa till med. 

Det visar också på vikten av utformningen av läxan. 

Viss läxläsning kan ske på skoltid, men inte allt, vilket är något som flera lärare påpekar.  

 

Bland lärarna finns också en tydlig jämvikt mellan läxläsningens fördelar hemma respektive på skolan. 

Föräldrarnas insyn i barnens skolarbete, planering m.m. återkommer som fördelar med hemläxa även hos 

lärarna. Att eleverna får rätt instruktioner och hjälp ses som fördelar med att läsa läxor på skoltid. Återigen 

poängteras det hur viktigt det är med tydlighet och syfte vid hemläxor så att det blir ett meningsfullt arbete. Leo 

(2004) menar att en lokal läxpolicy behövs för att uppfylla detta.  

 

 

Behövs läxhjälp? 

 I min undersökning framgår det att de flesta elever behöver ha hjälp med läxan ibland, vilket bekräftas av 

föräldrarnas svar på frågan. Från lärarhåll känns svaret mer varierat. Någon nämner att läxor kan bli orättvisa då 

vissa elever får mer hjälp än andra. Återigen måste man komma ihåg att alla är olika och har olika 

förutsättningar. Vissa elever klarar läxorna själva, andra behöver mer hjälp och förutsättningen för att få hjälp 

hemma kan se olika ut. Återigen är det bara att konstatera att läxorna ska vara utformade på ett tydligt sätt och ha 

ett värde rent inlärningsmässigt men att den sociala biten är viktig, kontakten mellan skola och hem, elev och 

förälder. Inte bara utifrån tankar om föräldrars insyn och delaktighet i sina barn skolarbete utan även i barnens 

utveckling, vilket för tankarna till Vygotskijs teorier om inlärning och utvecklingzon (Dysthe 1980). 
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Avslutande summering 

De allra flesta vill behålla läxan och bidragit med tankar och åsikter kring den. 

En föräldrakommentar lyder dock; ”Jag vet ärligt talat inte, det hör liksom till skolan”. Det svaret är rätt 

intressant, hur många reflekterar egentligen över läxan och dess funktion? Det har jag själv heller inte gjort förut, 

varken under min egen skolgång eller när de egna barnen började skolan och fick hem läxor. När jag väl började 

fundera på detta kändes läxan som ett självklart ämne att skriva om. I läroplanerna har läxan varit så gott som 

osynlig samt att ingen större forskning bedrivits kring ämnet, något som dock har ökat under de senaste tio åren.  

Ingrid Westberg (2004) anser det är märkligt med det bristande intresset hos skolforskare, då läxarbete tar mer 

tid under en vecka än vissa av skolämnena. Hon menar vidare att vuxna tar oftast läxan för given trots att den är 

viktig för eleverna. Ulf Leo (2004) har också kommit fram till slutsatsen att läxor inte ifrågasätts. Att läxan är 

kopplat till skolan som i sin tur handlar om kunskap och inlärning ses som självklart, men behövs läxan? Faktum 

är att nästan alla tillfrågade föräldrar i min undersökning svarar ja på denna fråga. Merparten av dessa ser också 

övervägande fördelar med hemläxa. Läroplanens uppmaning om skolans och vårdnadshavarnas gemensamma 

ansvar för elevernas skolgång (Lgr 11), till trots, kan förhållandena se olika ut vad gäller elevernas möjlighet till 

läxhjälp hemma. Här tänker jag att det kan handla om både kunskaper hos föräldrarna som tid, engagemang och 

språkkunskaper. Stor del av eleverna i den svenska skolan har invandrarbakgrund vilket kan innebära att 

föräldrarna har bristande kunskaper i svenska språket vilket försvårar möjligheten att hjälpa sina barn med 

läxorna. Lärarsynpunkterna kring läxläsningshjälp från andra verksamheter, exempelvis kyrkan var delade. 

Några ansåg att det skulle vara bra, medan andra hade invändningar, bl.a. att pedagogisk utbildning borde ingå i 

så fall.  

  Om vi nu håller fast vid hemläxa, hur ska den då vara utformad så det blir en bra läxa? 

Ett sammanfattande resultat från både elever, föräldrar och lärare är att läxan ska ge kunskap, vara tydlig och 

förståelig, samt vara kopplad till skolans arbete. De övervägande svaren från föräldrarna handlar om att barnen 

skall veta hur de ska göra, det ska finnas instruktioner och föräldrarna ska kunna hjälpa till med läxan. Dessa 

åsikter stämmer väl överens med John Steinbergs (1986) råd till lärare att informera föräldrar om läxor. Han 

menar att det är lättare för föräldrar att hjälpa sina barn med läxorna om de vet hur de ska stödja sina barn. Han 

anser att de flesta föräldrarna är villiga att hjälpa sina barn men att de ofta inte vet hur de ska göra. Då menar han 

att det är viktigt att skolan ger information om hur föräldrarna ska ge sina barn stöd vid läxläsning.  

  Även Pia Wallenkrans (2000) skriver om vikten av kontakten med föräldrar och framhäver utvecklingssamtalen 

som ett tillfälle för både föräldrar och lärare att prata om hur läxläsningen kan fungera bäst.  

Ulf Leo (2004) skriver om vikten av en tydlig läxa och menar att det är viktigt att från skolans håll ge eleverna 

verktyg att klara läxan för att undvika konfliktsituationer hemma. ”Man lär sig inte i en konfliktsituation och 

motivationen för att göra andra läxor och att göra läxor i framtiden får sig en rejäl törn” (Leo 2004, s 51). Han 

har upplevt att föräldrar har svårt att ta kontakt med skolan om det blir konflikter hemma vid läxläsningen och 

menar att därför är det viktigt att skolan ger tydliga läxor. En relevant läxa kopplad till skolarbetet, gärna 

individuell är bilden av en bra läxa man får från lärarhåll. Det får inte vara läxa för läxans skull! Även här nämns 

att en läxa gärna får vara rolig! Läxans roll har även fått en ökad uppmärksamhet i den politiska debatten under 

de senaste tio åren och ser man till de politiska partiernas åsikter speglas dessa tankar. Kontakten mellan skola 

och hemmen är viktiga och Moderaterna förtydligar med att läxor kan vara en länk däremellan men viktigt att 

skolan har det övergripande ansvaret för elevernas kunskapsutveckling. Tydliga krav och meningsfulla läxor 
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nämns även här. Läxhjälp ses som ett komplement och hjälp. Däremot har åsikterna gått isär vad gäller 

skatteavdragen för läxhjälp. Några partier anser att detta kan innebära att skillnader i samhället ökar då hemmen 

och familjernas ekonomiska möjligheter ser olika ut. Socialdemokraterna anser att skatteavdrag endast gynnar de 

familjer som har råd att betala för tjänsten. Likaså Vänsterpartiet är motståndare till skatteavdrag då de anser att 

skattepengar ska användas efter behov. Mängden läxa är också av betydelse. Att läxa kan börja ges tidigt ses 

som positivt, redan från årskurs 1. Denna synpunkt är något som framhålls av John Steinberg (1986) där han 

talar om att bejaka barnens intresse och möjligheten att låta dem få goda studievanor från början.  

  När under veckan kan man då ge läxan? Många barn har fritidsaktiviteter som ska hinnas med, om föräldrarna 

ska hjälpa sitt/sina barn med läxor krävs det ju att även de har en stund över. En av frågorna i 

elevundersökningen gällde läxa över helgen. Tyvärr tror jag frågan blev otydlig, vilket jag inser är en brist i 

arbetet, då en del tolkade frågan som att läxan enbart sträckte sig över helgen (lördag – söndag), medan andra 

tänkte sig läxa som sträcker sig över helgen och flera vardagar, ex. från torsdag till torsdag, vilket var mitt syfte.        

Tack vare många kompletterande kommentarer anser jag mig ändå ha fått ett ganska tillförlitligt svar.  

Att ha flera dagar på sig innan läxan skall tillbaks till skolan talar både elever och föräldrar om men att ha läxa 

enbart över helgen är uteslutet, även hos lärarna. Kanske den åsikten är så dominerande att det inte ansågs 

behövas någon speciell paragraf om detta i Skolförordningen längre, vilket Hellsten (1997) skrev om. 

Kommentaren ”Valfritt att läsa den på helger eller under veckan. Ibland är helgen en bra och lugn tid att läsa 

läxa” (Hellsten 1997 s.207) upplever jag som en ganska så sammanfattande kommentar. Att ha gott om tid att 

göra läxan är önskvärt, men har själv upplevt som förälder att det inte alltid ges. För att eleverna ska få hjälp 

hemma är det viktigt med gott om tid. Jag tänker att det kan handla om föräldrarnas arbetstider, vardagsbestyr 

som ska hinna med samt att de flesta familjer har flera barn som ska ha hjälp med läxläsning, vilket jag tror lätt 

glöms bort. 

Så här i efterhand inser jag att det hade varit av stort intresse att få med även barn med invandrarbakgrund och 

deras familjers åsikter, då de är en stor del av den svenska skolan. 

 

 

Fortsatt forskning 
Från det att jag började mina förberedelser inför denna undersökning och fram tills idag har främst den politiska 

debatten om läxor och läxläsningshjälp ökat intresset om läxor. Då det, i början av mitt arbete inte fanns så 

mycket material att tillgå, finner jag idag en mängd artiklar m.m. om läxor och framför allt läxläsningshjälp och 

skatteavdrag till detta. Fördelar väger emot nackdelar; har detta visat sig vara en bra lösning för att underlätta för 

familjer eller besannades farhågorna och klyftorna i samhället så att bara vissa haft råd och möjlighet till denna 

hjälp? Det här skulle om några år vara intressant att se svaren på. Med utgångspunkt från ökat intresse för 

läxfrågan och resultatet från min undersökning, att läxor behövs i skolan skulle det vara intressant med en vidare 

forskning om hur man på bästa sätt använder sig av läxor i skolan. Hur skulle resultatet vara om läxorna som 

metod inkluderas i läroplanen? Då skolan har både ett kunskaps- och fostransuppdrag, ska läxan endast ses som 

en undervisningsmetod eller även som en fostransmetod? Kommer läxan att få en tydligare roll och inte något 

som tas för givet? 
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BILAGOR 
 

Några frågor om läxor  Bil. 1 

 

 

 

Jag är   flicka ____  pojke ____        (sätt kryss) 

 

 

1. Får du läxor i skolan?  Ja ____ Nej ____ 

 

 

2. I vilka ämnen får du läxor? (Du kan ange flera alternativ). 

 

Matte ____  Svenska ____ Engelska ____ 

 

OÄ ____  Övrigt? ____ 

 

 

3. Hur många läxor ungefär får du i veckan? Svar: ______________________________ 

 

 

4. Har ni läxa varje vecka?  Ja ____ Nej ____ 

 

 

5. Varför får ni läxor? Svar: __________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Tycker du att det är bra med läxor? 

 

Ja ____ Varför? _________________________________________________________ 

 

Nej ____ Varför inte? _____________________________________________________ 
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7.  Kan du göra läxan på skoltid?  

 

Ja ____ Nej ____ Ibland ____ 

 

 

8. När gör du/skulle helst göra läxan, på skoltid eller hemma? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

 

9. Tycker du att du behöver hjälp med läxorna? 

Ja ____ Nej ____ Ibland ____ 

 

10. Vem hjälper dig med läxorna? 

 

Svar: ___________________________________________________________________________ 

 

 

11. Får du tillräckligt med hjälp med läxorna? 

 

Ja ____ Nej ____  Ibland ____ 

 

 

12. Om du behöver hjälp, vilket ämne brukar den läxan handla om? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

 

13. Hur tycker du att en bra läxa är? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

 

14. Hur tycker du att en dålig läxa är? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

 

15. Hur många dagar vill du ha på dig att göra läxan innan den ska lämnas in? 
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Svar: ______________________________________________________________________ 

 

 

16. När i veckan passar det dig bäst att göra läxan? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

 

17. Brukar ni få läxa över helgen? Ja ____ Nej ____ 

 

 

18. Skulle det passa dig bra att få läxa över helgen? 

 

Ja ____ Varför? _________________________________________________________ 

 

Nej ____ Varför inte? _____________________________________________________ 

 

  Tack för din hjälp! 
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Läxorna i skolan – lärarsynpunkter   Bil.2 

 
Kvinna: ____ Man: ____ 

 

Utbildning: _________________________ Antal år i yrket: ____ 

 

1) I vilka ämnen brukar du ge läxor? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

2) I vilka ämnen ger du läxor regelbundet? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

3) Vad tycker du är det viktigaste skälet till att ge läxor? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4) Upplever du att eleverna vet varför de får läxa? 

    Ja ____                Nej ____ 

 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Hur tycker du att en bra läxa ska vara utformad? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Hur tycker du att en dålig läxa kan vara utformad? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7) Upplever du att eleverna får den hjälp och det stöd de behöver med läxorna hemifrån? 
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     Ja ____  Nej ____ 

 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8) På vilken nivå tycker du att läxorna ska ligga? 

    Eleverna ska klara den på egen hand ____ 

 

    Eleverna behöver någon form av hjälp/stöd ____ 

 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

9) Hur går du tillväga när en elev inte får den hjälp som han/hon behöver med läxan hemifrån? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

10) Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med läxläsning på fritiden (hemläxa)? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

11) Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med läxläsning på skoltid? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

12) Vad anser du om att ge läxor över helgen? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

13) Hur upplever du elevernas reaktioner på läxor? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

14) Hur upplever du föräldrarnas reaktioner/åsikter på läxor? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

15) Hur mycket läxor anser du är lämpligt att ge eleverna varje vecka? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

16) Hur tidigt i sin skolgång tycker du att eleverna ska börja få läxa? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

17) Upplever du att eleverna behöver hjälp med läxorna? 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

18) Hur tycker du att läxläsningen fungerar överlag? (Läsa på, komma ihåg böcker o.s.v.) 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

19) Om läxläsningen inte fungerar så bra hos eleverna, vad beror det oftast på? 

 

      Läser inte på ordentligt ____ Glömmer bort läxan ____ 

       

      Får inte tillräckligt med hjälp ____ Tidsbrist ____ Övrigt ____ 
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Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

20) Behövs läxor? 

 

      Ja ____ Nej ____ 

 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

21) Vad anser du om läxhjälp utanför skoltid? (T.ex. inom kyrkans ungdomsverksamhet o.s.v.). 

 

Svar: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Tack för din hjälp och medverkan! 
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Några frågor om läxor –  Bil.3 

              till föräldrar med barn i årskurs 6 
 

 

 

Jag heter Caisa Nilsson-Zakrzewski, går sista terminen på lärarprogrammet på 

Umeå universitet där jag läser till lärare i grundskolans tidigare år. För tillfället 

är jag på Röda skolan där jag gör min praktik. Efter den skall jag skriva mitt 

examensarbete, som jag har tänkt ska handla om läxor. Förutom att få höra 

elevers och lärares åsikter i detta ämne vore det intressant att få höra vad 

föräldrar har för synpunkter. Därför vore det tacksamt om ni kunde ägna några 

minuter åt mina frågor. Enkäten skickar ni tillbaka till skolan med era barn, jag 

kommer att finnas kvar på skolan t.o.m. vecka 42. Ni lämnar era uppgifter helt 

anonymt, dessa kommer sedan att sammanställas och bilda underlag för mitt 

kommande examensarbete. Tack på förhand! 

 

1) Hur många läxor brukar ditt barn ha i genomsnitt per vecka? 
0 – 1 ____  2 – 3 ____  3 → ____  Vet ej ____ 

 

 

2) Hur många läxor tycker du är lagom för ditt barn per vecka? 

0 – 1 ____  2 – 3 ____  3 →  Vet ej ____ 

 

 

3) I vilka ämnen brukar ditt barn ha läxa? 

Matematik ____ Svenska ____ Engelska ____ OÄ ____ 

 

Övrigt ____ Vet ej ____ 

 

4) Behöver ditt barn hjälp med läxorna? 

Ja ____  Nej ____  Ibland ____ 

 

Kommentar: _______________________________________________________________ 
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5) I vilka/vilket ämne behöver ditt barn hjälp med läxorna? 

 

Svar: _____________________________________________________________________ 

 

6) Vad är din synpunkt på läxläsning på skoltid? 

 

Svar: _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

                    

 

 

 

7) Hur många dagar anser du att ditt barn behöver för att göra läxan innan den ska lämnas in? 

 

Svar:______________________________________________________________________ 

 

8) Vad anser du om läxa som ges över helgen? 

 

Bra: ____  Dåligt: ____  Vet ej: ____ 

 

Kommentar: _______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

9) Hur mycket tid lägger ditt barn ner på läxan per vecka? 

 

Svar: _____________________________________________________________________ 

 

10) Hur tycker du att en bra läxa är utformad? 

 

Svar: _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

11) Hur tycker du att en dålig läxa är utformad? 
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Svar: _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

12) Anser du att ditt barn vet varför det får läxa? 

 

Svar: _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

13) Anser du att läxor behövs? 

Ja ____ Nej ____ Vet ej ____ 

 

Kommentar: _______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

  Tack för din medverkan! 

 

 

 


