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Abstrakt  

 

Denna studie har undersökt omfattning och form vad avser grundskoleelevers hemläxor och 

vilket stöd som de har haft från hem och skola i arbetet med hemläxorna. Studiens data har 

samlats in med hjälp av enkäter som delats ut i två klasser på olika skolor i årskurs 6. Den ena 

klassen består av elever av utländsk bakgrund, antingen som 1:a eller 2:a generationen, 

samtliga med annat modersmål än svenska, klass A. Den andra klassen består av elever med 

inhemsk bakgrund samtliga med svenska som modersmål. Studien omfattar såväl elever, 

föräldrar och lärare. Valet av två olika klasser med skillnader avseende miljö, språk och 

sociala förhållanden gjordes för att teckna en så bred bild som möjligt. Överlag visar 

resultaten att både lärare och föräldrar är positiva till hemläxor eftersom de spelar en viktig 

roll i kontakten mellan hem och skola. Elevernas uppfattningar var att hemläxorna var något 

nödvändigt ont som de var tvungna att göra. I en del fall är föräldrarna beredda att anlita 

privata läxläsningsföretag ifall deras barn får problem med något ämne i skolan. Eleverna 

själva tror dock i betydligt högre grad än föräldrarna att dessa är beredda att anlita dessa 

företag. 

 

Sökord: attityd, grundskola, hemläxa, läxa, pedagogik, privata läxföretag, uppfattningar 

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

Innehållsförteckning 

       

Abstrakt............................................................................................................................2 

1.   Inledning....................................................................................................................5 

2.   Syfte och Frågeställningar.....................................................................................…7 

3.   Bakgrund ............................................................................................................…...7 

3.1 Förändringar i läroplanen för grundskolan avseende hemläxor, 1969 – 2011 
 

3.2 Olika tolkningar av begreppet hemläxa 
 

4. Tidigare forskning om attityder till hemläxor och dess betydelse...…….................8 
 

4.1 Cooper med flera.................................................................................................9 

4.2 Lindblad & Lindgren.........................................................................................10 

4.3 Hellsten..............................................................................................................10 

4.3.1 Hellsten – inhemska studier 

4.3.2 Hellsten – internationella studier 

4.4  Leo & Pettersson..............................................................................................12 

4.5  Patall & Civey Robinson med flera..................................................................13 

4.6  Ranagården.......................................................................................................14  

5. Metod och material….............................................................................................15  

5.1 Val av forskningsmetod - kvantitativ eller kvalitativ 

5.2 Val av datametod 

5.3 Urval och deltagare 

6. Resultat …………………………………………………. …...……....…….….....19 

6.1 Tid som elever lägger på hemläxor...................................................................19 

6.2 Tid som elever ägnar åt fritidsaktiviteter......................................................…22 

6.3 Hemläxans betydelse.........................................................................................22 

6.4 Var anser eleverna att hemläxan skall göras.................................................…23 

6.5 Läxhjälp............................................................................................................24 

6.5.1 Privata lärare och hemläxföretag.............................................................24 

6.6 Policy på skolorna gällande hemläxor. Kontaktvägar......................................24 

 

 

 



4 
 

 

 

     

7. Analys……………………………………………………………………..….….25 

7.1 En inledande reflektion över skillnader mellan 

skolorna.....……..…..……….…..…….……………………………………...25 

7.2 Omfattning av hemläxor i studien............................…....................................27 

7.3 Hemläxor: fritidssyssla eller arbete...........…...................................................27 

7.4 Attityder till hemläxor......................................................................................28 

7.5 Svensk skola i bakvattnet internationellt sett. Koppling hemläxa och 

resultat..............................................................................................................28 

7.6 Nedrustning av skolans resurser och privata hemläxföretag...........................29 

7.7 Föräldrar kräver hemläxor...............................................................................30 

7.8 Ur socialpedagogiskt perspektiv......................................................................30 

7.9 Beräkning av läxtid..........................................................................................31 

7.10 Konklusion ....................................................................................................31 

Litteraturförteckning..........................................................…......................................33 

Bilaga 1 Elev-, lärare- och förälderenkät. Bilaga 2 Brevförfrågan enkätunder-         

sökning till skolexpedition.....................................................................................36 

Bilaga 3 Korstabell A-skola enkätfrågor 1:2 samt B-skola 2:2..............................42 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

1 Inledning 

  
En del av det skolarbete som elever utför i grundskolan handlar om läxor, som är ett 

mellanting mellan ett arbete som förekommer inom den fysiska skolans område men också i 

hemmet eller på annat ställe (Westlund, 2004). Med begreppet hemläxa eller läxa avser jag i 

denna uppsats ett arbete i ett ämne som ges av en lärare och som en grundskoleelev utför 

utanför lektionstimmarna och oftast tar med sig hem för att göra klart i hemmet eller på annat 

ställe och vanligtvis ha färdigt till nästa lektion i ämnet. 

 

En ständigt återkommande fråga i många hem med skolbarn är: Vad har du i läxa? Just 

hemläxor är ett ämne som ofta leder till bråk i familjen enligt Lindblad & Lindgren (2009). 

De beskriver att många elever i samband med dessa bråk om hemläxor drabbas såväl av 

fysiska som psykiska besvär.  

 

Fastän hemläxor är ett viktigt område så finns det relativt få svenska studier som fokuserar på 

ämnet (Westlund, 2004). En av dem som trots allt har forskat inom detta område är Jan-Olof 

Hellsten som gjort en av de största svenska forskningsstudierna i ämnet. Han är kritisk till de 

studier som genomförts då han anser att dessa använder termen hemläxor på ett oreflekterat 

sätt och inte problematiserar läxbegreppet. Han är även kritisk mot att tidigare forskning 

koncentrerats på att finna den lämpligaste tiden för läxläsning i olika åldersgrupper, trots att 

det enligt honom borde finnas bättre områden att koncentrera forskning på (Westlund, 2004). 

 

Trots att hemläxor inte nämns längre i den svenska läroplanen för grundskolan, Lgr 2011, 

(Skolöverstyrelsen, Lgr 2011), diskuteras elevers läxor i media, där bland annat föräldrar ber 

om råd hur de ska hantera sina skolbarns läxor (Sydsvenskan, 2011-10-13, ”Läxor ständig 

källa till bråk”) samt (Östgötatidningen, 2012-10-18, ”Så får du koll på läxorna”). I tidskriften 

”Allt för föräldrar” under år 2011 finns artiklar från oroliga föräldrar som vill ha hjälp till 

exempel ”Läxorna styr familjen” och från elevhåll ”Finns det ingen lag som reglerar läxor”. 

Utifrån mina egna erfarenheter som lärare kan jag konstatera att många lärare upplever 

osäkerhet vad för riktlinjer som gäller avseende hemläxor både på sin egen skola såväl som 

från högre ort.   
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I programmet Nyhetsmorgon i TV4 debatterades frågan om ”Är läxor bra för skolbarnen eller 

inte” (TV4, Nyhetsmorgon 2011-05-10). De båda parterna var Rosanna Dinamarca (V), 

politisk talesperson, och utbildningsminister Jan Björklund (FP), politisk företrädare för 

sittande regering. Under debatten framkom att politisk oenighet råder i denna fråga: 

Dinamarca var negativ till hemläxor i de lägre årskurserna, bland annat av rättviseskäl då inte 

alla föräldrar kan hjälpa sina barn och menade att läxläsningen ska skötas av kompetent och 

utbildad personal. Björklund å sin sida menade att det är en av skolans viktigaste uppgifter att 

jämna ut klyftor för barn som kom från ”trasiga familjer” men att några elever behövde stöd 

var inte skäl till att slopa hemläxor. Tvärtom så behövde det ställas högre krav på den svenska 

skolan och därmed också hemläxor, eftersom tester visat att Sverige var ett av de länder som 

använder minst tid till skolarbete och läxor och numera halkat långt ned i rankningen av 

euoropeiska skolor. Det här behöver ändras genom att höja ambitioner och krav på kunskaper 

enligt Björklund (TV4, Nyhetsmorgon 2011-05-10).  

 

Läxor kan också vara ett viktigt inslag under utvecklingssamtalen hos lärarna, där både elever 

och föräldrar deltar säger Ranagården (Ranagården, 2009). Vissa forskare vill inte slopa läxor, 

till exempel Else Nygren, docent i IKT och media vid Uppsala universitet. Hon anser att läxor 

ger övning och träning. Samtidigt säger hon att hemläxors utformning kan förbättras och 

menar att eleverna bör få en snabbare återkoppling än vad som sker idag. Nygren nämner 

datortekniken, där elever kan få gjort sekundsnabba rättningar på sina övningar. Snabb 

återkoppling är central inom lärandet, menar Else Nygren (personlig kommunikation, 2012- 

10-10). 

 

Westlund skriver i sin bok Läxberättelser att det skett en förändring de senaste 15 åren där 

eleverna i studien av 2004 klagar på att de inte längre har någon fritid, något som inte 

förekom för 15 år sedan (Westlund, 2004). Här några citat från eleverna: ”Jag hinner väl med 

allt jag ska göra men min fritid krymper för varje dag”, ”det är för mycket, hur mycket läxor 

som helst man hinner inte med någon fritid längre” och ”läxor är något som tar tid från hem 

och fritiden” samt ”Jag har ont om tid späsjält efter skolan. Jag har inte mycket lite tid efter 

skolan för att efter skolan så är det läxor och efter det är det ingen tid kvar att jöra vad man 

vil. För sen får man gå och läga sig ungjifär.” (Westlund, 2004:42 f). 

Utifrån den problematik som råder, där lärare känner osäkerhet kring hur de ska lägga upp 

läxor och att de politiska företrädarna inte har samma uppfattning om hur hemläxor ska skötas 

och heller inte är överens om vad begreppet läxa innebär (TV4, nyhetsmorgon 2011-05-10), 
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så kan det vara viktigt att skapa entydiga regler på riksnivå om hur hemläxor skall utformas i 

grundskolorna avseende tid och omfång. Utbildningsminister Björklund säger sig vara redo 

för en lagstiftning att ”hemläxor” ska finnas i skolorna enligt ett uttalande i Rapport (2012-12-

06). Oavsett vad som är det bästa sättet att reglera och organisera hemläxor är det viktigt att 

fortsätta att diskutera detta viktiga område. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie fokuserar på hemläxor i grundskolans årskurs 6. Syftet är att undersöka elevers 

attityder till hemläxor, omfattningen av elevers eventuella hemläxor och om och hur eleverna 

i så fall får stöd från hem och skola i sitt läxarbete och ifall det förekommer någon skillnad 

beroende på vilken av skolorna eleverna kommer från. Studien omfattar också vilka attityder 

till hemläxor som finns hos dessa skolbarns lärare och föräldrar. Studiens frågeställningar är: 

  

•  Hur mycket tid ägnar elever i årskurs 6 till hemläxor i förhållanden till andra  

   sysselsättningar per dag?  

•  Vilka uppfattningar eller attityder finns bland elever, lärare och föräldrar om hemläxans  

   betydelse? 

•  Vill elever utöka skoldagen för att hinna med hemläxorna i skolan istället för att ta med dem  

    hem? 

•  Om elever behöver hjälp med hemläxor är det då någon i hemmet som kan hjälpa dem? Om  

    inte, finns det då någon möjlighet att få hjälp av skolan eller på annat sätt?  

•  Förekommer det någon skillnad mellan de två olika klasserna som gäller frågorna ovan? 

 

3 Bakgrund 

 
3.1 Förändringar i läroplanen för grundskolan avseende hemläxor, 1969 – 
2011 

Redan för 40 år sedan så är det möjligt att se att Skolöverstyrelsen släppte frågan fri om man i 

skolorna skulle ha hemläxor eller inte. I Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) skrevs 

följande ”hemuppgifterna bör i största möjlighet vara frivilliga för eleverna” 

(Skolöverstyrelsen 1969:71). Nästkommande publikation av läroplan för grundskolan 1980 

(Lgr 1980) innebar återigen en svängning, här stod nu att ”hemuppgifter för eleverna utgör en 
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del av skolans arbetssätt” (Skolöverstyrelsen 1980:50). Tydligen en återgång till att 

hemuppgifter återigen är viktiga i skolorna och bör finnas kvar. I den allra senaste versionen 

läroplanen Lgr 2011 finns inte ens något begrepp, som påminner om hemläxor. Det är knappt 

ens nämnt att föräldrar har någon inverkan på skolans arbete utan det är den enskilda skolans 

skyldighet att informera skolbarns ”vårdnadshavare” om att vara ”tydlig i fråga om mål, 

innehåll och arbetsformer det är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan” (Lgr 2011:55). Det är märkligt anser jag, att Skolöverstyrelse inte 

längre ger råd i denna högst angelägna fråga om hemläxor ska finnas kvar i grundskolan eller 

ej. 

 

     3.2 Olika tolkningar av begreppet hemläxa 

Kan en läxa vara frivillig? Ja, ifall man ser till Glassers definition så ser han läxor som 

frivilliga uppgifter. Under lektionstid menar Glasser att eleven mycket väl kan vara klar med 

allt material men om eleven vill fördjupa sina studier så finns det möjlighet att fortsätta göra 

detta hemma. Dessutom om eleven eftersträvar högre mål kan han rekommendera elever att 

studera hemma men anser inte att detta är ett krav (Glasser, 1996). Andra forskare ser på 

hemläxan i andra perspektiv som till exempel Leo & Pettersson (2005) som i sin avhandling 

om läxor och dess betydelse bildat följande tes eller teori: läxgivande sker som en naturlig 

skoltradition och på ett till synes oreglerat sätt (Leo & Pettersson, 2005). Hellsten har en 

annorlunda variant, en så kallad emic approach, vilket betyder att begreppet definieras genom 

det sätt som det tolkas i den aktuella diskursen (Hellsten, 1997). I Nationalencyklopedin, 

lyder definitionen för hemläxa: en avgränsad skoluppgift för hemarbete. Enligt forskaren 

Harris Coopers (se avsnitt 4.1) definition avser ”homework” uppgifter från läraren som 

eleverna skall göra utanför sin skoltid. Min egen uppfattning om en hemläxa eller läxa är den 

traditionella det vill säga ett arbete som man tar med sig hem för att göra klart i hemmet och 

vanligen ha läst in eller gjort klar till nästa lektion i ämnet. Dock tolkas begreppet läxa eller 

hemläxa mycket individuellt och är färgat av olika attityder. Det finns de som har både 

positiva och negativa konnotioner till läxor. 

 

 

 

4 Tidigare forskning om attityden till hemläxor och dess 
betydelse 

 



9 
 

    4.1 Historik om hemläxor av Cooper, Lindsay, Nye och Greathouse samt   
          redogörelse för deras fortsatta forskning om hemläxor  
Den första halvdelen av 1900-talet var intresset för hemläxor i skolorna svalt. Först i slutet av 

1950-talet växte intresset för läxor inom skolvärldens och forskningens USA. Bakgrunden var 

ryssarnas lansering av satelliten Sputnik med hunden Lailka, som kom att sändas ut i rymden. 

Ryssland  ansågs vara långt framme i den tekniska utvecklingen. Opinionen från USAs 

skolvärld var avsaknad av stringens, ett logiskt följdriktighetsresonemang, i sitt 

utbildningssystem som gjorde amerikanska barn oförberedda att möta en ny komplex 

teknologisk framtid och att tävla mot ideologiska mål. Hemläxan blev föremål för en 

accelererande kunskapsinhämtning (Cooper, 1989). 

 

I en rapport sammanställd i Journal of Education Psychology, 1998 redogör forskarna 

Cooper,  Lindsay, Nye och Greathouse för en studie som omfattar attityder till läxor, 

relationer mellan inlämningsuppgifter och uppnådda mål av eleverna. Här berättas att Cooper 

vid en forskningsstudie 1989 märkte att ingen tidigare studie gjorts avseende attityder till 

läxor hos lärare, elever och föräldrar och läxornas betydelse i förhållande till uppnådda mål.  

Vidare fann Cooper att i vissa fall så ledde hemläxor till misshälligheter mellan elev – 

förälder och elev – lärare. Något senare vid en studie av Cooper 1991 framkom att många 

barnläkare hävdade att hemläxor hade stort inflytande på resultatet i skolan, därmed så kom 

den nya studien av Cooper vara den första som också involverade de olika parternas (elevers – 

lärares – föräldrars) attityder till hemläxor i förhållande till resultat av bland annat 

inlämningsuppgifter i sin analys (Cooper, Lindsay, Nye och Greathouse 1998:72). Cooper 

(1989) fann att läxor inte behövdes i de lägre skolstadierna. Snarare leder hemläxor på detta 

stadie till irritation inom familjen och de hjälper inte eleven att avancera snabbare eller bli 

duktigare i ett ämne. Allmänt har i ett flertal studier påståtts att hemläxor är bra för barn men 

då har det inte gjorts någon jämförelse med vilket resultat som uppvisats vid 

inlämningsuppgifter, vid jämförelse av klasser, dels de som haft hemläxor respektive de som 

inte haft hemläxor. Enligt Cooper så görs det inte någon större skillnad med tanke på 

prestationer i de lägre skolstadierna ifall hemläxor ges eller ej. Däremot märks i högre 

skolstadier tydliga positiva resultat på avsatt tid för hemläxor. Kort sagt så har inte hemläxan 

någon betydelse alls gällande prestationer i de lägre klasserna men den har betydelse då man 

kommit upp i mellanstadiet och ännu mer vid högre stadier enligt Cooper (1989). Kanske kan 

tyckas att en rapport från 1989 är gammal men eftersom det var den första gången som en stor 

enkätundersökning gjordes om hemläxor, där också attityder från såväl elever, föräldrar och 
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lärare presenterades, anses studien vara en föregångare inom ämnet. Även kopplingen till 

barnläkare och deras utsago om elevers välmående i förhållande till läxor var också nytt och 

hade ett intressant fokus. 

 

      4.2 Redogörelse för Lindblad & Lindgrens syn på  

             skolarbete, hemläxor och attityder till dessa  

I studien och boken Välfärdslandets gåta: Varför mår inte barnen lika bra som de har det? 

konstaterar Lindblad & Lindgren (2009) att hela 24% av eleverna i årskurs 9 är underkända i 

något ämne, en siffra som har stigit de senaste åren, samt att 11 % av eleverna år 2009 inte är 

behöriga att fortsätta från grundskola till gymnasium, eftersom de inte uppnått betyget 

godkänt i svenska, engelska och matematik. Detta faktum oroar Lindblad som i boken av år 

2009 skriver om ”den trötta skolan” i Sverige, där allt fler barn kommer på efterkälken enligt 

olika internationella mätningar. Han tror att skolans allt vagare mål kan ha bidragit till detta. 

Läxor är viktiga anser han och menar att förutom vinsterna i kunskap är det positivt att redan 

som ung utveckla en vana att träna sig och att även på sin fritid kunna lära sig saker, vilket 

leder till en långsiktig personlig utveckling. Han betonar också att vi alla har ett eget ansvar 

för vår utveckling som människa.  

Vidare menar Lindblad att läxan behöver individualiseras, eftersom barn har olika 

förutsättningar. Vissa barn behöver mera stimulans och utmaningar medan andra istället 

behöver hjälp för att komma ikapp de andra. Han tror inte att vägen till framgång är en 

återgång till gamla tiders katederundervisning (Lindblad & Lindgren, 2009). Förslaget om 

individualiserade läxor är intressant och något som jag kommer att ta upp som möjlighet i 

studien. 

 

       4.3  Redogörelse för Hellstens forskning och syn på hemläxor      

             samt hans kopplingar till andra forskare och deras syn i ämnet 

 

              4.3.1 Hellstens egna studier och analys av inhemska källor             

Ett av de namn som oftast förekommer i litteraturen angående läxor och forskning är Jan-Olof 

Hellsten. I detta sammanhang kan nämnas hans sammanfattande artikel i tidskriften 

Pedagogisk Forskning, ”Läxor är inget att orda om”, (Hellsten 1997:205-220). Hellsten 

utsago lyder: ”Läxor är ett dominerande inslag i skolans arbete [...] läxor är ett av de 
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förhållanden i elevernas arbetsvillkor som markant skiljer skolan från andra arbetsplatser, 

eftersom de innebär ett ständigt återkommande åläggande att ta med jobbet sig jobbet hem. 

Därmed påverkas inte bara eleverna utan även deras familjer och andra människor i deras 

omgivning” (Hellsten 1997:205).  

 

Under åren 1995-96 gjorde Hellsten sökningar på läxbegreppet inom övrig pedagogisk 

litteratur inom lärarutbildningen i Uppsala. Där fann han två böcker som problematiserar 

läxan, dels Glassers Lärare med kvalité (1996) och dels Henrikssons Lärarens klokbok 

(1992). Henriksson problematiserar läxan som inlärningssituation eftersom arbetet försigår på 

ett amatörmässigt sätt och förordar att skolan ska vara den plats där professionella lärare 

handhar all inlärning för skolelever  (1992). Även i lärarhandledningarna, upplyser Hellsten, 

lyser hemläxan med sin frånvaro, implicit märks dock att texterna är förslag till uppgifter 

lämpliga som läxuppgifter (Hellsten, 1997). 

 

Om föräldrars deltagande i hemläxuppgifter refererande till Lindell (1989) säger han att detta 

kan leda till intimare relationer mellan skolbarn och förälder. Även Rydman (1997) som 

skrivit artikeln ”Plugga bättre med mamma” ger en vink om hur föräldrar kan hjälpa sina barn 

till bättre resultat i skolan (Hellsten 1997:212).   

 

Hellsten skriver att elever oftast betraktar läxan som ett naturligt inslag i vardagen och 

hänvisar till skriften Hjälp gärna till, 1995, där eleven Amanda berättar: ”Vi brukar ha två 

läxor i veckan, oftast i engelska och svenska. Ibland har vi matteläxa. Man måste ju läsa 

läxor, det förstår jag”. Läxbördan kommer allt som oftast upp i fråga om elevers hälsa och då 

främst att de känner sig stressade av allt hemarbete, men frågan om läxprestationen som 

arbete nämns inte hävdar Hellsten och tar fram ett exempel från ett uttalande av Göran 

Persson, som tycker läxor är bra ”för att de är ett sätt att föra in skolarbetet i hemmet”, här 

jämför Hellsten uttalandet av Persson med om han till exempel skulle ha sagt detsamma till en 

byggnadsarbetare. Hellsten drar slutsatsen att elevernas jobb i skolan inte betraktas som ett 

arbete och att läxor bara betraktas som en förberedelse eller träning upp till nästa stadie som 

eleven utför på sin lediga tid och tillägger: ”Att läxornas övriga konnotioner styr tänkandet så 

att man förbiser att det är  en prestation utförd av en vanlig mänsklig kropp. På det sätt för vi 

ett tänkande där ergonomi och arbetsmiljö för elever ses med andra ögon än för vuxna 

människor och barns arbetstid betraktas på ett annat sätt än vuxnas.” (Hellsten:215). 
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               4.3.2 Hellstens analys av internationella källor 

På det internationella planet hänvisar Hellsten bland annat till en artikel ”Homework” av år 

1994, skriven av Walberg och Paschall, där fokus riktas mot forskning av typen ”Det är [ ...] 

omöjligt att precisera exakta krav på utmärkta prestationer annat än en generalisering att mer 

oftast är bättre” (Hellsten, 1997:208). Som Hellsten mycket riktigt hävdar så är denna typ av 

forskning en förväntan att denna redan från början leder till ett positivt resultat. Vidare 

nämner Hellsten fler forskare inom området där man jämför elevens prestationer  med 

hemläxor. Hellsten tar också upp Coopers forskning där denne kom fram till att det fanns 

stora skillnader på olika stadier mellan elever när det gällde kopplingen om hemläxors effekt i 

förhållande till resultat. För vissa elever i elementary school uppmättes sämre resultat medan 

äldre elever uppvisade ett bättre resultat beroende på mängd av läxor. Hellsten är kritisk till 

Coopers framställningssätt och menar att trots de resultat som Cooper kommit fram till så gör 

Cooper ändå upp tablåer med lämplig ”läxtid” som vida överstiger den tid som han själv 

kommit fram till som lämplig i sin forskning.  

 

Hellsten menar att Cooper inte problematiserat läxbegreppet utan använder det onyanserat. 

Som ett exempel på en studie med önsketänkande refererar Hellsten till Suydam (1985) som 

skriver: ”Homework may be useful since it increase achievement but won´t decrease it”. 

Det finns också de som förkastar sina studier när det inte leder till positivt önskat resultat. 

Hellsten nämner bland annat Epstein (1988) som fått ett motsatt resultat än det förväntade. 

Reultatet visade att elever som presterat ett dåligt resultat och sedan läst på extra mycket och 

att detta ändå inte lett till ett förbättrat resultat gentemot tidigare, ”Thus, the findings serve a 

good example of the inadequacy of correlations to adress questions of effects on students.” 

(Hellsten 1997:210). 

 

4.4 Redogörelse för Ulf Leos forskning och syn på hemläxor  

Leo (2004) har dragit slutsatsen att ” all undervisning ska ske i skolan och skoldagen måste 

förlängas så att eleverna också kan hinna med den del som kallas för läxläsning” (Leo, 

2004:57). Läraren och elevens gemensamma ansvar är att göra skolarbetet till något mer 

utmanande ett utvecklingssamtal. Samtalet med äldre elever ger en medvetenhet om vad de 

presterar genom läxor och att denna prestation har betydelse för bedömning och 

betygssättning. Vidare att eleverna lär sig saker av betydelse hemma och att läraren är den 
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viktiga resursen som ska stötta såväl elever som föräldrar i detta arbete. Lärandet bör utgå 

direkt från eleven och ske med lust och stor vilja. Leo framhävdar att lästräningen är så pass 

viktig så att alla även i hemmet ska arbeta för elevens förbättrade läsning som är viktig för en 

utveckling av elevens studieteknik. När det gäller läxor krävs en läxpolicy och det bör finnas 

en lokal läxpolicy på varje skola. Läraren ska vara mer sparsam med läxor i skolan än vad 

som sker idag. Läxor ska vara väl förberedda och eleverna skall kunna utläsa varför lärarna 

ger läxor. Det är rektorns ansvar att det finns en läxpolicy. Man ska veta bakgrunden till 

varför läxor existerar i skolan (Leo 2004). 

 

Just detta med att det ska finnas en lokal läxpolicy på varje skola tycker jag är ett utmärkt 

alternativ för att lösa problemet med hemläxor. Då kan föräldrar bland annat välja skola efter 

dessa principer och detta kommer jag att återknyta till i min studie. 

 

4.5 Redogörelse för Patalls & Civey Robinsons med flera syn på hemläxor 

Forskarna Patalls & Civey Robinson med flera har i sin studie ”Parental Involvement in 

Homework: A Research Synthesis” (2008) undersökt hemläxan i relation till föräldrarna och 

visat att föräldrarnas engagemang och deltagande i skolbarnens utbildning kan göra att deras 

barn i allt högre grad kan få godkända hemuppgifter än utan deras medverkan. Skolbarnen 

kan klara av större mängder av faktainläsning med hjälp av föräldrarna. Forskningsteamet 

refererar till att en ny tonvikt getts till föräldrarnas roll som deltagare i läxarbete och hänvisar 

till ett projekt ”No Child left behind Act”. Bakom projektet finns en frivilligorganisation som 

förmedlar en form av ett skriftligt kontrakt, där föräldrarna skriver under att de kommer att 

stödja sitt/sina skolbarns utbildning genom att engagera sig och medverka på olika sätt. Vissa 

kan förbinda sig till att vara en förbindelselänk till skolan och ta på sig uppgifter relaterade till 

skolan som volontärer. Detta gäller även i beslutsfattande ärenden som till exempel kan gälla 

reglering av hemläxor. En annan organisation med ett liknande projekt är National Coalition 

for Parent Involvment, som bildats av företagsorganisationerna Ford Foundation och Union 

Carbide. I slutändan kan man påstå att engagerade föräldrar som hjälper till med hemuppgifter 

och har kontakt med skolan är en strategi som är vanlig i ansträngningen till akademiskt 

uppsatta mål (Patull & Civey Robinson m.fl., 2008). Projekt att engagera föräldrar mer in i det 

arbete som rör skolan och barnens skolarbete har ofta varit aktuellt även under svenska 

förhållanden men har oftast stupat på att föräldrarna inte ansett sig ha tid till detta, varit 

ointresserade eller inte ansett att de behärskat det svenska språket tillräckligt bra. Eventuellt 
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kanske liknande organisationer enligt amerikansk modell också kan fungera här men än så 

länge har det inte varit Aktuellt. 

    

 Man kan konstatera att föräldrar anser att de har en viktig uppgift med att hjälpa sina barn 

med skolarbetet och räknar med att ca 90 % (Patull & Civey Robinson m.fl., 2008)  av 

föräldrarna är beredda att avsätta tid för att hjälpa till med barnens skolarbete. Även 

skoleleverna tror att de genom hjälp av sina föräldrar lyckas bättre i skolan. Faktorer som är 

avgörande för att engagemanget kan fungera är bland annat elevens ålder, förmåga att lära. 

Dock finns det negativa trender där arbetet mellan förälder och skolelev inte fungerar alls 

(Patull & Civey Robinson m fl., 2008). 

 

4.6 Ranagårdens forskning 

En intressant teori framträder i Ranagårdens avhandling av 2009. Hon företräder en linje där 

hon menar att spåren av 1990-talets besparingar medfört många situationer där lärarna varit 

tvungna att arbeta med stor osäkerhet och utan erfarenhet fastän nya förutsättningar  kommit 

att gälla. Medel för vidareutbildning har saknats. Ranagården efterlyser utbildning för lärare, 

och menar att lärare saknar kunskap och redskap för att stödja den enskilde eleven och med 

detta även en individanpassad läxa. Vidare menar Ranagården att lärares professionella 

utveckling har styrts av alltfler detaljerade lokala och centrala mål. I enlighet med Lindblad 

anser Ranagården att hemläxor bör vara anpassade för individen. Hon har i sin studie 

fokuserat på lärarnas utvecklingssamtal och märkt att dessa i stället för att fokusera på  

individens framtida utveckling koncentrerats på ordningssamtal om elevers beteende. Ett 

korrekt beteende premieras och åtgärderna för eleverna har följt samma form, det vill säga läs 

läxor bättre, prata mindre på lektionerna och räck upp handen.  

I min studie avser jag att använda mig av såväl Linblads som Ranagårdens teori om en 

individanpassad hemläxa. 

 

Sammanfattning och reflektion över kapitel 4 om olika forskares resultat 

I ovanstående kapitel 4, ”Tidigare forskning om attityden till hemläxor och dess betydelse”, 

har jag beskrivit om ett antal forskare och forskningsprojekt. Här gör jag en sammanfattning 

av de delar som är av störst betydelse för min studie.  

Höjer (2010) betonade i sin artikel vikten av nya pedagogiska tekniker och nämner i sin 

artikel det positiva av hur elever har tillägnat sig kunskaper om hur man använder Internet 
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(Höjer 2010). Refererande till Lindblad  & Lindgren som beskriver att eleverna presterar 

sämre resultat i svenska skolan och halkar efter så kanske det kan finnas något samband 

mellan ständigt krockande aktiviteter och hemläxor, vilket är en faktor värd att undersöka. Ett 

fenomen som visar att föräldrar av idag inte hinner med att hjälpa sina barn med läxor är att 

föräldrarna tar hjälp av antingen en privatlärare eller externa läxläsningsföretag (Höjer 2010). 

I Trelleborgs Allehanda, TA, refereras till en artikel i Aftonbladet om hur det största 

läxläsningsföretaget i Sverige ökat sin vinst från 2 miljoner år 2010 till 20 miljoner år 2011 

(TA 2012). Utvecklingen i Danmark är nu sådan att var femte elev inom högre studier har 

hjälp antingen av privatlärare eller läxläsningsföretag (Öresundsinfo på Internet 2012). Från 

Hellstens studier kan konstateras hur lättvindigt begreppet läxa används, som om att det är 

något som inte är så viktigt och något som man gör på sin fritid, det vill säga att det inte är ett 

arbete. Genom att också jämföra förhållanden från amerikansk forskning ger det en bild hur 

hemläxor fungerar internationellt, det vill säga att här tar åtminstone föräldrar läxor på allvar. 

Föräldrars engagemang verkar vara av stor betydelse enligt Patull & Civey Robinson med 

flera, där de beskriver hur stora organisationer verkar för föräldrars engagemang typ National 

Coalisation för Parent Involvment, där föräldrar förbinder sig att hjälpa sina barn med 

läxarbetet. I studien Läxberättelser av Westlund  (2004) berättar hon att eleverna verkligen 

bryr sig om sina läxor men att eleverna menar att det inverkar på deras fritid i hänseende till 

tiden och nämner uttryck som eleverna nämnt: ”läxor är tid som inte finns”, (Westlund, 

2004:42). Westlund konstaterar att stress och läxor nämns oftare i klasserna utan timplan än i 

klasserna med timplan och att eleverna även berättar om den obalans som råder när tiden inte 

räcker till och den stress detta skapar. Vidare konstaterar Westlund att stressen i skolan ökat 

markant de senaste 15 åren sedan hennes förra analys kring läxor gjordes (Westlund 2004). 

Detta kan tolkas som att hemläxor är något som behöver omformas i linje med det tekniska 

samhälle som vi lever i av idag. 

 

5 Metod och material 

 

   5.1 Val av forskningstradition – kvantitativ eller kvalitativ? 

Inför den förestående studien stod valet mellan den kvantitativa och den kvalitativa 

forskningstraditionen. Den kvantitativa forskningstraditionen beskrivs hos Sohlberg P. & 

Sohlberg B.-M. i Kunskapens former (2009) ha haft sin upprinnelse inom det  



16 
 

naturvetenskapliga forskningsfältet, där man önskade få fram mätbara resultat. Fördelar med 

metoden, förutom mätbara resultat är att mängden av data kan vara omfattande. Inom den 

kvalitativa traditionen däremot är möjligheten till insamling av data starkt begränsad sedd ur 

perspektivet av en intervjuinsamling. Trots bruket av att använda sig av termologierna 

”kvantitativ” eller ”kvalitativ” kan man säga att de båda forskningstraditionerna vävts 

samman, vilket också en del forskare betonar (Åsberg, 2001). I min studie om hemläxor fann 

jag att den kvantitativa forskningstraditionen passade bäst för mina ändamål i aspekten att få 

fram en bred studie med möjlighet att använda ett flertal variabler för att få fram mätbara 

resultat.  

 

   5.2 Val av datastudie 

Aktuella valmöjligheter var intervju-, observation- (närvarande forskare) eller enkätstudie. 

Observation förutsätter att forskaren har möjlighet att närvara under en längre tid på elevernas 

lektioner och i förekommande fall också ha möjlighet att göra video respektive 

ljudinspelningar; detta alternativ var uteslutet.  

 

Eftersom en intervjustudie enligt min åsikt hade varit svår att genomföra med tanke på 

tidsaspekten såväl som elevernas ålder (12 år) och också antalet respondenter i studien, blev 

valet en enkätstudie med kryssfrågor tillika med möjligheten att kommentera frågorna 

skriftligt enligt Trosts modell beskriven i Enkätboken, 2007. 

 

Studien kommer i enlighet med Sohlbergs & Sohlbergs (2009) metoddel bygga på den 

empiriska modellen, där data bildar det empiriskt logiska underlaget. Den empiriskt logiska 

traditionen strävar efter objektivitet, vilket är viktigt att begrunda. Även intersubjektivitet är 

viktigt, vilket innebär att vilken forskare som helst ska kunna göra om studien och komma 

fram till samma resultat. En annan viktig del i den kvantitativa traditionen är bruket av 

variabler, vilket Sohlberg & Sohlberg betonar i sin bok. Dessa visar föränderliga enheter.  

Inom den kvalitativa traditionen är möjligheten till insamling av mätbara enheter begränsad, 

fördelarna är att forskarna kan gå djupare in på detaljer, sett ur perspektivet av en 

intervjuinsamling.  

 

Med hänvisning till Sohlberg & Sohlberg i Kunskapens former, (2009) om tillvägagångssätt,  
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beskriver de metoden att använda enkätstudier som lämplig då man vill få fram mätbara 

variabler särskilt inom den samhällsvetenskapliga disciplinen. Vidare har enkätstudien som 

modell traditionsenligt fördelarna att ge en bredare studie än intervjustudien och är möjlig att 

utföra inom en snäv tidsram i motsats till intervjustudien (Sohlberg & Sohlberg, 2009), vilket 

hade uppenbara fördelar i min studie om hemläxor.Genom bruket av variabler ”sysslar man 

med enheter vars värden kan variera” (Sohlberg & Sohlberg, 2009:99). Detta blir värdefullt 

genom att de mätbara enheterna sedan kan omvandlas och visa värden i procent (idem). 

 

Eftersom jag saknade uppgifter ifall skolorna hade någon särskild läxpolicy tog jag kontakt 

med två lärare, en på vardera skolan, för att utreda detta. Dessa kontakter skedde per telefon 

och redovisas kortfattat i texten på kapitel 6.6. Data från studien kommer att redovisas 

kvantitativt i den positivistiska traditionen, dels i tabellform dels i form av text, där kvantitiva 

värden nämns (Sohlberg & Sohlberg, 2009). För att denna studie skulle vara möjlig, hade jag 

på ett tidigt stadium tagit reda på att hemläxor verkligen förekom på dessa skolor i årskurs 

sex. 

 

   5.3 Urval och deltagare 

Av tidsmässiga och praktiska skäl gjordes ett typiskt urval, som utgör ett subjektivt urval av 

individer som man tycker symboliserar den grupp av populationen som en forskare önskar 

göra uttalanden om. Sannolikheten för varje individ att bli utvald är i regel okänd (Edling & 

Hedström, 2003). För denna studie ansåg jag två skolor vara representativa för mitt urval, två 

grundskolor och två klasser i Malmö med elever i årskurs 6. Via ett missivbrev som lämnades 

till respektive rektorsexpedition fick jag klartecken att få utföra min enkätundersökning i de 

båda klasserna (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Även ett missivbrev medföljde med information 

om denna enkätundersökning och lämnades till berörda lärare, föräldrar och elever, där de 

föräldrar som inte ville att eleven skulle genomföra enkätundersökningen hade möjlighet att 

svara (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

 

Fotnot 1: Definition av elever med utländsk bakgrund: elever som har annat modersmål än svenska – dessa kan även med tiden betraktas 

som 2-spåkiga (källa: Anna Flyman Mattsson, doktor inom tvåspråkighetsfrågor, Lunds universitet, personlig kommunikation 2013-02-25) 

Fotnot 2: Definition av elever av inhemsk bakgrund, LU – språk:, elever har svenska som modersmål men dessa kan ibland även vara 

tvåspråkiga (källa idem). 
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För att få en ökad variation och inte enbart studera en klass valdes två skolor ut, A-skolan, en 

skola med elever av utländsk bakgrund, fotnot 1 (se ovan), samt en annan skola med elever 

med inhemsk bakgrund, B-skolan, fotnot 2 (se ovan).     

 

Många av skolbarnen på A-skolan är födda utomlands men enligt klassläraren på A-skolan 

blir det allt vanligare att barn föds i Sverige av föräldrar med utländsk bakgrund (personlig 

kommunikation, fredad källa). De svenskfödda barnen med utländsk bakgrund kommer då i 

hemmet att lära sig föräldrarnas modersmål och kommer inte förrän de börjar på dagis eller i 

förskola först i kontakt med svenskt språk (Håkansson, Gunilla, 2010). Den klass som blev 

aktuell hade vid undersökningstillfället elever både från årskurs 5 (endast några få) och 6. 

Med anledning av detta kan studien bli något skev. Dock får man beakta att eleverna i årskurs 

5 kan vara i samma ålder som i årskurs 6, eftersom en del elever först börjat på 

introduktionskurser inom svenskt språk och svenska förhållanden innan de hamnar i en 

ordinarie klass (idem). På B-skoklan gick alla eleverna i årskurs 6 enligt deras klasslärare. 

Antalet elever från A-skolan, uppgick i undersökningen till 14 elever, varav 6 var flickor och 

8 pojkar. Vidare deltog 4 lärare och 4 föräldrar, med upptagningsområde östra delen av 

Malmö. Antalet elever från B-skolan uppgick i undersökningen till 20 elever, varav 7 var 

tjejer och 13 killar. Antalet lärare var 5 och föräldrar 5 med upptagningsområde sydvästra 

delen av Malmö. Även en telefonförfrågan gjordes med två lärare på de olika skolorna 

avseende skolans läxpolicy. 

 

Etik : Här har jag beaktat de gängse etikkrav som förekommer i studier av detta slag, 

anonymitetskravet, nyttjandekravet,  informationskravet och samtyckeskravet, det vill säga de 

etikkrav som förekommer hos HSFR, 1999. 

Värdering av materialet är svårt på grund av att det är så pass litet som 34 elever, 9 lärare och 

9 föräldrar. Helst hade studien behövt vara större, men då hade man behövt tredubbelt med tid 

för att kunna göra en grundligare och mer genomarbetad studie. Vissa brister uppstår också då 

en elev skiljer sig markant från den övriga klassen, till exempel en elev som uppgav att han 

hade 7 timmar med fritidsaktiviteter och 4 timmars datorfritidsaktivitet/dag. Här var jag 

tvungen att skriva ned aktiviteten till närmast följande elev för att inte studien skulle bli 

snedvriden. Man måste också beakta sin egen roll i sammanhanget, trots en eftersträvan till att 

vara objektiv har man förmodligen även en subjektiv omedveten förmåga att vinkla sin 
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studien; därför vore det bra att inte vara ensam om sin studie utan åtminstone göra studier i 

par. I och med att jag valde att studera två olika klasser från två skilda miljöer uppkom vissa 

skillnader bland annat på betydelsen av läxläsning men också andra faktorer. Dessa kommer 

jag att redovisa under resultat och diskussionsdel samt vid ett tillägg om skillnader mellan 

skolorna. 

6 Resultat 
 

Resultatredovisningen  kommer att disponeras efter frågornas ordning i enkätformuläret. 

Förutom kryssfrågor fanns det också möjlighet att göra kommentarer. I vissa fall förekommer 

intressanta kommentarer och dessa kommer också  att redovisas. I den sista delen redogörs för 

vilka ståndpunkter de olika skolorna har ifråga om läxpolicy utifrån de två telefonsamtal jag 

haft med två lärare från de olika skolorna. När det gäller tid som eleverna lägger ner på 

hemläxor, så redovisas också ett medianvärde. Likaledes redovisas medianvärde på den 

förväntade tid som föräldrar och lärare anser vara lagom för hemläxor. 

 

Tabell 1A, antal deltagare i enkäten, A-skolan 
 

Antal deltagare i enkäten 
Flickor 5 
Pojkar 9 
Lärare 4 
Föräldrar 4 
Totalt 22 personer från A-skolan 
 
 
Tabell 1B, antal deltagare i enkäten, B-skolan 
 

Antal deltagare i enkäten 
Flickor 7 
Pojkar 13 
Lärare 5 
Föräldrar 5 
Totalt 30 personer från B-skolan 
 
Totalt ingår 52 personer i enkätstudien varav 34 elever, 9 lärare och 9 föräldrar. Enligt 
enkäterna ovan förekommer det i båda klasserna ett överskott på pojkar. Eventuellt kan detta 
ha en betydelse i studiens utfall när det gäller hemläxor; detta kommenteras i slutsatser. 
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Tabell 2.1 A: Antal timmar som läggs ner på läxläsning per vardag av eleverna på A-skolan 
samt de antal timmar som föräldrar och lärare anser vara lagom tid 
 

 
 Inga timmar 0,5h 1h 1,5h 2h 2,5 h 3h 
Elever  1 8 4 1   
Lärare   1 1  1 1 
Föräldrar   2 1 1   
 
 
Tabell 2.2 A: Antal timmar som läggs ner på läxläsning per helg av eleverna på A-skolan 
samt de antal timmar som föräldrar och lärare anser vara lagom tid 
 

 
 Inga timmar 0,5h 1h 1,5h 2h 2,5h 3h    4h 
Elever 6  4 1 1 1           1 
Lärare  1 1  1  1 
Föräldrar   2  1  1 
 
 
Tabell 2.1 B: Antal timmar som läggs ner på läxläsning per vardag av eleverna på B-skolan 
samt de antal timmar som föräldrar och lärare anser vara lagom tid 
 

 
 Inga timmar 0,5h 0,5h 1h         1,5h        2h 2,5h 
Elever  2 6 6 5 1 
Lärare  1  3 1  
Föräldrar     2                 3  
 
 
Tabell 2.2 B: Antal timmar som läggs ner på läxläsning per helg av eleverna på B-skolan 
samt de antal timmar som föräldrar och lärare anser vara lagom tid 
 

 
 Inga timmar 0,5h 0,5h 1h 1,5h 2h  2,5h  3h 
Elever 7  3 5 3 2 
Lärare 1 1  1 2  
Föräldrar 2     1        1      1 
 
 
   6.1 Tid som eleverna lägger på hemläxor  
Elever, A-skolan: På A-skolan varierar tiden som eleverna, 14 st, ägnar åt sina läxor med 

mellan ½ timme till 2 timmar per vardag och medianvärde vardag ligger på 1 timme, elever 

A-skolan,  vilket också är den tid som 8 elever av 14 uppger. Under helgen så studerar ungefär 

hälften av eleverna och då vanligen mellan  1 - 1   ½ timme, medianvärde helg 1-1 ½ timme. 

Lärare, A-skola: Av de 4 lärarna på A-skolan anser alla att man behöver ha hemläxa av 

många olika skäl till exempel ”Det går bra med läxor hemma för att nästan alla föräldrarna 
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vill se deras barn jobba hemma.” Lärare 2, (L2),  ”som föräldrar känner föräldrarna sig  trygga 

för att deras barn jobbar, det betyder att barnen är bra i skolan och de bryr sig om läxor” (L2). 

”Elever som gör läxor kan förstå klassuppgiften. Det syns klart i klassen, de som gör 

uppgiften hemma.” (L1). Tiden som lärarna uppger varierar mellan 1 till 3 timmar som 

lämplig tid på vardagen för hemläxan medianvärde 2 timmar under vardag, lärare, A-skolan.  

Under helgen varierar tiden mellan ½ till 3 timmar, vilket blir medianvärde 2 timmar, helg, 

lärare, A-skolan. 

Föräldrar, A-skolan:  Av de 4 föräldrarna  som besvarat enkäten fördelar sig lämplig läxtid 

under vardagen mellan spektrat 1 timme till 2 timmar: medianvärde 1 ½ timme under vardag, 

föräldrar, A-skolan. Fördelning under helg varierar mellan 1 timme till 3 timmar, vilket ger 

medianvärde 1 ½ timme, helg  för föräldrar, A-skolan.  

Om de olika värdena för läxläsningstid  kan man säga att på A-skolan råder ingen tvekan utan 

alla grupperna, elever, föräldrar och lärare tar läxan på allvar. Medianvärdet under vardagen 

var för eleverna 1 timme och för lärarna 2 timmar samt för föräldrarna 1 ½ timme.   

Lärare 4 (L4) har angett den längsta tiden för läxläsning med tre timmar/vardag och tre 

timmar/helg. Den förälder (F4) som angett den längsta studietiden uppger två timmar/vardag 

och tre timmar under helgen. Av de ingående grupperna i studien kan man påstå att lärarna 

absolut är de ambitiösaste, följt av föräldrarna medan eleverna ligger väldigt nära varandra 

ifråga om nedlagd läxtid under vardagen, nästan som om det fanns en tyst överenskommelse 

eleverna emellan. 

 

Elever, B-skolan: På B-skolan varierar tiden som eleverna lägger ned på sina läxor mellan 5  

minuter och 2 ½ timme under vardagen. De flesta pluggar hemma mellan 1 till 1 ½ timme per  

vardag, det vill säga 12 elever av 20. Medianvärdet, B-skolan vardag 1 -1 ½ timme, elever.  

Under helgen studerar 13 elever av 20 och då i snitt 1 ½ timme, medianvärde helg 1 ½ timme,  

elever, B-skola. 7 elever pluggar inte alls under helgen. 

Lärarna, B-skolan: Lärarna från B-skolan , totalt 5 st, anser att att lämplig tid för hemläxa  

bör ligga mellan ½ till 1 ½ timme/vardag. Medianvärde 1 timme per vardag, lärare B-skolan  

Under helgen anser 4 lärare att man ska studera och då mellan ½ till 1 ½ timme. En lärares  

åsikt skiljer sig åt från de andra. Denne lärare anser inte att elever ska behöva ta med läxor  

hem varken under vardag eller helg men anser att han/hon måste hålla sig till skolans policy  

som innebär utdelning av läxor. Dock ger han/hon endast läxa ifall eleverna inte hunnit göra  

färdigt läxan i skolan. Medianvärde helg,1 timme, lärare B-skolan.  

Föräldrar, B-skolan: Föräldrarna från B-skolan, totalt 5 st som har svarat på enkäten fördelar  



22 
 

sig enligt följande: 3 föräldrar anser att 2 timmar per vardag är lagom (F1, F3,   

F4) medan 2 föräldrar anser att 1 ½ timme är lagom (F2,  F5), medianvärde 1 ¾ timme per   

vardag samt vid helg 2 föräldrar inga läxor alls (F3, F4), 1 förälder 2 timmar (F1), och 1 

förälder 2-3 timmar (F2) samt 1 förälder 3 timmar (F5) vilket ger värdet medianvärde 2 ½  

timme, föräldrar, B-skolan.  

  

På B-skolan skiljer sig åsikterna avseende hemläxor. En lärare tvekar och vill egentligen inte 

ge några hemläxor alls och anser att denna bit är skolans ansvar. Två elever, båda pojkar anser 

inte att de ska behöva ha några läxor alls, det vill säga att dessa elever redan vid 12 års ålder  

ifrågassätter läxan! Av föräldrarna är det också två som inte tycker man ska ha någon läxa 

över helgen. 

Sammanfattningsvis har B-skolan medianvärde på eleverna 1 – 1 ½ timme per vardag, för  

lärare medianvärde 1 timme per vardag och för föräldrar 1 ¾ timme per vardag. Också på  

denna skolan så tas fenomenet läxor på allvar, även om det finns några få avvikare idag. 

 

...6.2 Tid som eleverna ägnar sig åt fritidsaktiviteter.   
Fritiden och fritidsaktiviteter är mycket viktiga, den uppfattningen får man från elevernas  

enkäter. De flesta tycker att hemläxorna inkräktar på deras fritid. I genomsnitt ägnar sig  

eleverna på  A-skolan 2,6 (heltal) timmar per dag åt fritidsaktiviteter, en elev har angett  

sju timmar (här har jag skrivit ned tiden till tre timmar, en normaltid, för att studien inte ska  

bli snedvriden). Endast 1/3-del använder en del av denna tiden som datortid (ej läxor)  

med 1.9 (heltal) timme/dag, troligen kan detta bero på att eleverna inte har tillgång till någon  

dator hemma. När det gäller eleverna på B-skolan ägnar sig dessa i snitt 3.32 (heltal) timmar  

per dag åt fritidsaktiviteter och av denna tid använder alla tjugo eleverna datorn dagligen 1.27  

timme (heltal) i snitt på sin fritid.  

 

...6.3 Hemläxans betydelse 

Tabell 3 A: Hur värderas hemläxan av elever, lärare och föräldrar på A-skolan 

Värdering av hemläxans betydelse i skala 1-5, där värdet 1=mycket liten betydelse och 
5=mycket stor betydelse 
Värde  1 2 3 4 5 
Elever  1 3 6 4 
Lärare     4 
Föräldrar    2 2 
Se text nedan om värderingarna. 
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Tabell 3B: Hur värderas hemläxan av elever, lärare och föräldrar på B-skolan 
 

Värdering av hemläxans betydelse i skala 1-5, där värdet 1=mycket liten betydelse och 
5=mycket stor betydelse 
 1 2 3 4 5 
Elever  5 7 6 2 
Lärare    4 1 
Föräldrar  1  3  
 
Se text nedan om värderingarna.  
 
Resultat kring utvärdering av hemläxa: Inte hos någon som har gjort enkäterna i studien 

har det funnits någon tvekan av innebörden i begreppet hemläxor. Det verkar vara ett 

cementerat begrepp i samhället.  

A-skolan: Hemläxans betydelse värderas i snitt av eleverna på A-skolan med 3.9 av 5.0, det 

vill säga en stor betydelse. Här har 4 elever av 14 värderat betydelsen till 5=mycket stor 

betydelse och 9 elever har angivit betydelsen mellan 3-4  och endast en elev värderingen 

2=liten betydelse, ett snittvärde på 3.9. Lärarna värderar hemläxans betydelse till 5.0 av 5.0, 

mycket stor betydelse. För föräldrarna blir snittvärdet 4.5, således en stor betydelse.  

  

B-skolan: Hos eleverna på B-skolan blev snittvärdet lägre med 3.25, det vill säga en   

medelmåttig betydelse. Här varierar skalan starkt mellan eleverna. Endast 2 elever sätter  

värdet 5 (det högsta på skalan), hela 5 st väljer värdet 2 som betyder att läxor inte har någon  

större betydelse. 13 elever har kryssat för alternativen 3-4 som anger läxors värde mellan  

medelmåttig till stor betydelse. Lärarna på skolan värderar läxans betydelse till 4.2. 

Hos föräldrarna blev genomsnittet 3.4, således något över medelmåttigt.  

Som avvikande uppfattning om läxor fanns en lärare på A-skolan som ifrågasatt varför det ska  

behövas hemläxor och menade att detta helt och hållet borde vara skolans uppgift. Även  

2 elever på samma skola tyckte att det är onödigt med läxor och att detta borde  

kunna skötas i skolan. 

...6.4 Var anser eleverna att hemläxan bör göras 
 
På A-skolan vill 5 elever helst göra hemläxan i skolan och 4 elever väljer både hemma och i  

skolan. På B-skolan önskar 14 elever att göra läxan hemma och och 3 elever väljer skolan, 

en elev vill göra läxan både i hemma och i skolan och 2 elever vill inte göra någon hemläxa   

överhuvudtaget. Vill eleverna hellre göra hemläxan i skolan även om skoldagen blir längre? 

På detta svarar 9 elever på A-skolan ja medan 5 svarar nej. På detta svarar 9 elever på B-

skolan i skolan medan övervägande delen 11 elever på B-skolan vill göra hemläxan hemma.  
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I högre grad väljer eleverna med inhemsk bakgrund hemmiljön medan eleverna med utländsk 
bakgrund väljer skolan 
 
...6.5 Läxhjälp  
      
Anmärkningsvärt kan man konstatera att eleverna som kommer från den inhemska skolan, B-

skolan oftast anger att de kan få hjälp av både av mamma och pappa i 14 fall av 20, medan 

eleverna med utländsk bakgrund oftast endast kan få hjälp av en förälder i 9 fall av 14 samt av 

båda föräldrarna i 4 fall av 14. Däremot kan de oftare få hjälp av ett äldre syskon. En elev från 

A-skolan skriver att han/hon inte kan få någon hjälp hemma.  

  
Enligt lärarna så kan dessa hjälpa barnen i mån av tid med ”läxhjälp” och de båda skolorna 

har också ”läxhjälpen” en gång i veckan med en timme, visserligen på morgonen men dock. 

Det finns också elever, de flesta på A-skolan, som anser att tiden för hjälp i skolan är alldeles 

för kort, detta eftersom många elever som behöver hjälp. Vissa vänder sig istället till 

kommunens bibliotek, där de också kan få hjälp men bara korta stunder eftersom många står 

på kö och eleverna är också i olika åldrar.  

 
.......6.5.1 Privata lärare och hemläxföretag 
 
På A-skolan menar 9 av 14, dvs den övervägande delen, att de tror att föräldrarna skulle anlita 
en privat lärare eller ett läxföretag om de fick problem i ett ämne, ”Allt för min skola” skriver 
en elev som kommentar, medan resterande 5 svarar nej.  
 
På B-skolan tror 6 elever av 20, dvs endast en fjärdeldel,  att föräldrarna skulle anlita privat 
hjälp, 2 elever är osäkra samt 12 anger nej.  
 
Av föräldrarna är det endast 1 förälder på vardera skolan som svarat att de kan tänka sig anlita 
privat hjälp, dvs 2 av 9 föräldrar. 
 
...6.6  Policy på skolorna gällande hemläxor. Kontaktvägar 
De båda lärarna på A- och B-skolan beskriver situationen mycket olika avseende policy och 

hemläxor. På A-skolan får man vara mera självgående och kontakten mellan lärare och 

skolledning verkar inte fungera bra. Under samtalet tolkar jag det som om läraren hade önskat 

att det hade funnits en smidigare och tätare självskriven kontakt med möten där man kunde 

dryfta olika frågor med skolans ledning. Man har heller inga schemalagda läxtider, men 

diskuterar dessa i arbetslaget så att de inte krockar med prov. Under samtalets gång 

framkommer det att mycket tid läggs på projekt av olika slag. Både lärare och föräldrar lägger 

stor vikt vid läxor och markerar vikten av dessa högt. På B-skolan finns klara strukturer och 
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ett snabbt fungerande kontaktnät i form av Internet dels lärare emellan och dels mellan lärare 

och förälder. Lärarna har på denna skola måndagsmöten tidigt om morgonen där eleverna 

sedan får ta del av hur lärarna har skissat upp veckan från lärarnas arbetslag. På Internet 

lägger lärarna in lektioner och hemläxor i ett särskilt nätverk benämnt "pedagogiskt nätverk", 

där varje lärare kan gå in och ser så deras planer inte krockar med andras. För snabb kontakt 

mellan lärare och föräldrar så kontaktar man varandra också över Internet. Via APT-träffar 

sammankallas personal och ledning en gång i månaden. Läxor verkar vara av mindre 

betydelse på denna skola i jämförelse med A-skolan. Dock inte för föräldrarna som ofta 

undrar ”har de inga läxor" fast det förekommer också klagomål på "att de har alldeles för 

mycket läxor". Ett stor minus för A-skolan är att man inte i högre grad använder sig av 

internetkontakt; eventuellt kan detta bero på att inte alla föräldrarna har datorer.  

       

7 Analys   

  
...7.1 En inledande reflektion över skillnaderna mellan skolorna 

Datoranvändning: I studien kan man konstatera att det är skillnad på den hjälp som 

eleverna på de olika skolorna kan få i hemmet. Avsaknaden av Internetkontakt mellan lärare 

och föräldrar i A-skolan förhindrar en snabb kommunikation. På A-skolan är det endast 33% 

av eleverna som använder dator på sin fritid medan alla eleverna, det vill säga 100% på B-

skolan använder datorer på sin fritid.  

 

Sociala förhållanden: De sociala skillnaderna är stora mellan de olika bostadsområdena 

för skola A och B. Arbetslösheten är hög med över 90 % i det område där eleverna på A-

skolan bor medan motsvarande siffra ligger på ca 5 %  för eleverna på B-skolan (personlig 

kontakt med arbetsförmedling).  

 

Studieresultat: Under lång tid har resultaten från elevernas studier försämrats på A-skolan 

för att nu vara nere på ett extremt lågt resultat, ”endast 13,4 % av eleverna nådde målen i 

samtliga ämnen, en andel som dessutom sjunkit det senaste året” (Skolinspektionens hemsida 

23. nov 2011). Resultatet från B-skolan låg på 62% (enligt personlig kommunikation med 

lärare).  Från samhällets sida har man insett det allvarliga i denna situation och har nu satsat 

på skolorna i det invandrartäta området med särskilda åtgärder på uppdrag av 
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skolinspektionen. Åtgärderna inbegriper också satsningar av ekonomisk art. Skolinspektionen 

uttalar sig på sin hemsida att de är väl medvetna om bakgrunden till den höga andel elever 

som varken behärskar svenska eller sitt modersmål på den nivå som krävs för att klara 

utbildningsmålen. Men lösningen på alla skolans problem går inte att lägga på elevernas 

bakgrund eller på de förutsättningar politikerna ger. ”De professionella i skolan har sin del av 

ansvaret, dessvärre hjälper inte deras flykt från dessa skolor. Vi lyfter bland annat fram hur 

målen i de skriftliga omdömena formuleras av lärarna. Från A-skolan är de ofta skrivna med 

lägre förväntningar på eleverna än de borde vara. Forskningen är tydlig på denna punkt att 

även om eleverna kommer från miljöer med till exempel kort utbildningsbakgrund - och 

kanske särskilt då - är det av största vikt att lärarnas förväntningar på vad eleverna ska klara 

av är höga” (aktuell information skrivet den 23 november 2011 på  Skolinspektionens 

hemsida).  

 

Risker: Framöver kommer olikheten i datoranvändningen riskera att eleverna på A-skolan 

kommer att släpa efter kunskapsmässigt, vilket sannolikt ger dessa elever sämre möjlighet till 

studier och yrkesliv. A-skolan är bland annat känd för att vara en experimentskola, där det 

tidigare var tillåtet att experimentera med det som borde varit regelrätta lektionstimmar och 

istället ersattes med val som föll lärare och elever eller någon forskare i smaken (personlig 

kommunikation med lärare). Uppgifter om experimentskolan kan läsas i studien ”Svart poesi” 

av Ristiilammi, Per-Marku (1993).  En sak kan konstateras, om inte eleverna på A-skolan får 

möjlighet till daglig användning av datorer så kommer de ohjälpligt släpa efter 

kunskapsmässigt. Detta kommer att skapa stora avstånd framöver mellan eleverna på A-

skolan och B-skolan. I framtiden kommer detta betyda att A-skolans elever kommer att ha 

sämre möjligheter att konkurrera med eleverna från B-skolan både i yrkesliv och studieliv. 

Sannolikt kommer detta också att påverka självkänslan hos eleverna på A-skolan.  
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7.2 Omfattningen av hemläxor i studien 

De flesta elever i enkäten läser hemläxor en timme under vardagar. Endast hälften av eleverna 

på båda skolorna läser hemläxor under helgen och lägger då ner en till en och en halv timme. 

De flesta föräldrarna anser att hemläxor inte ska förekomma på helgerna, medan lärarna i de 

flesta fall anser att hemläxor också kan förekomma under helgen med någon timme. 

 

På A-skolan vill eleverna helst göra hemläxan i skolan även om skoldagen förlängs. 

Förmodligen kan i en del fall föräldrarnas språkproblem vara en av orsakerna till att eleverna 

kan ha svårt att få hjälp hemma med läxan. En del elever från A-skolan har i sina 

kommentarer påpekat att de inte har studiero i hemmet och detta kan kanske bero på den 

sociala miljön med många barn och trånga lägenheter. Eleverna i B-skolan vill i högre grad 

göra sina läxor i hemmet. De verkar nöjda med den hjälp som deras föräldrar kan bistå med. 

Beträffande eleverna i A-skolan så har de oftast endast en förälder att vända sig till, dock får 

de ibland hjälp med läxor av ett syskon eller en kompis. På båda skolornas finns läxhjälp men 

en del elever från A-skolan menar att denna tid inte räcker till och att de inte kan få tillräckligt 

med hjälp i skolan. Några av dessa elever söker sig istället till kommunala bibliotek för att få 

hjälp. Från B-skolan framkommer inte några sådana kommentarer utan de verkar vara nöjda 

med hjälpen på skolan. Ett undantag utgör två pojkar på B-skolan de anser inte att det ska 

finnas hemläxor alls. 

 

Westlund konstaterar i sin studie att situationen med elevers fritid i förhållande till hemläxor 

förändrats de senaste 15 åren, tidigare var det inte någon som klagade över att de inte hade 

någon fritid i förhållande till hemläxor (Westlund, 2004). Vad det beror på kan man endast 

spekulera över. Troligen har det att göra med förändringen av samhällets sociokultur och dess  

påverkan på skolor och undervisning. Olika skolor har också olika kultur. Om hemläxor 

rankas högt på en skola blir uppfattningen att hemläxan är viktig och vice versa. Varje skola 

har sin egen image och policy.  

 

 

   7.3 Hemläxor fritidssyssla eller arbete 

Ulf Leo kom i sin avhandling Läxor är och förblir skolarbete fram till följande konsensus, att 

läsningen är så pass viktig att alla, även hemma, ska arbeta med att elevens läsning förbättras. 

Detta hjälper eleven att utveckla sin studieteknik. Det är rektorers ansvar att det ska finnas en 
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lokal läxpolicy. Eleverna ska veta varför det ges läxor samt att läxor ska ges sparsamt. Något 

som Cooper konstaterade i sin forskning var att i de lägre skolklasserna blev inte resultaten 

bättre ifall man gav läxor eller ej.  

 

Även Hellsten betonar hemläxans betydelse i sin studie ”Läxor är inte något att orda om. 

Läxor är ett dominerande inslag i skolans arbete [...] läxor är ett av de förhållanden  i 

elevernas arbetsvillkor som markant skiljer skolan från andra arbetsplatser eftersom de 

innebär ett ständigt återkommande åläggande att ta med sig jobbet hem.” Att läxor är ett 

arbete och inte en fritidssyssla står kanske inte klart för alla – detta kan inte nog betonas, 

vilket görs av Leo och Hellsten. 

 

   7.4 Attityder till hemläxor 

 Den övervägande attityden var hos såväl elever, lärare och föräldrar positiv till hemläxor på 

båda skolorna. Endast en lärare på B-skolan och också två elever på samma skola var negativa 

till hemläxans nuvarande form. Jag tolkar detta som ett trendbrott. Att uppfattningar om hur 

lång läxtid som elever, föräldrar och lärare anser vara lämplig inte överensstämmer är föga 

förvånande. De flesta elever från båda skolorna har angivit en betydligt lägre tid att lägga på 

hemläxor än vad lärare och föräldrar anser. På frågan hur elever, lärare och föräldrar värderar 

hemläxans betydelse i en skala mellan 1 och 5, fördelade sig resultatet att eleverna på A-

skolan gav värdet 3.9, lärarna 5.0 och föräldrarna 4.5. På B-skolan blev fördelningen: 

eleverna 3.25, det vill säga något lägre än A-skolan och lärarna 4.2, ett högt värde samt 

föräldrarna 3.4, ett medelmåttigt värde. Hemläxor kan därmed anses som viktiga sedda ur 

perspektivet från elever, lärare och föräldrar i denna studie med god marginal. Härmed anser 

jag att jag fått min huvudfråga besvarad, nämligen att attityden till hemläxor i dessa två 

klasser får räknas som mycket positiv.  

 

   7.5 Svensk skola i bakvattnet internationellt sett. Koppling hemläxa och 

resultat  

I allt högre grad uppmärksammas i dagspress det höga procenttal, där idag var fjärde elev 

(Skånska Dagbladet, vecka 24, 2012)  inte är behörig att komma in på gymnasiet. Bland annat 

har dessa allt högre tal kommenterats av psykologen Frank Lindblad som i sin forskning, 

2009, skriver om ”den trötta skolan” i Sverige, där allt fler barn kommer längre bak i 

internationella mätningar (Lindblad & Lindgren, 2009). Han menar att skolans allt vagare mål 
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kan vara orsak till detta och betonar i detta sammanhang att läxor är viktiga och anser att 

förutom vinsterna i kunskap är det mycket bra att skolbarn redan tidigt får vanan att även 

under sin fritid tillägna sig ny kunskap. Han menar också att vi måste ansvara för vår egen 

utveckling och inte bara lämna denna till andra människor. Vidare betonar Lindblad vikten av 

att läxan behöver individualiseras eftersom barn har olika förutsättningar. En del barn behöver 

större utmaningar och högre stimulans medan vissa istället behöver mer hjälp. En åsikt som 

också delas av Nygren i hennes studie av nintendogenerationens lärande (2008), där 

information om olika företeelser via Internet kan ske sekundsnabbt i jämförelse med att 

använda fysiska uppslagsverk. Lindblad tror inte att rätt väg till positiv förändring är att återgå 

till katederundervisning. Nygren anser att återkopplingen till hemläxan går för långsamt idag 

och menar att genom att använda datorteknik kan eleven få en sekundsnabb återkoppling till 

övningar (2008). Detta kräver dock möjlighet till datoruppkoppling till Internet, vilket kanske 

inte alla elever har möjlighet till i sina hem och kanske heller inte i tillräcklig omfattning i 

skolan. Studien visar att 100% av eleverna i klass B regelbundet använder dator och i snitt 

1.27 (heltal) timme per dag medan endast 33% av eleverna i klass A använder dator med ett 

snitt 3.32 (heltal) timme per dag, det vill säga att de som har tillgång till dator i A-skolan 

använder denna 3 ggr så lång tid dagligen än eleverna i B-skolan. 

 

   7.6 Nedrustning av skolans resurser och privata läxläsningsföretag 

Nedrustningen av svenska skolans resurser syns alltmer på det resultat som elever presterar i 

jämförelse med andra länder och här kan man ifrågasätta de beslut som fattats av de regerande 

politiska företrädarna. Först på senare tid har skolan kommit alltmer i fokus för de politiska 

partierna, som om det är först nu som politikerna fått upp ögonen för vad som hänt på grund 

av tidigare beslut. Ranagården menar att det skett en urholkning av skolans resurser från 

1990-talet och framåt. Lärarna hade behövt gå kompletterande utbildningar vad gäller den nya 

 utvecklingen i teknik i betydligt högre grad än vad som skett. I hennes studie kring 

utvecklingssamtalen hade hon förväntat sig fokus på elevens framtida studier och prestationer. 

Istället kom samtalen mest att handla om elevens uppförande och ordning samt en uppmaning 

att läsa läxan bättre, vara tyst på lektionen och inte störa samt att räcka upp handen. En 

utvärdering som inte verkar särskilt givande för föräldrar när de egentligen vill få ett besked 

om studieresultat, och vad eleven bör satsa på. Ranagården menar i likhet med Lindblad att 

hemläxan behöver vara individanpassad (Ranagården, 2009). 
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 Privata läxläsningsföretag har vuxit upp som svampar ur jorden och visar tecken på att 

föräldrar inte är nöjda med den hjälp som deras barn eventuellt kan få i skolan.  

Föräldrarna själva har kanske inte de rätta kunskaperna i ämnet eller de har inte tid eller lust 

att hjälpa sina barn, vilket kan vara en av anledningarna till att föräldrarna anlitar 

läxläsningsföretag. En annan anledning kan vara att de föräldrar som har utländsk bakgrund 

inte behärskar svenska språket tillräckligt bra för att kunna hjälpa sina skolbarn. 

Konkurrensen har hårdnat även i skolorna och det gäller att uppnå höga betyg ifall eleverna 

vill komma in på sina drömutbildningar. Vad siffrorna i årskurs 6 visar så är det inte mer än 

två föräldrar av nio som kan tänka sig anlita dessa företag. Något förvånande är att hela nio 

elever på A-skolan och sex elever på B-skolan, tror att deras föräldrar skulle anlita dessa 

företag.  

 

   7.7 Föräldrar kräver hemläxor 

Eftersom föräldrar oftast kräver hemläxor måste de fåtal lärare som inte vill ge hemläxor ändå 

ge dessa, vilket också kan vara ett krav från skolans sida. I denna studie som i tidigare studier 

kring hemläxor har andra forskare kommit fram till samma resultat. En annan gemensam 

konklusion från min studie refererande till bland annat Westlund är att de flesta elever tar 

läxorna på allvar och läser faktiskt på. Här är det något som inte stämmer när man ser på 

resultaten, som visar att betygen blir allt sämre. Detta får mig att tänka i andra banor. Kanske 

det är själva ”hemläxan” som inte fungerar för eleverna. Som Lindblad skriver bör denna vara 

individuellt anpassad: hur många gånger är den det?  De läxuppgifter, som inte eleven förstår, 

bygger många gånger på att föräldrarna ska hjälpa till och förklara vad läraren menat. 

Speciellt svårt är detta för elever som inte har svenska som första språk och som parallellt 

läser sitt eget modersmål. Det finns inga regler för hur läxor ska vara utformade från högre 

ort, det vill säga från Skolöverstyrelsen utan det är upp till varje skola att bestämma. 

 

Hemläxor borde vara individuellt anpassade uppgifter som elever kan lösa utan hjälp från sina 

föräldrar eller syskon. Ur internationellt perspektiv har frågan om föräldrar bör vara 

engagerade eller ej dryftats, något som bland annat förekommer i vissa modeller, se Early 

Year Literacy Program i USA men även inom skolor i Norge, den så kallade Nylundmodellen 

utarbetad av Universitetet i Stavanger. En möjlig lösning kan vara den metod som Patull & 

Civey Robinsom med flera i artikeln ”Parental involvment” (2008) förespråkar i projektet 

”No child left behind”, vilket innebär att föräldrar skriver på ett kontrakt, där de lovar att 
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hjälpa sina skolbarn med skolarbete. Ifall inte detta är möjligt kan någon äldre elev eller 

fadder gå in istället. Eventuellt kan detta vara en modell som även kan fungera på svenska 

skolor.  

 

...7.8 Ur socialpedagogiskt perspektiv 

Ett ämne som alltmer kommit i fokus är det socialpedagogiska fältet beskrivet bland annat av 

Bent Madsen i Socialpædagogik og samfundsomvandling. En grundbog (2005) som på ett 

utmärkt sett beskriver samhällsförändringen, varvid pedagogiken socialt också behöver 

förändras i enlighet med samhället och som Madsen uttrycker det: ”socialpædagogikens 

opgave er at bidrage til samfundets stabilitet”. Han hävdar också att socialpedagogik inte 

längre utövas endast inom institutioner utan också förekommer ute på skolor där man ser till 

individens bästa, genom att tänka på att elever ska bidraga till att behålla den samhälleliga 

stabiliteten. Detta får mig att tänka på hur undervisning är uppbyggd i förhållande till 

hemläxor – kanske är skolsystemet är föråldrat bland annat med tanke på svenska skolans 

nedrustning, där det inte satsats på lärares fortbildning och även finns avsaknad på moderna 

tekniker däribland internetanvändning för alla elever, givetvis inkluderande lektioner till 

elever hur de ska använda datorer. Detta är också något som borde studeras närmre! 

 

...7.9 Beräkning av läxtid 

I skolors beräkning av skolelevens skoldag är det idag inte självklart att även beräknad tid för 

hemläxan ska finnas med, vilket Hellsten påpekar. För de elever som har svårighet med att få 

hjälp med hemläxor i hemmet ska det självklart finnas alternativ på skolan i tillräckligt hög 

grad, enligt utbildningsminister Jan-Olof Björklund. Här är det skolans plikt att hjälpa till med 

detta och att avsätta tillräckliga resurser för detta ändamål. På A-skolan lyste det igenom att 

det fanns ett övervägande antal ensamstående föräldrar, vilket bland annat för med sig 

tidsbrist att hinna med läxhjälp. På B-skolan hade eleverna i nästan 80% av fallen möjlighet 

att få hjälp från båda föräldrarna. Föräldrarnas attityder till skola och hemläxa färgar utan 

tvekan av sig på elevernas attityder. De som verkar ha störst inflytande på hemläxors längd 

och utformning i denna studie verkar vara föräldrarna och deras attityder till hemläxor enligt 

enkätsvar och kommentarer på dessa.  

Vem har då rätt att bestämma över hur läxor ska regleras i styrdokument och läroplaner?  I 

och med att detta är en värderingsfråga, upplyser Torsten Thurén i Vetenskapsteori, (1996:39) 

så är det gemene man som bestämmer i denna fråga och ytterst då våra politiker.  Den 6/12 -



32 
 

13 uttalade sig utbildningsminister Jan-Olof Björklund att han var beredd att lagstifta om att 

”hemläxor” ska finnas på grund- och gymnasieskolorna och att de finns utan att någon 

ifrågasätter deras existens i alla andra europeiska länder. Han avslutar med att deklarera att 

det är nyttigt med läxor (Rapport, TV, 2012-12-06) 

 

7.10 Konklusion 

Efter att ha fått inblick i hur elever, föräldrar och lärare resonerar kring begreppet hemläxor i 

två klasser i årskurs 6 har jag gjort följande  konklusion: att visserligen skulle tiden för 

hemläxor kunna utökats och eventuellt skulle detta kunna leda till bättre resultat överlag för 

dessa elever. Även om elever anstränger sig för att läsa hemläxor och både lärare och 

föräldrar lägger stor vikt vid hemläxan verkar resultaten ändå bli sämre från svensk skola i 

jämförelse med andra skolsystem internationellt sett. Detta tyder på att det svenska 

skolsystemet inte fungerar tillfredsställande och heller inte den del som jag undersökt i denna 

studie, det vill säga attityder till och omfattning av hemläxor och avsedd hjälp för hemläxor. 

För att konstatera vad som orsakat försämrat resultat i svensk skola internationellt sett 

avseende attityder och omfattning till hemläxor och hjälp med hemläxor så behöver 

ytterligare fler faktorer jämföras internationellt sett.  

 

Detta betyder att mitt förslag till en fortsatt forskning gäller framförallt en bredare forskning, 

dvs att alla berörda parter ska ingå och att även innefatta skolor på ett internationellt plan och 

även omfatta faktorer som vilka/-en typ av hemläxor som ges, engageras föräldrarna 

respektive vill de vara engagerade, är läxorna individanpassade, gjorda för att avse längre 

eller kortare period, avsedda som individuell uppgift eller gruppuppgift, baserade på 

användning av Internet eller ej, hur undervisningsformer ser ut respektive hur andra länders 

styrdokument ser ut på olika nivåer och vad andra skolsystem har för policy avseende 

hemläxor och hemuppgifter.    
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 Bil. 1, 1:3  Elever 

Enkätformulär för ungdomar i klass 6 på grundskolan: Om hemläxor och dess betydelse. 

Fråga 1: Hur lång tid ägnar du dig åt hemläxor per skoldag i genomsnitt? 
Sätt ett kryss vid lämplig tid! 
□ 1/2 tim    □ 1 tim     □  1 ½ tim   □ 2 tim    □  2 ½ tim    □ 3 tim    □   3 ½ tim   □ 4 tim el 
mer  
Och hur lång tid ägnar du dig år läxor under helgen? Svar (t ex 1 ½ tim)..................... 
 
 
Fråga 2: Hur lång tid ägnar du dig åt fritidsaktiviteter per skoldag t ex: Internet, TV, musik, 
sport och andra fritidsintressen? 
Sätt kryss vid lämplig tid! 
□ 1/2 tim    □ 1 tim     □  1 ½ tim   □ 2 tim    □  2 ½ tim    □ 3 tim    □   3 ½ tim   □ 4 tim el 
mer  
varav datortid (fritid) ………….   (t ex 1 timme) 
___________________________________________________________________________
___ 
Fråga 3: Vad för betydelse tycker du att hemläxor har för dig?  
 Mycket stor betydelse       Stor betydelse    Ingen betydelse Medelmåttig betydelse  
alls 
 
Här kan du skriva hur du 
menar:____________________________________________________ 
 
 
Fråga 4: Var tycker du att den individuella hemläxan ska göras? 
Sätt x i rätt ruta 
□ Hemma                                 □ I skolan                              □ Inte alls 
___________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                               
Fråga 5: Finns det någon i ditt hem som kan hjälpa dig med hemläxan om den är svår? 
□ Ja   vem i så fall? __________________________  □  Nej 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 6:  Ifall du inte kan få någon hjälp hemma med hemläxan finns det någon på skolan 
eller annan person som kan hjälpa dig då? 
□ Ja     vem i så fall?_________________________ □ Nej 
___________________________________________________________________________
___ 
Fråga 7: Tror du att ifall du får problem med något skolämne att din/-a förälder/föräldrar 
skulle anlita ett speciellt privat läxföretag? 
□ Ja       □  Nej 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                              Tack för din medverkan! 
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Enkät till lärare: Om hemläxor och dess betydelse, klass 6 grundskolan .             Bil 1, 2:3 

Fråga 1a: Hur lång tid anser du vara lagom för elever att göra sina hemläxor per skoldag i 
snitt? 

Sätt ett kryss vid lämplig tid! 
□ 1/2 tim    □ 1 tim     □  1 ½ tim   □ 2 tim    □  2 ½ tim    □ 3 tim    □   3 ½ tim   □ 4 tim el 
mer  
 
1 b: Och hur lång tid under helgen? Svar (t ex 1 ½ tim)........................................................... 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Fråga 2:  Hur lång tid anser du vara lagom för elever att ägna sig åt fritidsaktiviteter per 
skoldag?  
Sätt kryss vid lämplig tid! 

□ 1/2 tim    □ 1 tim     □  1 ½ tim   □ 2 tim    □  2 ½ tim    □ 3 tim    □   3 ½ tim   □ 4 tim el 
mer  
varav datortid (fritid) ………….   (t ex 1 timme) 

_________________________________________________________________________ 

Fråga 3: Har hemläxan någon betydelse och i så fall vilken/vilka? Vad anser du som lärare? 

 Mycket stor betydelse       Stor betydelse    Ingen betydelse Medelmåttig betydelse  
alls 

Svar:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fråga 4: Var tycker du som lärare att hemläxorna ska göras? 

□ Hemma         □ I skolan          □ Inte alls 

Kommentar:_______________________________________________________ 

                                                                                                                       

Fråga 5: Finns det vanligen någon i hemmet som kan hjälpa eleverna med hemläxorna? 

□ Ja              □ Nej 

Fråga 6: Om eleven inte kan få hjälp med hemläxan i hemmet finns det då någon i skolan 
eller annat ställe som kan hjälpa eleven? 

□  Ja       vem kan hjälpa då?………..                            □  Nej 
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Fråga 7: Skulle det underlätta för dig som lärare om det fanns några styrdokument som gällde 
hemläxor i ditt/dina ämnen? 

 Mycket stor betydelse       Stor betydelse    Ingen betydelse Medelmåttig betydelse  
alls 

Svar:_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                          Tack för din medverkan! 
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   Bil. 1, 3:3  Föräldrar 

Enkät för föräldrar till elever i årskurs 6 i grundskolan: Om hemläxor och dess betydelse. 

Fråga 1a: Hur lång tid anser du vara lagom för elever att göra sina hemläxor per skoldag i 
snitt? 

Sätt ett kryss vid lämplig tid! 
□ 1/2 tim    □ 1 tim     □  1 ½ tim   □ 2 tim    □  2 ½ tim    □ 3 tim    □   3 ½ tim   □ 4 tim el 
mer  
 
1 b: Och hur lång tid under helgen? Svar (t ex 1 ½ tim)........................................................... 
__________________________________________________________________________ 
Fråga 2:  Hur lång tid anser du vara lagom för elever att ägna sig åt fritidsaktiviteter per 
skoldag?  
Sätt kryss vid lämplig tid! 

□ 1/2 tim    □ 1 tim     □  1 ½ tim   □ 2 tim    □  2 ½ tim    □ 3 tim    □   3 ½ tim   □ 4 tim el 
mer  
varav datortid (fritid) ………….   (t ex 1 timme) 

_________________________________________________________________________ 

Fråga 3: Har hemläxan någon betydelse och i så fall vilken? Vad anser du som förälder? 

 Mycket stor betydelse       Stor betydelse    Medelmåttig betydelse  Ingen betydelse 
alls 

Svar:_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fråga 4: Var tycker du som förälder att hemläxorna ska göras? 

□ Hemma         □ I skolan          □ Inte alls 

Kommentar:_______________________________________________________ 

                                                                                                                   

Fråga 5: Finns det vanligen någon i hemmet som kan hjälpa eleverna med hemläxorna? 

□ Ja              □ Nej 

Fråga 6: Om eleven inte kan få hjälp med hemläxan i hemmet finns det då någon i skolan 
eller annat ställe som kan hjälpa eleven? 

□  Ja       vem kan hjälpa då?………..                            □  Nej 

Skulle du som förälder kunna tänka dig att anlita ”ett läxföretag” ifall ditt skolbarn har 
problem i ett ämne ? 
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□  Ja                  □  Nej   

Kommentar:_______________________________________________________________ 

 

Fråga 7: Skulle det underlätta för dig som förälder om det fanns några styrdokument som 
gällde hemläxor i ditt/dina ämnen? 

 Mycket stor betydelse       Stor betydelse    Medelmåttig betydelse  Ingen betydelse 
alls 

Svar:_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                          Tack för din medverkan! 
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Brev med intresseförfrågan                                                                    Bilaga 2         

UMEÅS UNIVERSITET                                                            Datum 2012-02-01  

Pedagogiska institutionen  

Kurs: Kandidatexamen i pedagogik  

Enkätundersökning om hemläxors betydelse i årskurs 6 – en intresseförfrågan  

Hej! Jag är en pedagogikstudent vid Umeås universitet som under vårterminen 2012 kommer 
att skriva ett kandidatexamensarbete i pedagogik.  

Mitt examensarbete kommer att belysa hur lärare, elever och några föräldrar upplever 
hemläxors betydelse och kommer att avse årskurs åtta.  

Studien är upplagd som två enkäter varav den ena gäller lärares syn på hemläxor och den 
andra avser elevers syn på hemläxor. Enkäterna är strukturerade och består av vardera sju 
frågor. Ett önskemål är också att få dela ut några enkäter även till några föräldrar. 

Hemläxans betydelse är ständigt debatterat i tidskrifter och även i skolans värld. En del 
avhandlingar är också skrivna i ämnet. Fortsatt saknas det styrdokument i Skolöverstyrelsen 
läroplaner vad avser hemläxor. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till forskning inom 
området hemläxor.  

Med hemläxor menar jag i denna studie ett arbete i ett ämne som man tar med sig hem och 
som ska vara färdigt till nästa lektion i ämnet.  

Det är min förhoppning att jag kan få möjlighet att besöka er på skolan för att kunna utföra 
denna studie. Enkäterna lär inte ta så lång tid, uppskattningsvis kanske 10 minuter.  

Deltagandet är frivilligt och de uppgifter som lämnas i enkäten kommer att avidentifieras, d v 
s  identiteten kommer inte kunna kopplas till någon person.  

Alla som deltar i enkätundersökningen kommer att få möjlighet att ta del av resultatet när 
studien är klar. Ett exemplar av studien kommer att sändas till en kontaktperson på skolan.  

Jag kommer att ta kontakt med er i början av vecka 7 och hoppas självfallet på ett positivt 
svar  

Med vänlig hälsning och en förhoppning att ses!  

Marie-Ann Lundberg, Björkgatan 3, 214 34 Malmö       Kontaktperson/Handledare 

Mobiltelefon 0702/86 51 79                                             Kent Löfgren, Umeå universitet 

mejl: Lundbergsforlag@hotmail.com                              mejl: kent.lofgren@pedag.umu.se 
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Bilaga 3, 1:2 på Korstabeller: Vertikalt elever A-skolan nr 1 - 14, horisontellt 
frågor – svar på enkäten 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
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Bilaga 3, 2:2 Korstabell: Vertikalt elever B-skolan nr 1-20, horisontellt frågor – 
svar på enkäten 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
 

 

 

 

 

 

 


