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Abstract 

The purpose of this study is to examine how some early year pupils define homework, how much 

homework they get and also how these pupils perceive that they are affected by the homework. The 

study is qualitative where ten pupils participated in a semi structured interview. The study will show 

that these pupils are given homework once a week. The homework is mostly math and reading. The 

study will continue to show that the pupils believe that homework is important for their learning and 

also that homework often is boring and that it competes with recreational activities such as friends, 

sports and rest. All interviewed pupils receive help with their homework from their guardians and 

they may battle over it. 

 

 

Nyckelord: Hemläxa, hemuppgift, elevperspektiv.   
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1 Inledning  

I Sverige år 1561 används ordet lexa i kyrkböckerna i samband med årliga kyrkoförhör. 

Under 1600-talet börjar kyrkan med årliga hembesök där prästen förhör om kunskaper i 

kristendom och senare också läskunnighet. 1842 införs allmän grundskola i Sverige och 

lärarna tar över kunskapskontrollen från kyrkan, där läxor ingår i det dagliga arbetet. 

1962 förs det in i läroplanen för grundskolan att läxan är ett sätt att inhämta kunskaper 

samt en arbetsfostran men huvuddelen av arbetet ska dock ske i skolan. 1969 blir 

läxorna frivilliga för skolorna. 1980 kommer läxan tillbaka då det i läroplanen står att 

hemuppgifter ska vara en del av skolans arbetssätt. På 1990-talet försvinner läxorna från 

skollagen samt många styrdokument och 1994 försvinner läxan ur läroplanen. 2006 tar 

Vänsterpartiet beslut om att skolarbetet i princip ska ske under skoltid. 2013 blir 

läxhjälp avdragsgillt och Moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna samt 

Sverigedemokraterna önskar införa obligatorisk läxhjälp (Jakbo, 2014). 

Fenomenet läxa är något som elever idag möter trots att läxor inte regleras i 

styrdokumenten. Skolverket (2014) har nu gett ut ett stödmaterial om läxor i skolan men 

tidigare har det inte funnits några tydliga riktlinjer för hur läxor kan användas eller om 

de ska användas. Trots detta ses de av många som självklara i elevers lärandeprocesser 

(Skolverket, 2014). 

Läxor diskuteras idag av läxförespråkare samt läxmotståndare och debatten väcker 

liv i frågan om läxans existens. Enligt skollagen ska skolans verksamhet vila på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta blir ett problem då forskningen kring 

läxor är begränsad (Alm, 2014; SFS, 2010:800). Lärare har delade åsikter kring läxor 

och det finns både de som använder dem och de som inte använder dem i sin 

undervisning. Samtidigt har eleverna samma mål att uppnå och går i en skola som enligt 

läroplanen ska vara likvärdig (Alm, 2014). Likvärdig betyder inte att eleverna behöver 

möta samma undervisning (Skolverket, 2011: 8). Dock kan likvärdigheten ifrågasättas 

då vissa har läxor och andra inte, eftersom eleverna då ges olika tidsramar att utföra sitt 

skolarbete på.  

I min framtida yrkesroll som lärare behöver jag ta ställning till hur jag vill arbeta 

med läxor, eller om jag vill avstå från dem, för att ”främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011: 7). Att då ge elever talutrymme 

i frågan kan vara intressant eftersom att det är de som tilldelas läxan. Eleverna kan bidra 

till en mer detaljrik bild än vad exempelvis forskare kan och elevernas upplevelser kan 

användas som en grund i fortsatta reflektioner inom området. Då forskningen om läxor 

är begränsad skulle elevernas upplevelser också kunna inspirera till vidare forskning. 

Deras talutrymme är också relevant för att skolarbetet ska bidra positivt till elevernas 

lärande och svarar för läroplanens mål om att ge alla elever inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer samt undervisningens innehåll (Skolverket, 2011: 15). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några lågstadieelever uppfattar och 

beskriver läxor.  

 

1. I vilken utsträckning uppger eleverna att det förekommer läxor i klassen? 

2. Vilken uppfattning har de intervjuade eleverna av läxor? 

3. På vilka sätt upplever de intervjuade eleverna att de påverkas av läxor? 
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2 Bakgrund 

2.1 Definition av begrepp 

Begreppet läxa används i studien efter följande definitioner. Det finns ingen allmänt 

godtagen förklaring men den vanligaste är att ”läxor är uppgifter som läraren tilldelar 

eleverna att göra efter skoltidens slut” (Skolverket, 2014: 9). Nationalencyklopedin 

(2015) förklarar ordet som ”avgränsad skoluppgift för hemarbete”. Vidare kan 

definitionen preciseras något och läxor kan även utföras på raster och håltimmar i 

skolan samt definieras som självvalda uppgifter vilka eleverna gör utanför lektionstid 

(Skolverket, 2014: 9).  

Begreppet likvärdig används i studien efter hur det förklaras i läroplanen. 

Utbildningen ska vara likvärdig oberoende av var den ges. De nationella målen anger 

normerna för likvärdigheten och det finns olika vägar att nå målet. Att utbildningen är 

likvärdig betyder inte att undervisningen överallt utformas på samma sätt eller att 

skolans resurser fördelas lika. Undervisningen anpassas efter elevers förutsättningar 

samt behov och lärandet främjas utifrån elevers bakgrund, erfarenheter, kunskaper och 

språk (Skolverket, 2011: 8). 
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2.2 Tidigare forskning och teori 

2.2.1 Styrdokument 

Jan-Olof Hellsten (2000) tycker att läxor verkar vara i princip osynliga i den 

professionella diskursen. Han beskriver läroplanerna som förtegna gällande läxor och 

berättar att det står mest i Lgr62, trots att Skolöverstyrelsen 1962 var kritisk mot läxor. 

Enligt Lgr62 är hemuppgifter viktiga för elevernas arbetsfostran och till för att befästa 

kunskaper och färdigheter. Han meddelar att läxornas existens diskuterades under 70-

talet och Lgr80 räknas som den läroplan som återinförde läxan med formuleringen 

”[h]emuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” (Skolverket, 1980: 52). 

Hellsten ifrågasätter, med tanke på det, att de inte omnämns mer i Lgr80 än på tretton 

rader där de framhålls för att ”befästa kunskaper och färdigheter” samt ska vara ”en 

väsentlig del av den karaktärsdaning som skolan skall ge” (Skolverket, 1980: 52). 

Hellsten lyfter fram dilemmat att ”[u]nder 90-talet när läxorna starkt betonas som 

arbetsmetod i grundskolan försvinner de ur de officiella dokumenten” och begreppet 

läxa nämns inte i Lpo94 eller grundskolans kursplaner (Hellsten, 2000: 30). 

Skolverket (2014) lyfter också fram att det i skolans styrdokument efter 1994 inte 

finns några direkta föreskrifter rörande läxor men att debatten kring dem är ständigt 

pågående, grundad på forskning gällande kunskapsresultat och negativa effekter av 

läxor. Därför är det upp till rektorer och lärare att fatta egna beslut om läxor 

(Skolverket, 2014: 8).  

Uttrycket ”En skola för alla” myntades i Lgr80. Pernilla Alm (2014) menar att en 

aspekt när det gäller likvärdigheten är att det saknas en samsyn på läxor i skolvärlden. 

Hon ger exempel på att vissa lärare delar ut läxor flera gånger i veckan rent 

slentrianmässigt, för att det ska vara så. Andra ger endast repetitiva läxor för att befästa 

kunskaper, läxor som eleverna kan klara utan läxhjälp. Vissa ger förberedande läxor 

inför genomgången på lektionen och andra ger läxor där elever ska arbeta med sådant de 

inte hunnit i skolan. Sen finns det lärare som aldrig ger läxor. ”Hur säkerställer vi att 

alla individer får det de behöver när skolorna ser så olika ut?” (Alm, 2014: 77-78). Alm 

hävdar att då alla skolor drivs olika får Sveriges elever olika förutsättningar för sin 

utbildning och sin framtid. 

Läxmotståndare använder skollagens föreskrifter som belägg för att argumentera mot 

att eleverna ska arbeta utöver den skolpliktiga tiden (Alm, 2014: 21). I skollagen 

beskrivs skolplikten och elevers närvaro i skolan såhär:  

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de 

två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, 

söndagar eller andra helgdagar (SFS 2010:800, kap. 7, paragraf 17). 

Det är alltså inte obligatoriskt att delta i undervisning utöver dessa föreskrifter. 

2.2.2 Begränsad forskning 

Alm (2014) beskriver forskningen gällande läxor som snårig och den svenska 

forskningen om läxor som tunn. Hellsten (2000) har enligt Alm (2014) bedrivit den 
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mesta forskningen om läxor i Sverige (Alm, 2014: 45). Eva Österlind (2001) och 

Hellsten (2000) beskriver också den svenska forskningen som mycket begränsad. 

Hellsten har istället utgått från den omfattande angloamerikanska forskningen men 

ifrågasätter dess tillämpning i svensk skola (Hellsten, 2000: 31). Ingrid Westlund (2004) 

beskriver de svenska studierna om läxor som få samt resultaten som tvetydiga. Vidare 

skriver hon att det även finns få svenska studier gällande elevperspektivet på läxor och 

istället fler internationella studier (Westlund, 2004). Svenska läxforskare har mestadels 

undersökt hur läxor påverkar likvärdigheten i undervisningen samt vilka sociala 

konsekvenser läxor har för elever och vårdnadshavare (Skolverket, 2014: 15). 

Internationell forskning som har fokuserat på läxors effekter och som används som 

referens av både läxmotståndare och läxförespråkare är John Hatties (2009) mycket 

omfattande metastudie, Visible learning, vilken vi återkommer till senare
1
 (Alm, 2014: 

52).  

2.2.3 Det är självklart att läxan ska finnas 

Efter att Hellsten (2000) undersökt den befintliga internationella forskningen menar han 

att den till största del undersöker läxans effekt på elevprestationer. När andra aspekter 

har undersökts är det oftast i anslutning till effektstudierna. Forskningen speglar 

forskarnas egna starka engagemang i frågan där resultat blandas med forskarnas 

hoppfulla föreställningar om läxan. Hellsten drar slutsatsen att läxans effekt undersöks 

utan problematisering av dess innehåll, struktur, omfång, bakgrund och sammanhang. 

Han saknar en problematisering av läxans vara eller inte vara.  

Läxans värde tycks vara så självklar för många forskare att det kan överskugga det faktum att den 

faktiskt inte leder till något resultat (Hellsten, 2000: 33).  

Hellsten framhåller att bilden av läxan som offentligt fenomen är motsägelsefull. 

Läxan står i fokus för en omfattande forskning där den inte problematiseras, utan dess 

värde tas för givet. Samtidigt omnämns den inte i pedagogisk litteratur vilket antyder att 

läxan egentligen inte tas på allvar som inlärningsmetod (Hellsten, 2000: 186).  

Att det i internationell forskning tas förgivet att läxor är bra för elevers 

kunskapsutveckling skulle kunna vara en orsak till att få studier visar att läxor kan få 

negativa konsekvenser för eleverna (Westlund, 2004). Vissa lärare anser att mycket 

läxor visar på att skolan är framgångsrik och håller hög kvalitet och läxornas långa 

tradition samt förväntningarna på dess positiva kunskapsutveckling kan vara bidragande 

orsaker till att de tilldelas eleverna oreflekterat (Skolverket, 2014: 7).  

Det här är ett av de grundläggande problemen med läxor. Som koncept är läxan så vedertagen att 

vi inte ens funderar över den. Den har alltid funnits och tas av de flesta för självklar i samband 

med skolan (Alm, 2014: 20). 

Vidare ifrågasätter Alm (2014) de rekommendationer som Harris Cooper (2001) ger; 

om att ge elever på lågstadiet tre till fyra hemuppgifter i veckan som var och en ska ta 

tio till trettio minuter att genomföra (Cooper, 2001: 69). Alm är fundersam över varför 

                                                 
1
 Se avsnitt 2.2.4 Läxans effekt på lärande. 
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han rekommenderar detta då hans forskning visar att läxor inte gynnar yngre elever 

(Alm, 2014: 54). 

Cooper (2001) berättar att han i början av sina undersökningar av läxor inte visste 

om de var bra eller dåliga. Efter femton års studier drar han slutsatsen att de kan vara 

både och.  

Homework can be an effective approach to instruction. However, it must serve different purposes 

at different grade levels. Our expectations for its effects, especially in the short term and in earlier 

grades must be modest. It should be one of several approaches we use, along with soccer and the 

scouts, to show our children that learning takes place everywhere (Cooper, 2001: 77).  

I undervisningen ser alltså Cooper läxan som en användbar metod om den anpassas 

efter elevens nivå. 

2.2.4 Läxans effekt på lärande 

Hattie (2009) har, som nämnts tidigare
2
, gjort den mycket omfattande 

forskningsöversikten Visible learning. Under femton år har han sammanställt 

läxforskning, på totalt 52 637 studier med ungefär 240 miljoner elever, över vad som 

påverkar elevers studieresultat. Den del som rör läxor omfattar 5 metaanalyser om 161 

studier med 105 282 elever. I metastudien används måttet effektstorlek som är en möjlig 

plattform till att jämföra faktorer som påverkar elevers resultat, då lärare kan hitta 

belägg för de flesta undervisningsmetoder. 

One only needs a pulse and we can improve achievement (Hattie, 2009: 16). 

När det går att se en positiv effekt av de flesta undervisningsmetoder bör de jämföras 

och utvärderas för att bekräfta och sätta värde på bra undervisning. Jämfört med alla 

undervisningsfaktorer ligger läxors genomsnittliga effektstorlek, för alla åldrar, strax 

under genomsnittet. Denna generella effektstorlek som läxor har på lärande är inte 

särskilt synlig utan kan jämföras med skillnaden mellan en person på 180 centimeter 

och en på 182 centimeter (Hattie, 2009: 4, 8, 15, 17-18). 

Skillnaden i effektstorlek är markant mellan grundskoleelever och gymnasieelever. 

För gymnasieeleverna är effektstoleken större och detta kan spegla deras mer 

avancerade studiefärdigheter. Yngre barn har också svårare att ignorera irrelevant 

information samt intryck från den omgivande miljön (Hattie, 2009: 235-236; Kutcher, 

2009). För yngre elever är det också bättre med kortare läxor, då det uppskattade 

sambandet mellan lagd tid på läxan och studieresultat är nära obefintligt (Hattie, 2009: 

234-236). Vidare redovisar Hattie att effektmåttet gällande yngre elever förmodligen är 

vad de kan uppnå utan undervisning
3
 och att enbart mognad står för en stor del av 

lärande (Hattie, 2009: 16). 

Cooper (2001) ser läxor som en kostnadseffektiv undervisningsmetod men hävdar 

likt Hattie (2009) att de har en liten effekt på yngre elevers studieresultat, på gränsen till 

trivial. För äldre elever på gymnasiet kan läxornas effekt däremot vara imponerande 

                                                 
2
 Se avsnitt 2.2.2 Begränsad forskning. 

3
 Uppskattat mått från studier i länder utan eller med begränsad undervisning. 



11 
 

jämfört med andra studietekniker och till en relativt låg kostnad (Cooper, 2001: 23, 33-

34, 69). Westlund (2004) konstaterar att sambandet mellan läxor och skolprestationer 

blir starkare desto äldre eleverna blir och att det i Sverige nästan är försumbart upp till 

sjätte klass (Westlund, 2004: 35). 

Vidare är läxan fördelaktig för elever med bättre och mer avancerade 

studiefärdigheter samt för elever med inlärningssvårigheter och det finns välgrundade 

bevis för att de senare blir hjälpta av läxhjälp (Hattie, 2009: 235-236; Cooper, 2001: 

23). 

För att läxor överlag ska ge en positiv effekt krävs vissa delar;  

[I]ts success lies in (a) teacher preparation and planning; (b) assignments that are appropriate to the 

skill, attention, and motivation of students; and (c) successful involvement of parents (Cooper, 

2001: 23). 

Utöver dessa betydande delar spelar också typen av läxa roll. Matematik- och 

läsläxor ger högre effekt än SO- och NO-läxor och korta och mer frekventa läxor ger 

högre effekt än motsatsen (Hattie, 2009; Cooper, 2001: 33-34). Effekterna är också 

större om uppgiften är enkel och inte komplex. Vidare verkar mycket läxa och brist på 

övervakning av läraren vara en ineffektiv undervisningsmetod. Hattie (2009) varnar 

också för läxor som minskar elevers motivation och leder till att eleverna använder 

inkorrekta rutiner. ”It would probably be more effective to construct these opportunities 

under the gaze of a teacher, in the school. Teaching does matter when it comes to 

students´ learning” (Hattie, 2009: 235).     

Bra läxor är alltså nära övervakade av läraren. Detta gäller inte repetitionsuppgifter 

av baskunskaper men djupare inlärning kräver återkoppling och övervakning (Hattie, 

2009: 235-236). Skolverket (2014) framhåller också lärarens viktiga roll i 

undervisningen. 

Lärarens skicklighet i att förklara komplexa samband, viktiga principer och abstrakta resonemang 

har stor betydelse för elevernas resultat. Om elever får läxor som handlar om att de utan lärarens 

hjälp ska förstå ett innehåll går de miste om lärarens djupare kunskaper om innehållet. Risken är 

då stor att eleverna känner sig hänvisade till olika strategier för ytinlärning eller att de konstruerar 

och tränar in en förståelse för innehållet som i värsta fall är felaktig (Skolverket, 2014: 19). 

Att läraren är viktig understryks också vidare av Skolverket. Det är vanligt att elever 

får läxor där de ska komma ikapp i undervisningen och att denna typ av läxa kan vara 

problematisk. Om eleven inte hunnit med skolarbetet på grund av att bristande 

förståelse är det osannolikt att eleven lyckas bättre utan lärare. Risken är också att 

samma elever återkommande får mer läxa än de som arbetar snabbt med förståelse 

(Skolverket, 2014: 19-20). 

Något som däremot inte verkar påverka läxors effekt på lärande är om läraren på 

läxan ger konstruktiv feedback, utvärderande kommentarer eller sätter betyg.  

Vårdnadshavare och lärare behöver dock inte stirra blint på läxans generella positiva 

och negativa effekter. Istället rekommenderar Cooper (2001) lokala läxpolicyer för att 

anpassa undervisningen till elevers unika behov och omständigheter (Cooper, 2001: 40, 

77). 
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Internationell forskning om läxors effekt kritiseras av Gustafsson (2013) som menar 

att det är lätt att dra den förhastade slutsatsen att läxor inte leder till lärande, då 

studierna utgår från elevers individuella resultat istället för att se till klassers resultat 

som helhet. En svag korrelation mellan tid som elever använder till läxor och deras 

studieresultat kan vara en effekt av att elever med större kunskaper inte tilldelas lika 

mycket läxa samt att de gör dem snabbare än de med sämre ämneskunskaper 

(Gustafsson, 2013). 

Oavsett effekt hävdar Hattie (2009) att det är avgörande att lärare reflekterar över 

vad som lyckas i undervisningen. 

[T]hose teachers who are students of their own effects are the teachers who are the most influential 

in raising students´ achievement (Hattie, 2009: 24).  

Vikten av lärarens reflektion lyfter också Alm (2014). Ett råd som hon menar 

återkommer i läxforskningen är att pedagoger bör reflektera över läxor. Hon menar att 

det är ett gott råd då forskningen inte tydligt motiverar läxor och då det finns många 

delar att ta hänsyn till när läxor delas ut (Alm, 2014: 69). 

2.2.5 Läxans syfte 

Det finns olika typer av läxa. Repetitions- eller övningsläxa, förberedande läxa, läxa 

som behandlar innehåll utanför skolans lokaler, läxa som ger ett rikare underlag för 

bedömning, samt läxa som syftar till att elever ska komma ikapp eller ta igen det de 

missat (Skolverket, 2014: 13-14).  

Enligt Skolverket (2014) är syftet med de flesta läxor att de ska bidra till elevers 

kunskapsutveckling. Eleverna ska även lära sig att ta ansvar för sitt skolarbete, utveckla 

uthållighet samt goda studievanor av att studera på egen hand och av att planera sin tid. 

De ges också för att tiden i skolan inte upplevs räcka till och ett ytterligare syfte är att ge 

vårdnadshavarna insyn i skolarbetet (Skolverket, 2014: 13-14; Sundström, 2008). Vissa 

moment ses också lämpa sig för hemarbete (Sundström, 2008). 

Cooper (2001) berättar hur läxförespråkare ser på läxor. 

Proponents have pointed out that one of the major benefits of homework is its ability to help 

students develop time-management and study skills and to become autonomous, lifelong learners 

outside formal educational settings (Cooper, 2001: 49). 

 Dock finns det, enligt Hattie (2009), inget som visar på att eleverna lär sig att ta 

ansvar över sina studier genom att planera tiden. 

It is important to note, however, that prescribing homework does not help students develop time 

management skills – there is no evidence this occurs (Hattie, 2009: 235). 

Martin L. Kutcher (2009) hävdar att barn inte kan ta ett eget ansvar över sina studier, 

då hjärnan med organisations- och planeringsförmåga inte är färdigutvecklad utan 

utvecklas ända fram till vuxen ålder. Samhället ställer idag högre krav på barn än 

tidigare men han anser att skolan inte kan kräva för mycket utan bör ta hjärnans 

utveckling i beaktning (Kutcher, 2009: 17). 

Alm (2014) är kritisk mot läxor och menar att en tänkbar anledning till att lärare ger 

läxor är att verkligheten i skolorna inte erbjuder rätt förutsättningar för lärare att 
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fortbildas. Hon menar att tidsbrist gör att lärare inte prioriterar att sätta sig in i aktuell 

forskning, en forskning som visar att läxor inte bara ger en låg effekt på elevers lärande 

utan att de till och med kan vara skadliga. Vidare berättar hon att hon har mött många 

röster som hävdar att vårdnadshavare kräver läxor (Alm, 2014: 64, 249). 

Hattie (2009) berättar att hans erfarenhet är att många vårdnadshavare avgör hur 

effektiv undervisningen är beroende på förekomsten av, samt mängden läxa (Hattie, 

2009: 234). Cooper (2001) menar att läxor kan tjäna som en viktig länk mellan hem och 

skola (Cooper, 2001: 69). 

Lärarnas riksförbund (2014) undersökte 2012 i vilken grad lärare i hela skolväsendet 

anses autonoma i sin yrkesutövning. Resultatet visar att vårdnadshavarna försöker 

påverka olika saker beroende på skolform och årskurs. Påverkansförsöken ökar med 

vårdnadshavarens utbildningsnivå och beror på graden av kompetens mellan skolor. På 

lågstadiet är det vanligast att påverkansförsöken handlar om läxor. Av lärarna som 

arbetade i årskurs 1-3 svarade 86 % av lärarna att vårdnadshavarna har försökt att 

påverka läxorna (Lärarnas riksförbund, 2014: 16).  

Cooper (2001) anser att läxor ska användas på olika sätt beroende på elevens ålder. 

Homework should have different purposes at different grades. For younger students, it should 

foster positive attitudes, habits, and character traits and reinforce the learning of simple skills 

introduced in class (Cooper, 2001: 69). 

Författaren anser också att läxors detaljer kan specificeras för att spegla lokala 

omständigheter på specifika skolor och i deras områden. Han rekommenderar att alla 

elever får samma uppgifter, med få undantag och vidare att ämnesområden behandlas i 

uppgifter både före och efter att de tas upp på lektionen. Eleverna ska förvänta sig 

uppgifter som tränar sådant de redan har lärt sig, som förbereder inför nya lärdomar på 

lektionen och som innebär tillämpning av deras färdigheter på nya områden utanför 

skolan. Cooper anser att läxan inte bör användas till att lära något komplext och alla 

läxor ska inte heller behöva redovisas formellt. Han förespråkar att de används till att 

upptäcka elevers individuella behov (Cooper, 2001: 69-71). 

Westlund (2004) framhåller skillnaderna mellan lärares samt föräldrars och elevers 

uppfattningar om läxan. ”De vuxna ser läxor som en möjlighet medan eleverna betraktar 

läxor som tecken och svar på någon form av brist. Man får (har) läxor för att man inte 

kan eller vill” (Westlund, 2004: 63). Det är slående hur uppfattningarna går isär 

gällande läxors funktion och nytta, menar hon. 

2.2.6 Elevers förhållningssätt till läxa 

Österlind (2001) har studerat läxor indirekt då hon undersökt elevers förhållningssätt till 

självreglerat skolarbete på högstadiet. Hon har konstruerat fem förhållningssätt till 

läxor. 

Det första är ”frihetligt” där eleven överordnar sig läxan och underordnar sig 

skolsystemet. Eleven skjuter upp och prioriterar bland läxor, gör dem av intresse, för att 

slippa problem eller för att förstå. Gör också helst det mesta på lektionstid och har svårt 

att motivera sig till läxläsning då annat är roligare. 
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Det andra är ”prestationsinriktat” där det är viktigare att få bra betyg än att förstå på 

ett djupare plan. Arbetet ska vara effektivt, tiden ska användas väl och lärarens uppgift 

är att förse eleven med arbete. Eleven uttrycker också en oro samt stress inför krav och 

uppgifter. 

Det tredje kallas ”godvilligt” och eleven är accepterande och gör läxan för sin egen 

skull då det helt enkelt är bra att lära sig mer, trots att läxan inte alltid upplevs som 

rolig. Läxan är också till för att läraren ska se vad eleverna klarar av och då kunna stötta 

deras lärande. Eleverna gör ofta läxan i god tid men ser den inte som det viktigaste i 

livet.  

Det fjärde är ”oreflekterat” och eleven gör läxan trots att det kan vara tufft. 

Läxläsningen delas ofta upp i omgångar. Eleven har svårt att hitta argument för läxan, 

ser den som en självklar del av skolan och gör den för att eleven fått det i uppgift. Det 

som skiljer dessa elever från de med ett ”godvilligt” förhållningssätt är att dessa inte 

visar någon entusiasm för arbetet. 

Det sista och femte förhållningssättet är ”ambivalent”. Motivationen växlar och 

eleven vill underordna sig läxan men klarar inte av det för att annat verkar mer 

intressant. Eleven gör läxan för att slippa något värre, ser den som något bra men har ett 

stort motstånd mot att ta tag i den och menar att hon inte har så lätt för att lära 

(Österlind, 2001: 28-44). 

2.2.7 Arbetsbelastning, tid och motivation 

Hellsten (2000) har undersökt elevers arbetsmiljö på högstadiet och som en del i studien 

har han undersökt läxor. Han räknar läxor som en psykologisk arbetsbelastning då den 

ofta benämns så av elever. Beskrivningen av läxa som arbetsbelastning saknas dock i 

den vetenskapliga litteraturen och eftersom läxbördan framkommer som en tung faktor i 

undersökningar om ungdomars stress så menar Hellsten att dessa resultat omtolkas och 

förringas. Vidare beskriver han att många inte har den motivation eller förmåga som 

läxan kräver (Hellsten, 2000: 13-14, 32-34, 185). Westlund (2004) redogör för en bister 

bild av elevers känslor och upplevelse av läxor och lägger fram att läxor kan minska 

elevers motivation och positiva attityder till skolan. Hon menar att elever reflekterar 

över läxan och inte ser den som självklar, vilket visar sig då de ger uttryck för 

uppgivenhet, trötthet, sorg, frustration och ilska. 

En utmaning för lärare borde vara att flytta fokus från läxor som tid och uppgift till utvecklandet 

av en syn på läxor som en möjlighet att uppmuntra ett gränslöst lärande i gränslandet mellan hem 

och skola (Westlund, 2004: 39).  

Westlund menar att detta bör göras eftersom att läxor invaderar elevernas fritid 

(Westlund, 2004: 37, 42, 46). 

Hattie (2009) hävdar att läxan för allt för många elever förstärker bilden av att de inte 

kan lära på egen hand samt att de inte klarar av skolarbetet. För dessa elever och 

speciellt grundskoleelever kan läxan underminera motivationen, befästa inkorrekta 

studietekniker och förstärka mindre effektiva studievanor (Hattie, 2009: 235). Alm 

(2014) påstår att det är vanligt att elever slåss med hemuppgifter där de inte får hjälp 
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och att det inte är bra för självförtroendet. Hon menar också att ett problem med läxor är 

att de framkallar ett tvång hos eleverna och minskar lusten att lära då tunga läxbördor 

gör att något annat får stå tillbaka. Det som får stå tillbaka tycker hon istället borde få 

blomma ut och föda ny, viktig kunskap (Alm, 2014: 200-201). 

Det lustfyllda lärandet måste få ta plats någonstans. Det lärande som styrs av våra intressen och 

vår inre motivation. Det lärande vi har när vi är fyra år och inte ger oss förrän vi vet exakt hur 

saker och ting hänger ihop, helt utan att någon har sagt åt oss att vi måste lära oss det (Alm, 2014: 

201). 

Hattie (2009) visar på att årskurs inte har någon betydelse för vilken inställning 

eleverna har till läxor (Hattie, 2009: 235). Cooper (2001) anser att läxor ska användas i 

alla årskurser men att en blandning av obligatoriska och frivilliga läxor är mest 

fördelaktig (Cooper, 2001: 69).   

Hellsten (2000) kommer i sin studie fram till att läxan förekommer som två skilda 

fenomen i skolan. Fenomenen kallar han för tragedins- och romansens läxa och skolans 

praktik är sammanvävd av båda. Tragedins läxa är avgränsad och konkret och eleverna 

tilldelas uppgiften eller ger den till sig själva. Romansens läxa är ett utvecklingsprojekt 

och del i en föreställning om en gyllene framtid. När det talas om läxor så talas det om 

ett fenomen men det är insatt i två skilda skeenden, menar Hellsten. 

Det är som att försöka se en sak från två sidor på en gång. Kanske kan man tala om en 

komplementaritetsprincip för läxan. Den kan definieras inom en berättelse i taget men inte inom 

båda samtidigt (Hellsten, 2000: 188). 

Hellsten påstår att läxan blir otydlig när den kan tolkas både som en avgränsad 

rutinuppgift och som en framtidschans, vilket kan leda till förvirring hos eleven när det 

inte är tydligt var läxan slutar. Han lyfter också att det är ett internationellt fenomen att 

läxan många gånger tilldelas eleverna i slutet av lektionen då det ofta finns lite tid för 

tydliggörande och frågor (Hellsten, 2000: 33, 188). Westlund (2004) lyfter också 

problemet med den gränslösa läxan som kan stressa eleverna (Westlund, 2004: 60). 

Österlind (2001) antar att läxor innebär olika saker för olika elever då de har olika 

bakgrund och erfarenhet, vilket kan försvåra eller förenkla skolarbetet och påverka 

deras agerande (Österlind, 2001: 15). 

Lärandet stärks när den som ska lära sig förstår meningen med det. Det är centralt att 

läxorna förbereds, förklaras och följs upp för att det ska bli tydligt för eleverna hur de 

passar in i undervisningen. Att läxan förbereds grundligt i undervisningen främjar också 

likvärdigheten då eleven inte blir beroende av kvalificerad hjälp hemma, av exempelvis 

sina vårdnadshavare (Skolverket, 2014: 5, 17). Denna förberedelse påverkar också 

motivationen. 

Det finns en risk att elever som inte förstår vad de ska göra lägger skulden på sig själva och börjar 

tveka på sin egen förmåga. I förlängningen kan dessa elevers motivation sjunka så att de slutar att 

göra läxorna (Skolverket, 2014: 30). 

För att stärka motivationen är det också viktigt att läraren ger återkoppling på läxan, 

annars kan eleverna uppleva läxor som meningslösa (Skolverket, 2014: 20). 
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Cooper (2001) anser att lärare bör tydliggöra fyra saker gällande läxan. För det första 

hur den är kopplad till ämnet, för det andra dess syfte, för det tredje hur den bäst kan 

utföras och för det fjärde hur den ska redovisas (Cooper, 2001: 70). 

Tid är också en faktor som påverkar motivationen. Som nämnts tidigare
4
 så används 

skollagens föreskrifter om skolplikt och närvaro av läxmotståndare. Westlund (2004) 

problematiserar läxan då den är tänkt att genomföras utanför skolpliktstiden. 

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

och fritid, skola och hem, individ och kollektiv (Westlund, 2004: 78). 

 Hon lyfter den obalans som finns mellan skolans uppgifter och den tid som finns till 

förfogande. Hon uttrycker att läxorna suddar ut gränsen mellan skola och fritid samt att 

de är en motsättning mot elevernas sociala liv, vilket kan ses som en av läxans 

kostnader. Hon framhåller längtan hos eleverna efter mer tid med kompisar och att den 

längtan är särskilt stark då eleverna inte själva valt läxan. Vidare hävdar hon att läxan 

kan stå i motsättning mot läroplanens sociala mål och talar för att begränsa dagens 

gränslösa arbete. Det var bättre förr då det under, i stort sett hela, 1900-talet fanns en 

åtskillnad mellan skoltid och fritid som präglade arbetslivet och skolans liv, till skillnad 

från idag (Westlund, 2004: 69-71). 

Hellsten (2000) lyfter att elever har andra uppgifter på fritiden, utöver läxan och om 

läxan jämförs med ett vanligt svenskt arbete kan den ses som något unikt i svenskt 

arbetsliv. Den blir då synlig på ett nytt sätt och verkar inte lika självklar längre utan 

behöver istället en förklaring (Hellsten, 2000: 119, 185). 

Skolverket (2014) hänvisar till Barnkonventionen och lyfter barn och ungas behov av 

tid för återhämtning och vila, för att vara med familj och vänner, samt för intressen och 

fritidsaktiviteter. 

Artikel 31 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 

barnets ålder […] (Hammarberg, 2006). 

Skolverket lyfter detta behov då kunskapsresultaten och lusten att lära med stor 

sannolikhet påverkas positivt när eleverna upplever balans mellan skola och fritid 

(Skolverket, 2014).  

2.2.8 Hemförhållanden 

Som nämnts tidigare
5
 är påtryckningar från vårdnadshavare en tänkbar orsak till att 

läxor ges och att detta är vanligare på lågstadiet. Vad gäller vårdnadshavarnas del i 

läxläsningen så är Hatties (2009) erfarenhet att vårdnadshavarna bedömer hur effektiv 

undervisningen är beroende på läxans förekomst och mängd. Samtidigt förväntar de sig 

att inte behöva vara delaktiga i lärandet annat än genom att tillhandahålla en tyst och 

avskild plats, då det ses som rätt förutsättningar för ett djupt och meningsfullt lärande 

(Hattie, 2009: 234). Cooper (2001) föreslår att läxors längd och frekvens ska bero på 

                                                 
4
 Se avsnitt 2.2.1 Styrdokument. 

5
 Se avsnitt 2.2.5 Läxors syfte. 
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hemmets resurser och vidare att vårdnadshavaren inte ska spela en instruerande roll vid 

läxhjälp, utan att de istället ombeds skapa en hemmiljö som gynnar elevernas studier 

(Cooper, 2001: 70-71). Österlind (2001) menar att läxläsningen är beroende av 

arbetsron hemma samt vårdnadshavarens tid, kunskap och engagemang (Österlind, 

2001: 17). Hellsten (2000) lyfter också problematiken kring arbetsron.  

Alla elever har inte en sådan miljö omkring sig att det är lätt, eller ens möjligt, att läsa läxor 

(Hellsten, 2000: 185). 

Att vårdnadshavare stöttar elevens självständiga studier påverkar resultaten positivt 

och direkta instruktioner gör inte det (Hattie, 2009: 235). 

The manner in which parents become involved may or may not make a difference (Hattie, 2009: 

235). 

Hattie (2009) menar att stöd från vårdnadshavare står i relation till elevens 

inställning till läxor. 

Läxor kan leda till konflikter mellan eleverna och deras vårdnadshavare och handlar 

exempelvis om hur eller när läxan ska göras. Ofta skjuter barnen upp läxläsningen 

medan vårdnadshavarna vill att den genomförs så snart som möjligt (Skolverket, 2014: 

32).  Detta är ett internationellt fenomen (Hellsten, 2000: 34). Skolverket (2014) 

problematiserar konflikterna. De kan ses som en varningssignal för att läxan kanske 

kommer i för stor mängd, är otydlig eller att ansvaret för undervisningen har förskjutits 

från läraren till hemmet. 

Om skolan förväntar sig att elevernas vårdnadshavare ska förklara och förhöra läxor kan det skapa 

konflikter mellan barn och vårdnadshavare. I fall då föräldrarnas förklaringar skiljer sig från 

lärarens kan det skapa förvirring och irritation hos eleven (Skolverket, 2014: 32). 

Kutcher (2009) ifrågasätter meningen av dessa konflikter och menar att det inte 

hjälper att bråka då det inte utvecklar barns hjärna med planerings- och 

organisationsförmåga (Kutcher, 2009: 97). Cooper (2001) tror att en lösning på striden 

om läxor på alla nivåer, inte bara mellan barn och vårdnadshavare, är kommunikation. 

It is critically important for all parties to know what others are doing and why (Cooper, 2001: 

Preface, X). 

Läxan behöver dock inte vara konfliktskapande utan kan istället fungera som en 

mötesplats. Genom läxan kan vårdnadshavare få möjlighet att följa barnets lärande och 

vad som behandlas i skolan. Detta gynnar samverkan mellan hem och skola och kan 

vara extra viktigt i mångkulturella skolor där det kan finnas ett socialt och kulturellt 

avstånd mellan lärare och vårdnadshavare (Skolverket, 2014: 32). 

Cooper (2001) manar lärare till att vara försiktiga med att be vårdnadshavare att ge 

ett aktivt stöd vid läxhjälpen. Innan lärare ber om detta bör de först beakta om familjen 

har ekonomi, tid samt förmåga att hjälpa sina barn. För att bedöma vårdnadshavares 

förmågor behöver läraren väga in både läxans svårighetsgrad samt vårdnadshavarens 

utbildning. Om vårdnadshavarens färdigheter i ämnet är låga bör läraren överväga 

tillhandahållande av ett träningsprogram för hur de kan stötta sina barn. Vidare bör 

vårdnadshavare och lärare komma överens om vilken roll vårdnadshavare ska ha i 
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läxläsningen beroende på elevens förmåga. För att gynna elevers självständiga studier, 

som kan leda till förbättrade studieresultat, bör vårdnadshavare till elever med mer 

avancerade studiefärdigheter inte störa elevens självständiga arbete (Cooper, 2001: 49). 

Då en del elever har dåliga förutsättningar till att göra läxan hemma är det sedan en 

tid vanligt att svenska skolor erbjuder eleverna tillgång till skolans lokaler, samt andra 

resurser, för studier utanför den obligatoriska lektionstiden. Detta gör läxläsningen mer 

likvärdig. Skolverket har utvärderat läxhjälp på tio skolor och de elever som utnyttjar 

den upplever den som värdefull. Dock når verksamheten ofta inte de elever som står 

allra längst från godkända betyg (Skolverket, 2014: 30). 
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3 Material och metod 

3.1 Kvalitativ studie 

Syftet med studien är att ta reda på hur några lågstadieelever uttrycker att de upplever 

läxor då upplevelserna kan påverka hur de hanterar skolarbetet (Marton, 2000: 146-

147). För detta användes en kvalitativ metod som kan vara användbar då ett område, 

som läxor, inte är så utforskat och då fenomen ska upptäckas och beskrivas. 

Fenomenografi är ett sätt att se på ett forskningsproblem med fokus på elevers 

lärande samt förståelse och fokus ligger på hur och vad man lär sig. Målet är att skaffa 

kunskap om på vilka sätt människor kan uppleva fenomen omkring sig och inte hur 

fenomenen egentligen är.  

Resultatet av undersökningen behöver inte kunna generaliseras men kan inspirera till 

en kvantifierande studie där resultatet blir generaliserbart (Stukát, 2011: 37-40). 

3.2 Semistrukturerad intervju 

I studien användes en kvalitativ semistrukturerad intervju. Den används för att förstå 

den intervjuades tankar, känslor, erfarenheter och föreställningsvärld och har låg grad 

av standardisering då den anpassas med språkbruk, frågornas ordning och följdfrågor 

efter den intervjuade. Intervjun kan också fånga upp tankar som för intervjuaren varit 

oförutsedda. Intervjuformen innebär stora variationsmöjligheter och chansen att hitta 

nya upplevelser hos eleverna ökar desto större spelrum den intervjuade får. Samtidigt 

blir svaren svårare att jämföra och resultatet svårare att tolka (Stukát 2011: 43, 44-45; 

Trost, 2010: 39, 43-44).  

Intervjuaren kan använda en checklista, kallad intervjuguide, för att täcka upp 

förvalda ämnen eller teman. Intervjuguiden ska vara kort och lista breda frågeområden. 

Intervjun bör vara välplanerad men den som intervjuas får styra ordningen på 

frågeområdena och var fokus hamnar (Stukát 2011: 44-45; Trost, 2010: 54, 71). 

Studiens intervjuguide
6
 utformades inspirerad av Österlinds (2001) intervjuguide 

Läxfrågor (Österlind, 2001: 63). Då barn intervjuades beaktades också vikten av 

konkreta frågor eftersom att barn har svårt att abstrahera och för dem är världen konkret 

här och nu. De ser på världen annorlunda än vuxna och därför bör intervjuaren även 

försöka empatisera (Trost, 2010: 61). 

3.3 Inspelningsverktyg 

Intervjuerna registrerades av ett inspelningsverktyg. Fördelar med denna metod är att 

det går att lyssna flera gånger på vad som har sagts samt hur det sades och då 

intervjuaren inte behöver anteckna kan fokus ligga på frågor och svar. Inspelningen kan 

också användas av intervjuaren för att reflektera över sin egen insats. Nackdelar är att 

                                                 
6
 Se Bilaga 1. 
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det kan vara tidskrävande att lyssna igenom materialet och besvärligt att söka reda på 

detaljer (Stukát 2011: 45; Trost 2010: 74-75).  

Anteckningar gjordes inte under intervjuerna då det hade kunnat störa eleverna och 

göra dem återhållssamma i sina berättelser. ”[O]m intervjuaren inte genomgående gör 

anteckningar kan det uppfattas som en smula misstänkt när anteckningar görs (´vad sa 

jag nu som var intressant/galet/konstigt?´)” (Trost, 2010: 76).  

3.4 Urval och information 

Urvalet av informanter bestod av ett bekvämlighetsurval vilket inte var beroende av att 

vara slumpmässigt då syftet, att undersöka hur några elever beskriver läxor, ändå kunde 

uppnås (jfr Stukát 2011: 69). Informanterna går i en klass vilken jag känner sedan 

tidigare. De går i årskurs tre och har troligtvis längre erfarenhet av läxor än vad elever i 

lägre årskurser har.  

Eleverna kontaktades via sin klasslärare som godkände förfrågan om intervju av tio 

elever. Sedan kontaktades vårdnadshavarna i ett mail och de godkände barnens 

medverkan skriftligt. Vidare användes ungefär femton minuter av en lektion till att 

träffa, informera, motivera samt tillfråga eleverna (Stukát 2011: 53, 73). Klassen 

tillfrågades muntligt och alla utom en elev ville medverka. Sedan valdes tio elever ut av 

de intresserade. De tio valdes efter min upplevelse av deras prestationer då jag önskade 

intervjua både elever som har lättare för skolarbetet samt elever som har svårare för det.  

Ett specifikt antal informanter behöver inte vara relevant då syftet är att synliggöra 

olika synsätt (Stukát 2011: 71). Hur stort urvalet ska vara beror på flertalet faktorer men 

med färre informanter kan materialet, enligt Trost (2010), bli mer hanterligt, 

överblickbart samt av högre kvalité och det är lättare att se till likheter och skillnader. 

Om behovet hade funnits att utöka antalet informanter för att kunna svara på 

frågeställningarna hade det varit möjligt att göra efter hand (Trost, 2010: 143-144).  

3.5 Tid och plats för intervjuerna 

Intervjuerna planerades att ta ungefär femton minuter. Eftersom informanterna bestod 

av barn som kan ha ”svårt att koncentrera sig och sitta stilla en längre tid” fick 

intervjuerna inte ta för lång tid. ”För att fånga barnets intresse är det viktigare att med 

dem än med vuxna se själva intervjusituationen ur deras annorlunda synvinkel. I mycket 

är det fråga om att söka skapa motivation” (Trost 2010: 59). 

Intervjuerna genomfördes utan åhörare i ett grupprum i anslutning till elevernas 

klassrum för att få en lugn och trygg miljö (Stukát 2011: 45, Trost 2010: 65). För att 

stärka elevernas känsla av trygghet användes även en maskot som eleverna fick hålla, 

ett litet mjukisdjur i form av ett lamm som kallades Alexis.  
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3.6 Bearbetning av material 

Det insamlade materialet transkriberades genom flera genomlyssningar och skrevs ut 

fullständigt med exempelvis skratt och pauser efter mina förklaringar
7
. Materialet 

skrevs till viss del ut med talspråk men inte konsekvent då eleverna, till exempel, ibland 

använde ”jag” och ibland ”ja” om sig själva. Till största del eftersträvades talspråk men 

vissa ord, exempelvis ”viktiga”, skrevs ut med skriftspråk för att underlätta läsandet. 

Materialet analyserades i omgångar under några veckor, för att nå bortom det 

ordagranna, efter genomförda intervjuer. Det finns delade meningar till om analysen ska 

ske samtidigt eller efter att intervjuerna är avslutade. Om analysen sker efteråt, som i 

denna studie, kan intervjuaren ha fått en viss distans till dem. Vidare är minnet viktigt 

och kan inte ersättas likvärdigt av inspelade intervjusvar. Under analysen jämfördes 

skillnader och likheter mellan elevernas svar och delar som svarade på 

frågeställningarna valdes ut. 

Materialet delades in i sju kategorier; läxans definition, läxans syfte, typ av läxa, tid 

och motivation, hemförhållanden, skolans läxhjälp, samt om eleverna själva fick 

bestämma (jfr Stukát 2011: 45-46; Trost 2010: 74-75, 147-149). 

3.7 Etiska överväganden 

Arbetet med studien följer de etiska principerna gällande en god forskningssed 

(Hermerén, 2011). 

Informationskravet täcks upp då lärare och vårdnadshavare kontaktades och 

informerades via mail, dels om vem jag är, var jag studerar, syftet med undersökningen 

och hur lång tid intervjuerna beräknades att ta. Vidare användes ungefär femton minuter 

av en lektion till att träffa, informera, motivera samt muntligt tillfråga eleverna. 

Eleverna informerades också både i helklass och inför varje intervju om att de inte 

behövde svara på alla frågor och att de hade rätt till att när som helst avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet tillgodoses då eleverna godkände sin medverkan muntligt och då 

läraren och vårdnadshavarna godkände elevernas medverkan skriftligt, via mail. Om 

informanten är under 15 år ska samtycke också inhämtas från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet svaras för genom att informanterna inte ska gå att identifiera 

av utomstående. I studien behandlas det som sägs vid intervjuerna konfidentiellt, endast 

jag lyssnar på det inspelade materialet och elevernas, skolans och stadens namn framgår 

inte. Detta framgick även tydlig i informationen till alla parter. Som intervjuare och 

ansvarig för studien är det inte heller tillåtet att avslöja vem som har intervjuats eller 

vem som inte ville bli intervjuad. Intervjuerna genomfördes också utan åhörare och vid 

bearbetningen av materialet gavs eleverna fiktiva namn (Hermerén, 2011; Stukát 2011; 

Trost 2010). 

  

                                                 
7
 Se Bilaga 2. 
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4 Resultatredovisning och analys 

Här följer en sammanställning av vad de tio eleverna berättade om läxor i sina 

intervjuer
8
.  

4.1 Vad är läxa? 

Eleverna berättar att läxa är en uppgift som de får från skolan, tar hem under ett visst 

antal dagar och tränar på. De ritar, läser eller skriver och lämnar sedan tillbaka den till 

skolan. Eleverna svarar på hur de skulle förklara vad läxa är för ett barn på förskolan 

och Samuels svar sammanfattar de flesta elevernas beskrivningar. 

Oj (.) de är, en läxa är nånting som man lär sej mycke av (.) som man får hem (.) å sen får man (.) 

typ (..) läsa den, eller (.) då får man skriva den ((Skrattar)). Typ så. Att de e nånting man lär sig av 

(..) typ (..) kanske (.) nånting som (.) som e bra (.) fast unga barn kanske inte tycker dom e 

jätteroliga. Jag tycker själv inte att dom e de roligaste man gör, men (.) dom e viktiga för 

skolarbetet för då hinner man lära sig mycke saker. M:. Typ nånting sånt skulle ja ha sagt. 

(Samuel) 

Alla elever menar att läxan är något som de lär sig mycket av. 

Några elever berättar att vårdnadshavare kan ge läxa någon gång för att barnet ska få 

lära sig mer eller som en rolig grej. Jakob berättar också att läxan inte behöver komma 

från skolan. Om man går till kyrkan kan de också skicka hem läxor, alltså något som 

man använder hemma. Han menar också att lärare kan få läxa av sin chef att göra något 

med sina elever. 

4.2 Varför läxa? 

Rakel berättar att läraren ger läxor för att de behövs för att eleverna ska nå vissa 

lärandemål men hon vet inte vem som har bestämt målen.  

Men det är nog också för att man lär sig mycke saker. Å de finns ju vissa bra grejer och vissa lite 

(.) dåligare, tråkigare grejer med läxor. Ja, men man har dom för att man ska lära sig saker å (.) ja, 

typ de tror jag. (Samuel) 

Samuel jämför läxan med att lära sig att cykla eftersom att det också är något du 

tränar på tills du kan det.  

” För en gång när ja var liten då skulle ja lära mig cykla men då hade ja också såhär bestämt att; 

Det här kan inte ja, ja är jättedålig på att cykla! Men sen så när ja satt mej på min trehjuling å 

cykla ner för backen då ba; JA KLARA DE! […] och sen kan man träna med läxor […]” (Samuel) 

Samuel menar att man alltid kan träna och bli bättre. Även om du redan är kunnig i 

ett ämne och om både du själv och kompisarna tycker det, så kan du bli ännu bättre på 

det genom att träna menar han. ”Då kan ja ändå bli bättre, ett steg bättre, eller två” 

(Samuel).  

Emil berättar om matematikläxan och säger att de får läxa för att deras lärare vill att 

de ska lära med ”rätt taktik”. Först lyssnar de på vad läraren säger, förstår hur de ska 

räkna och tränar sedan tills de kan det utantill.  

                                                 
8
 Se Bilaga 2 för förklaringar av symboler till det transkriberade materialet. 
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Eleverna menar att läxan är viktig för skolarbetet. De hinner med fler saker i skolan 

och lär sig mer när de får mer tid till skolarbetet än om de endast arbetar i skolan. Läxor 

minskar också stressen i skolan då de menar att tiden på skolan inte räcker till för att 

hinna med skolarbetet.  

Ja, för de e att annars kommer man bara ha ett, ett visst par arbetspass, på en vecka, å då om man 

inte hinner med de, om nån ska visa upp nåt (.) sånt, då kanske man inte hinner med just de å då 

kanske man får ta hem eller så. (Jonah) 

Jonah tror att detta är en anledning till att de har läxor. 

Eleverna får läxan på fredagar och lämnar tillbaka den på onsdagar. Några tycker att 

läxan är bra så att de har något att göra på helgen. Några uttrycker sig likt Rakel:  

De är (.) som (.) ett (.) arbetsblad, som man får hem, så man får lite uppfriskning, eller (.) man lär 

sej lite under helgen också. Så en läxa e som nåt som hjälper å komma ihåg, eller lite so:m (.) som 

man får lära sig, eller så man inte glömmer bort när man kommer direkt till skolan igen på månda. 

(Rakel) 

Enligt några är alltså en anledning till läxa att de med den minns skolarbetet till på 

måndag. 

Läxan är enligt eleverna främst för deras skull så de lär sig mer men den finns också 

för att läraren ska se hur eleverna arbetar själva, utan lärare, samt för att läraren vill att 

eleverna ska kunna arbeta hemma också och inte bara på skolan.  

De menar att ett annat syfte med läxan är att visa sina färdigheter för 

vårdnadshavarna, så att de kan hjälpa till med skolarbetet och prata om det på 

utvecklingssamtalet. Rakel tycker att det är bra med läxa så att hon får arbeta med sina 

vårdnadshavare hemma. 

Eleverna berättar också att läxan behövs för framtiden.  

För att om man inte lär sig nånting, då kommer man inte få bra betyg, å om man inte får bra betyg 

då kan man inte jobba! Eller man kanske får nåt jobb men de kanske inte e så bra. (Jakob) 

Med läxan kan eleverna alltså få bra betyg på högstadiet och vidare det jobb som de 

vill ha samt fler chanser till jobb. Läxan lär också eleverna sådant som de har nytta av 

som vuxna, till exempel matematik som kan användas när de handlar. Noomi menar att 

läxa är bra för att lära sig det som kommer på prov, om man har prov.  

Eleverna får också läxa om de har missat något eller inte hunnit med skolarbetet i 

skolan. När de är sjuka eller lediga kan de få läxa för att komma ikapp sina 

klasskompisar. Hon berättar att hon nyligen varit sjuk och borta från skolan tre dagar. 

Hon hade feber, svårt att äta och orkade inte sitta uppe, så därför sparade de läxan tills 

hon nu var frisk igen. På frågan om det kändes okej svarar hon: 

A:, fast ((Skrattar)), ja ska ju få hem lite grejer ida ((Skrattar)), en hel bunt me papper som ja ska 

göra tills/för dom hann ganska mycke ((Viskar:)) medans ja va sjuk. (Rakel) 

Rakel kallar detta för ”extraläxa”. 

Det är lärarna som ger läxa men vårdnadshavaren kan, som nämnt tidigare, ge barnet 

läxa någon gång. Jonah berättar att hans vårdnadshavare brukar ge honom 

matematikläxa hemma. Det har varit multiplikation, subtraktion och addition med 

uppställning. Nu ska de lära honom hur han räknar med decimaltal och liggande stolen. 
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Vidare berättar eleverna att de kan ge sig själva läxa om de har något skolarbete att 

göra klart. Då gör de det på läxhjälpen eller hemma. De kan också ge sig själva läxa om 

de arbetar med en uppgift i skolan som de tycker är rolig och som de vill fortsätta arbeta 

med hemma. Mirjam säger att det är mest hennes kompisar som har gjort det. 

Fö:r att ja ((Skrattar)),  ja brukar inte vilja det, för ja brukar ändå få så mycke att göra.  

På en följdfråga om varför hennes vänner gör det svarar hon: 

För att då kanske dom inte har så mycke. (.) Då kanske jag hade kvar nåt som inte dom hade åsså 

(.) hade dom inte så mycke å göra och då kunde dom fråga ibland. (.) Fast de är inte så många som 

frågar. (Mirjam) 

Mirjam har aldrig själv frågat om hon får ta hem något. 

Några elever menar att de kan ge sig själva läxa och några anser att de inte kan det. 

Eleverna kan själva bestämma om de vill träna mer på matematiken via websidor på 

datorn utöver den ordinarie läxan. Sara vill inte ge sig själv läxa för när hon kommer 

hem vill hon hellre vila eller göra någonting annat. 

Noomi skrattar och berättar att hennes yngre syskon gav sig själv läxa för att det såg 

roligt ut när Noomi fick det. Den läxan bestod av en bok som det skulle skrivas i och 

senare ett papper som syskonet tog hem från förskolan och kallade läxa. 

Samuel berättar att han gör extrauppgifter för att nå fler mål som han vill nå. När de 

får läxa i läsförståelse kan de skriva en skrivutmaning som han alltid gör för att han vill 

göra lite extra. 

Eleverna berättar att de brukar få olika svårighetsgrad på läxan. Rakel tycker att det 

är bra att hon kan arbeta med en svårighetsgrad som passar henne så att hon inte 

behöver göra så mycket som hon inte kan. Några jämför sig också med Jonah när de 

berättar om de olika nivåerna och de säger att han kan lösa svåra uppgifter. Emil 

berättar att Jonah arbetar fort, har kommit jämförelsevis långt i matematiken och därför 

arbetar i en annan bok än de andra eleverna. Emil berättar också att Jonah brukar kunna 

få en svårare läxa, vilket Emil tycker känns bra för att Jonahs uppgifter är så svåra. 

Mirjam berättar att läraren delar ut läxan genom att eleverna får hämta den från två 

högar med olika svårighetsgrad och berättar också om dessa olika nivåer på läxan:  

Till exempel Jonah å jag, det är ju jättestor skillnad att han kan division å jag förstår ingenting på 

samlingarna. De ä typ så att då ger ((*Läraren)) ju mycke svårare/((*Läraren)) ger mycke svårare 

till han än va dom andra får. Å mycke lättare/och lite lättare till mig å några till. […] Fast ibland 

så/de beror på va de e för ämne, ibland så får ja lite svårare, eller ja, dom flesta får de. (Mirjam) 

Mirjam motiverar alltså nivåerna med att vissa elever har svårt att klara av samma 

uppgifter som andra. 

4.3 Olika typer av läxa 

Läxorna består i huvudsak av matematikuppgifter och läsläxor. Matematikläxorna 

består av repetitiva räkneuppgifter, problemlösning och ibland extrauppgifter på 

websidor på datorn. Uppgifterna på datorn är ibland är frivilliga och ibland läxa, säger 
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Jonah. Några elever uttrycker att de har mycket matematikläxa och Emil tror att det 

beror på att deras lärare är matematiklärare. Sara säger såhär:  

Fö:r hon ger oss väldit mycke matte. Jag vet inte varför hon ger oss mycke matte men ja tror att de 

e för att vi ska, för att vi ska träna på de. (.) För vi håller på med ganska mycket med matte nu (.) i 

den här perioden. (Sara) 

På grund av detta arbetar Sara extra mycket med matematikläxan. 

Den andra huvuddelen av läxorna, läsläxan, tränar läsförståelse och där arbetar de 

med Läsfixarna. De läser en text, svarar på frågor, sammanfattar, klurar på svåra ord 

och tar olika roller som exempelvis Spågumman eller Detektiven. 

Eleverna berättar också att de kan få uppgifter i NO, SO, engelska, musik och bild, 

men de säger att de inte minns dem så att de kan beskrivas. Emil berättar att de har läxa 

i alla ämnen förutom musik och Samuel säger att ju äldre man blir desto mindre 

rituppgifter och desto fler skrivuppgifter blir det. 

4.4 Tid och motivation 

Jakob tycker att läxor inte är det roligaste han gör men menar att de är viktiga för 

skolarbetet. Han inleder intervjun med att på första frågan, där han bes beskriva läxor 

för ett förskolebarn, svara såhär: 

Ett blad där man skriver tråkiga grejer ((Skrattar)). Fast vissa tycker att de e kul såklart, fast ja 

tycker att de e väldigt tråkigt. (Jakob) 

Jakob uttrycker alltså att läxan är tråkig och han blir trött så fort han börjar med den. 

När han gör matematikläxan tar han en paus efter några matematikuppgifter, fortsätter 

med att göra några tal, tar en paus och tillslut blir han klar med den. Ibland gör han 

läxan samma dag som han fått den, ibland efter två dagar och ibland dagen innan den 

ska lämnas in. Vidare tillägger han att han hellre är med sina vänner och brukar skjuta 

upp läxan så många dagar som möjligt. 

Asså, man kan ge/man kan nästan ge mej hundra dagar på mej att göra läxan men ja kommer ändå 

inte göra den innan, innan dagen som den ska in. För a:tt de e tråkigt att göra läxan. (…) 

Egentligen så skulle jag vilja att mina föräldrar gjorde läxan åt mej, men de går ju inte, ja måste ju 

göra läxan, de e ju min läxa, liksom. (Jakob) 

Jakob tycker alltså att läxan är tråkig och tror att många andra också tycker det. 

Kanske för att de inte tycker om att jobba, att det blir för mycket, att de blir hungriga, 

trötta eller törstiga och inte får gå och dricka. Samtidigt berättar han att han själv brukar 

besluta om att göra läxan innan hans vårdnadshavare kommer hem från jobbet. Han 

tydliggör att läxan är tråkig men också nödvändig för att få bra betyg och ett bra jobb.  

Jakob lägger ned extra mycket tid på läxor som han tycker är roliga. Roliga läxor är 

när han får arbeta med läromedlet Språklära i svenska, när de får kreativa uppgifter som 

att exempelvis rita bilder eller läxor där de till exempel använder antalet papperskorgar 

som de har hemma i en matematikuppgift.  

Mirjam brukar göra läxan på helgen om hon inte har någon fritidsaktivitet då. Helgen 

före intervjun hann hon inte med läxan på grund av en sportaktivitet som varade både 

lördag och söndag. Vanligtvis har hon också träning tre gånger i veckan varav en gång 
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på måndagar, så därför gjorde hon denna veckas läxa på tisdagen, dagen innan den 

skulle lämnas in. Mirjam säger att hon inte gillar läxor för att hon hellre umgås med sina 

vänner och om hon måste göra läxan behöver hon gå hem från dem mycket tidigare. 

Samtidigt vill hon göra läxan för att göra bort den så att hon kan vara med vännerna 

sedan. Men ibland tycker hon att läxan är rolig. 

Fast det är ändå ganska kul ibland att göra läxan. [… ] Nämen, om de är typ nån bildsak å så. Å så 

ska man göra nån bild är de ganska roligt att rita, fast jag har inga färgpennor hemma ((Skrattar)). 

Då brukar ja få rita (.) me blyerts, utan färg, å sen får jag färglägga de på skolan. (Mirjam) 

Noomi tycker, liksom Mirjam, om när de får bilduppgifter i läxa, då bild är det bästa 

hon vet och även Samuel tycker om detta. 

Jamen typ att man får ju som rita, jag tycker om att rita väldigt mycket och sen tycker jag också 

om att skriva, men så de inte bara blir siffror å massa tänka, tänka. Men de blir de ju ändå om man 

ritar men de blir som på ett annat sätt, de är så svårt att förklara. Jag tycker de bara är roligare då. 

(Samuel) 

Samuel beskriver ovan en problemlösningsuppgift i matematik där de skulle rita djur 

på en bondgård med sammanlagt tjugotvå ben. Eleverna hade haft uppgiften i läxa 

veckan innan intervjuerna och många av dem berättar att de tyckte att den var rolig. 

Samuel koncentrerar sig extra mycket på läxor som inte är roliga om han vill uppnå 

ett mål. Han tipsar också om att aldrig ge upp när något är svårt utan att hellre träna 

ännu mer och våga testa nya saker. Tidigare kämpade Samuel med läxan och var 

omotiverad att göra den när han upplevde den som svår men tog sig ur det genom att tro 

på sig själv. Han använder sig av en liknelse om ett lopp som han sprang. 

Å då sa ja såhär; Nej, de här kommer aldrig gå, så då sakta ja in litegrann men sen så; Men ja vill 

ju så gärna! Å sen så; Vänta, ja kanske kan?! Ja ska. JA SKA! Å sen tänkte ja såhär; Ja vill, ja 

kan, ja ska […] varje trampsteg […] hela vägen! […] Så man ska aldrig ge upp, de ä mitt tips. (.) 

Å samma me matten eller om, svenskan, engelskan, SO:n, (.) vad som helst! Man ska aldrig ge 

upp tycker ja. (Samuel) 

Samuel motiverade sig genom att han ville nå sitt mål, vilket här var att vara en av de 

första över mållinjen. 

Jonah gör oftast läxan på fredag eftermiddag, alltså samma dag som de får läxan, och 

innan middagen om han hinner. Om han inte hinner klart under fredagen för att han ska 

vara med någon kompis eller åka bort så fortsätter han på lördagen. Han brukar lämna in 

läxan någon dag innan den ska in och tycker att läxor är riktigt bra, för han gillar att 

jobba och säger att det känns bra när han får träna ordentligt. Han berättar också att han 

läser mycket och när han är klar med läxan i läsförståelse händer det att han fortsätter 

med att läsa i sin läsebok. Han motiverar sitt läsande såhär: 

Ja:, för att träna på ord å att ja ska förstå å att man ska få upp, alltså, man ska kunna läsa mer å mer 

text. Om du får ett blad me ganska mycket text ska du kunna läsa de. (Jonah) 

Det är för att bli bättre som Jonah också antar ganska stora utmaningar. 

Till skillnad från Jonah så gillar Mirjam inte läxor och blir därför oftast på dåligt 

humör när hon gör dem. Oftast om hon gör dem klockan åtta, precis innan hon ska sova. 

Ibland hinner hon inte med arbetet och då brukar hon ta hem det en dag till, vilket inte 

känns så bra.  



27 
 

Sara ger rådet att aldrig slarva med läxan för att det då kan bli stora problem.  

[M] an måste göra de på fritiden. (.) Man måste gå på läxhjälpen när man vill ha fritids, man måste 

göra läxan när man inte vill göra läxan. (.) Man måste (.) man måste alltid göra läxan! (.) Å de kan 

bli mera läxa. (Sara) 

Sara tycker alltså, likt Mirjam, inte heller om att ta hem så mycket läxa. 

Rakel arbetar långsamt med läxan. Även de ämnen hon tycker att hon är duktig på tar 

lång tid för att hon tänker mycket och ofta på annat. Hon arbetar med ett ämne per dag 

och delar upp arbetet med pauser. Poängterar dock att hon arbetar i lagom takt så att hon 

hinner med. Samtidigt lämnar hon oftast in läxan sista dagen och behöver ibland någon 

extra dag på sig. Rakel och vårdnadshavarna bestämmer tillsammans när läxan ska 

göras. 

Ja får va me å bestämma om/dom brukar säga; Om hur många minuter kör vi läxan? För då har jag 

sagt själv hur länge, å då kan ja inte säga nåt. För då ifall dom skulle säga typ; Vi kör den här 

tiden. Då skulle ja kanske säga; Nej, ja va inte me på de, bla, bla, bla. (Rakel) 

Rakel menar att det fungerar bättre när de bestämmer tillsammans. Vidare arbetar 

hon med läxan på olika sätt beroende på vilken det är, hur svår den är, vilket humör hon 

är på och hur hon känner för den. Hon anstränger sig lite mer när hon gör 

matematikläxan för att den kan vara svår och hon vill inte göra fel i matematik för att 

behöva göra om uppgifterna. I läsningen och alla andra ämnen blir det inte ett lika hårt 

straff om det blir fel, säger hon. Jonah berättar också att han är extra noggrann med 

matematikläxan, han vill inte heller göra fel och behöva räkna om uppgifterna då det 

känns besvärligt och tar lång tid. David och Hanna arbetar också extra mycket med 

matematiken men för att de tycker att den är roligast. 

Samuel tycker att det är roligt när han får lära sig roliga saker som är spännande och 

när han kan berätta för sina vårdnadshavare vad han har lärt sig och att de då ger honom 

uppskattning. Han arbetar extra mycket och noggrant med att skriva sagor och rita 

bilder. 

Ja tycker inte att matematik är kul å då kanske jag inte jobbar lika hårt för de till exempel. (.) Men 

bild å skriva sagor å så tycker ja e jättekul! Den här uppgiften med hemliga dörren, den ä 

jätterolig! (Samuel) 

På en följdfråga om vad den hemliga dörren är svarar Samuel: 

Jomen, hemliga dörren de är såhär man skriver kapitel 1, kapitel 2, å sen/för vi har en hemlig dörr 

där borta, som vi inte vet någonting om. Sen skulle man såhär göra en egen dörr, å rita en bild, de 

tycker ja jättemycket om! (Samuel) 

Liksom Samuel tycker Noomi också om att skriva och speciellt på dator. Vanligtvis 

sitter hon tio till femton minuter med läxan men en gång satt hon alla dagar som hon 

kunde, sammanlagt några timmar, och ville bara fortsätta att skriva. Hon skrev en 

”jättelång berättelse” på fyra sidor trots att hon bara behövde skriva en sida. Noomi 

önskar att hon oftare skulle tycka att läxan var rolig.  

Hemma hos mig då äre så att ja klagade jättemycket på läxan den här veckan, för ja tyckte den var 

jättetråkig, så då fick ja konsekvenser. Då fick ja fixa mina egna saker. […] Jag vet inte riktigt 

varför, men pappa tycker att de e såhär; ifall ja tjatar om att läxan är mycke, då ska ja få känna hur 

mycke dom gör för mej. (Noomi) 
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När Noomi klagar kan hon exempelvis få packa väskan eller få göra sin egen frukost. 

Vidare gör hon läxan på olika dagar men aldrig på fredagar för då hittar hon på något 

annat, som att spela på surfplattan. 

David säger att läxan kan vara rolig och tråkig. Det är tråkigt när det är svårt att 

räkna i matematiken och svårt att förstå ord i läsningen. Även när han får för mycket 

läxa och då han skulle vilja göra något annat istället. På helgen gör han läxan så att han 

kan ha det roligare efter att den är klar.  

Sara tycker att det är tråkigt att göra läxan när hon är bortrest för då vill hon helst 

bara njuta av resan. Läxorna kan också stressa ibland. 

Då kan de va lite såhära stressigt me när man gör läxan. (.) Sen måste nån koka te, sen måste nån 

hjälpa, sen måste/sen måste man göra allting samtidigt, sen måste man hänga upp tvätten, eller nåt 

sånt. (Sara) 

Det kan också vara stressigt och svårt för ensamstående föräldrar att hinna med att 

hjälpa till med läxan säger Sara. 

Samuel tycker att läxan är jobbig och att ”allt bara blir dåligt” när han sätter höga 

krav på sig själv och blir stressad över läxan. Oftast bestämmer han själv när han gör 

läxan men ibland påminner vårdnadshavarna honom och för det mesta mamman. Han 

gör den i god tid och oftast direkt när han kommer hem från skolan. Fast ibland kan han 

vara trött när han kommer hem och då de lagat mat och ätit brukar han oftast vilja vara 

med sina kompisar. Samuel kan motivera sig till att göra läxan för att sedan kunna 

umgås med kompisar under en längre tid. Ibland blir det bråttom och jobbigt om han 

ska iväg någonstans och behöver tänka snabbare, men han kan också välja att göra läxan 

när han kommer hem igen. 

För Hanna blir det jobbigt och stressigt när hon har fått mycket läxa och har glömt 

bort att göra den. Den sista läxan gjorde hon dagen innan den skulle lämnas in för att 

hon haft några fritidsaktiviteter under helgen. Samtidigt tycker hon att det känns bra att 

göra läxan på helgen då det är ganska lugnt och det är också skönt när hon har gjort 

läxan för att då bara kunna ta det lugnt. 

Emil är nöjd med hur han arbetar med läxan, det tar sju till tio minuter innan han är 

klar och det känns skönt när han har gjort den. ”Ja, de går ganska fort å då blir man 

såhär nöjd att man har gjort de snabbt så att de inte såhär tar en halvtimme” (Emil). Det 

som är jobbigt med läxan är att han ofta brukar göra all läxa sista dagen och ibland 

lämnar han in den för sent. Samtidigt säger han att det går ganska fort att göra den för 

att den är enkel. Istället för att göra läxan vill han hellre bara kunna leka och Emil 

tycker att det är jobbigt när vårdnadshavarna säger åt honom att han ska göra läxan. 

”Dom säger; Nu ska du göra läxan, annars!” (Emil). Vidare berättar han att han inte gör 

läxan på helgen för att han då får vara vaken längre på kvällarna och vill leka med 

vännerna istället. 
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4.5 Hemförhållanden 

Alla elever får läxhjälp av sina vårdnadshavare vilka hjälper till utan att säga svaret. 

Hanna och Jakob brukar kunna fråga sina äldre syskon när vårdnadshavarna inte kan 

hjälpa dem. 

Ibland behöver Sara förklara för sina vårdnadshavare vad man ska göra. När Samuels 

vårdnadshavare inte förstår brukar de läsa veckobrevet en gång till. Om de då 

fortfarande inte förstår kan de skriva det på läxpapperet men oftast chansar de på vad 

som ska göras och ibland kommer Samuel på hur det var efter att ha funderat ett tag. 

Noomis och Jonahs vårdnadshavare förstår alltid läxan. Noomis vårdnadshavare hjälper 

henne med olika ämnen. Den ena hjälper med svenska och den andre med matematik, 

för att de är kunniga i olika ämnen.  

Vårdnadshavarna brukar säga till sina barn när de ska göra läxan men ibland 

bestämmer barnen det själva. Några berättar att deras vårdnadshavare rättar formen på 

bokstäver och bilder som barnen skrivit och ritat och Sara tycker att hennes pappa är 

sträng med det. 

[H]an ser till så att man har rätt penna så, asså, så man inte har nån för stark penna så man inte kan 

sudda bort å så. Å han e också sträng me hur bokstäverna ser ut å hur stora dom är och hur sakerna 

ser ut som man ritar på typ rit/typ. (Sara) 

Ibland kan Sara och hennes pappa också bråka över läxan men hon minns inte hur 

bråken börjar.  

Samuel berättar att det känns bra och går lättare när hans vårdnadshavare hjälper 

honom. Hans mamma kan också behöva tjata på honom om att göra läxan ordentligt och 

inte slarva när Samuel hellre vill vara med en kompis och vill göra läxan så fort som 

möjligt. ”Och sen går jag alltid me hälarna i marken, å sen får ja skriva om de, å sen blir 

de oftast bra” (Samuel). Han har också bråkat med sina vårdnadshavare om läxan förut 

när han tyckte att han inte förstod den.  

De va såhär helt stopp å varje gång ja försökte såhär släppa en liten lucka, så att ja skulle lära mig, 

då stängdes den alltid. De e svårt att förklara. Så då blev ja alltid jätteledsen, jättearg å sur, men, a:. 

(.) Å de tyckte ja inte alls var roligt men då tränade vi, å tränade, å tränade och tillslut blev ja 

bättre å då tyckte jag de va roligare. Så va de, typ. (Samuel) 

Rakel berättar också att det ofta blir ”sura miner” efter läxan. Det sker när hon tycker 

att den är för svår, att det blir för mycket, när hon inte är motiverad att göra den samt 

när hon och hennes vårdnadshavare vill göra den vid olika tillfällen eller på olika 

platser. Vårdnadshavarna behöver tjata på henne för att hon ska göra läxan. Hon berättar 

att hon aldrig tycker att den är rolig, utan att den är ett måste och att det är därför det 

blir en konflikt. Det är även störande att inte kunna säga emot sina vårdnadshavare om 

läxorna men hon tillägger att de snabbt kommer överens igen. Rakel kan känna sig 

pressad av dem att göra läxan och speciellt när de tittar på. Istället skulle hon vilja göra 

den själv och visa upp den för vårdnadshavarna när hon är klar men de tycker inte att 

hon arbetar så bra då. Vidare anser Rakel att det är dåligt att vårdnadshavare ibland inte 

har tid att hjälpa till med läxan när de är på jobbet och när hennes vårdnadshavare 

arbetar gör hon läxan själv. 
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De flesta eleverna sitter i köket eller i sovrummet när de arbetar med läxan. Om 

barnet sitter i köket lagar vårdnadshavarna ofta mat eller diskar undertiden och är nära 

då barnet behöver hjälp. De som gör läxan i sovrummet hämtar vårdnadshavarna eller 

ropar på dem när de behöver hjälp. Emil sitter helst vid matbordet för att ha 

vårdnadshavarna nära och inte behöva skrika när han behöver hjälp och de ser på teve. 

När Emil gör läxan samtidigt som sitt syskon får de hjälp av varsin vuxen. Jakob 

berättar att hans vårdnadshavare antingen är på arbetet eller är upptagna med att till 

exempel prata i telefon när han gör läxan. Samuels vårdnadshavare sitter ibland kvar vid 

köksbordet efter middagen och pratar när han gör läxan eller så lämnar de honom i lugn 

och ro. ”[F]ör vid minsta ljud så blir ja som lite störd i huvet, de blir som; A::H, JAG 

KAN INTE JOBBA HÄR!” (Samuel). Noomi sitter vid köksbordet, på sitt rum eller i 

soffan, beroende på vilket ställe som är tystast, ibland kan det exempelvis låta mycket 

när hennes syskon bygger med lego. Hon och Emil väljer också plats efter var det är 

städat eller inte. Sist satt Noomi i soffan då hon ville ha något skönt att sitta på. Av 

samma anledning kan David och Rakel sitta i sängen och göra läxan. Rakel gör läsläxan 

i sängen och då sitter hennes vårdnadshavare på en stol bredvid men när hon arbetar 

med matematik sitter hon oftast vid köksbordet för att inte störas av sitt syskon på 

övervåningen. Hon berättar att hon lätt tappar ”fokusionen”  

Rakel säger att hon inte har så jättebra arbetsro då hennes mamma tycker att de borde 

ha det lugnare men Rakel själv tycker att arbetsron är okej och hon lär sig på ett bra sätt, 

”för när man e i skolan då kanske man pratar me nån kompis” (Rakel). Nästan alla 

elever tycker att de har bra arbetsro hemma. Sara berättar att det oftast brukar vara helt 

lugnt när hon gör läxan och lugnare än i skolan då ingen klasskompis kommer och stör. 

Emil säger att det inte är så pratigt hemma men att vårdnadshavarna kan ha på teven 

ibland och han tycker att det är bra att han slipper göra allt på skolan då han har bättre 

arbetsro hemma. Jakob berättar att han har bra arbetsro för att han oftast är hemma själv 

när han gör läxan. Fast ibland kan han störas av sitt syskon som ser på teve och antingen 

börja han titta själv eller så går han in i köket för att göra klart läxan där. Noomi flyttar 

runt hemma för att få arbetsro och har också varit på läxhjälpen i skolan när det har varit 

stökigt hemma. 

4.6 Skolans läxhjälp 

Några har varit på skolans läxhjälp och andra inte. En elev är inte på fritids och har 

därför inte varit där då den anordnas på eftermiddagarna efter skoldagens slut. Mirjam 

går gärna dit för att inte behöva ta hem så mycket läxa och berättar att det finns två 

lärare där. Sara har varit där två gånger när hon inte har hunnit med skolarbetet under 

lektionstid. Hon tycker att det är bra att hon får mycket gjort där med bra lärare som ge 

mycket hjälp. Rakel har varit på läxhjälpen en gång då läraren sagt åt henne att gå dit 

för att hon hade mycket att arbeta med. Det var tråkigt för att hon upplevde det som en 

förlängning av skoldagen.  
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Emil berättar att det finns många lärare på läxhjälpen som kan hjälpa till men tycker 

inte att den verkar så bra som många säger, för det är pratigt där och han har det tystare 

hemma. Samuel har inte behövt gå dit. 

Men ja har faktiskt inte behövat det. ((*Läraren)) har inte skickat dit mig för jag har inte haft nåt 

att göra klart ((Skrattar)). […] Om man har mycket då brukar ((*Läraren)) säga såhär att; Samuel 

nu har du lite kvar att göra så då kan ju du gå på läxhjälpen efter mellis, å då så (.) men annars så 

tror ja att man får välja själv om man har nånting man ska göra. (Samuel) 

Samuel har dock gått förbi där och tycker att det verkar vara lugnt och som att många 

lärare kan hjälpa till. Skulle han någon gång ha något att göra klart så vill han gå dit. 

4.7 Om eleverna själva fick bestämma 

Om eleverna själva fick bestämma över läxorna berättar de flesta att de skulle anpassa 

nivån efter varje elev. Hanna tror att elever som tycker att läxan är för svår inte orkar 

göra den och Mirjam säger såhär:  

Men om typ, om ja är jättebra å så är typ du jättedålig (.) då kan/eller vi säger ((Skrattar)) att nu är 

jag fröken å så är den ((Pekar på maskoten)) jättedålig å du jättebra. Då så kan ju inte ja ge den 

lika svårt som dig, för om de va nåt jättesvårt, å då förstå inte den, å då förstår du, då kan ju inte ja 

ge lika läxa. Alltså, ja kan ju ge likadan fast lite lättare till (.) den, å så lite svårare till dig. För om 

den får lika svårt då kommer ju inte den lära sig å då kommer de ju ta jättelång tid för den å/ (.) 

Eller den kommer kanske lära sig men de ä ju mycke svårare för den då. (Mirjam) 

Motiveringen till olika svårighetsgrad är alltså att öka lärandet.  

David nämner inte olika nivåer men vill ge mer tid till att göra läxan och skulle dela 

ut den på onsdagar istället för på fredagar. Han vill också ge enklare uppgifter och att 

eleverna ska lära sig mer.  

Sara skulle för det första bestämma att man ska ha läxor. Hon skulle ha förståelse för 

om eleverna reser bort men vill ändå vara hård med läxorna så att de verkligen lär sig 

någonting. Eleverna skulle få rätt läxa samt lagom mängd.  

Jo, då är de oftast så att man hinner med ganska ofta å: (.) eh: (.) Om man får lagom me läxa kan 

de också va så att man inte hinner med allting, för man ska kanske gå och fika nånting nånstans 

eller nåt (.) å: (.) om man får lagom me läxa då (.) får man lagom me (.) alltså, fri lek hemma å 

lagom tänkstund me läxan. (Sara) 

Det kan alltså bli för mycket eller för lite läxa och Sara vill att det ska vara lagom 

mycket. 

Om Samuel bestämde över läxan så skulle han ge läxa som inte var som alla andra 

läxor och istället ge något som fler tyckte om. Han skulle prata med eleverna och fråga 

vad de ville göra och vad de tyckte var jobbigt, för om eleverna fick bestämma mer 

själva så skulle de inte uppleva läxorna som lika jobbiga och tråkiga. Samuel tycker 

också att barn ska ha rättigheten att få all hjälp de behöver och vidare skulle han skicka 

ut olika läxor efter nivå. De som får lätta läxor idag skulle få svårare och svårare läxor 

tills de lärt sig lika mycket som de som tycker att läxorna redan är lätta.  

Jonah vill också ge en nivå som alla klarar av, vilket är det första han säger när han 

tillfrågas om han vill börja med intervjun.  
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Ja, men de enda, ja tycker inte att man ska ta alldeles för svåra läxor till elever å så. […] För 

annars kommer den få jobba väldigt, väldigt mycke å då kommer den få mer att jobba på, å man 

ska inte ha alldeles för mycket att jobba på när man ska ha en läxa. (Jonah) 

Att ha för mycket läxa tycker Jonah kan bli stressigt. 

Emil skulle ge eleverna i årskurs fem division och multiplikation ”till i alla fall 

tjugo” så att de får träna på det. Årskurs tre skulle få ”multiplikation upp till tio”. Han 

skulle ge mer läsförståelse till alla klasser och även lite svenska. Vidare skulle han låta 

eleverna göra klart det skolarbete som de inte hunnit med antingen på läxhjälpen eller 

hemma.  

Om Rakel fick bestämma över läxorna skulle det inte finnas någon riktig läxa utan 

den skulle komma då och då när eleverna behövde den, alltså när de inte förstod eller 

inte hann med skolarbetet. Läxan skulle vara olika för alla och eleverna skulle få välja 

om de ville ha mycket eller lite läxa samt om de ville ha all läxa samtidigt eller lite då 

och då. Hon menar att de själva vet hur mycket läxa de har tid med, behöver och vad 

som är tillräckligt och att detta kan vara svårt att visa.  

Noomi skulle vilja ge en mer varierad läxa än den som de får idag. Hon upplever att 

de mest bara får matematikuppgifter och tycker att det är jobbigt för att de får samma 

typ av matematikuppgifter varje vecka och hon upplever att de kommer väldigt ofta. 

Hon vill istället ha blandade läxor för att träna på olika saker. Hon skulle också vilja ge 

läxor med olika nivå, samt mer hjälp till de som tycker att läxan är svår. De elever som 

idag har svårt för läxan vill hon ge lite lättare läxor och de som idag har jättelätt för 

läxan vill hon ge mycket svårare läxor. För elever som inte hinner med skolarbetet 

skulle hon rekommendera skolans läxhjälp. 

Jakob önskar ge roliga läxor som alla vill göra men också ”riktiga läxor” som han 

beskriver såhär: 

M:: ja skulle nog ha bestämt nåt sånt härnt blad som liksom bara ett plus ett, å sånt därnt, å 

hundratjugofem plus tretti, hundrafyra/ ((Skrattar)). […] För att man vill ju ändå lära dom liksom 

lite/man vill ju lära dom lite sådär riktiga mattegrejer.  

Med riktiga läxor kan eleverna få bra betyg och ett bra jobb.  

Jakob avslutar sedan sin intervju, som han började den, genom att uttrycka att han 

inte tycker om läxor. På en avslutande fråga om vad han har att tilläga svarar Jakob:  

Att dom suger ((Skrattar)). (Jakob) 
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4.8 Huvudsakliga resultat 

Eleverna uppfattar läxan som en uppgift som de får från skolan och tar hem under ett 

visst antal dagar. De ser den som lärorik och viktig för skolarbetet då de får mer tid att 

arbeta med lärandemålen. 

Andra syften med läxan, enligt eleverna, är att läraren får se hur de arbetar hemma, 

att skolarbetet synliggörs för vårdnadshavarna samt att eleverna ska kunna få bra betyg 

och arbeten i framtiden. 

Läxan förekommer i den utsträckningen att eleverna tilldelas den varje fredag och 

ska lämna tillbaka den på onsdagen. Det är i huvudsak av matematik- och läsläxa. 

Läraren brukar ge läxa men vårdnadshavarna och eleverna själva kan också göra det. 

De flesta upplever läxan som mer eller mindre tråkig och besvärlig men många 

tycker om när de får bilduppgifter, några tycker om att skriva sagor och några tycker om 

matematikläxan. Eleverna arbetar, i förhållande till varandra, på varierande sätt med 

läxan och några väljer exempelvis att göra extrauppgifter för att lära mer. Eleverna 

tilldelas olika svårighetsgrad och upplever det som positivt om läxan utgår från deras 

nivå.  

Alla får läxhjälp av sina vårdnadshavare och de flesta upplever att de har bra arbetsro 

hemma men vårdnadshavarna och barnen kan komma i konflikt över läxan. Några har 

varit på skolans läxhjälp, vilken en del tycker är bra och andra mindre bra. 

Eleverna berättar att de kan påverkas negativt av läxan och kan stressas av krav på 

sig själva eller utifrån. Vårdnadshavarnas hektiska vardag med arbete och sysslor i 

hemmet inverkar också samt när eleverna behöver välja mellan antingen läxan eller 

fritidsaktiviteter, vänner och vila. Deras motivation till att göra läxan ökar när de 

upplever att läxan är rolig och minskar när den upplevs som tråkig eller stressande. De 

påverkas också negativt då det blir konflikter hemma över läxan. 

Om eleverna själva fick bestämma över läxan så skulle de flesta anpassa dess 

svårighetsgrad och mängd efter varje elev och några önskar mer tid till läxorna för att 

undvika stress. Några vill ge eleverna den läxhjälp som behövs, några vill ge ”riktiga 

läxor” så att de verkligen lär sig någonting och några vill ge läxa som fler tycker om. 

Noomi vill ge en mer varierad läxa än den som de får idag. Samuel och Rakel vill ge 

eleverna större bestämmanderätt över läxan och om Rakel fick bestämma skulle det inte 

finnas någon riktig läxa, utan den skulle komma då och då när eleverna behövde den. 

Sammanfattningsvis så vill eleverna öka lärandet och motivationen till att göra läxan. 
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5 Diskussion 

5.1 Studiens möjligheter och begränsningar  

Studien undersöker hur några elever i årskurs tre upplever läxor och resultatet visar på 

olika sätt som elever kan uppleva läxor på men inte hur läxor egentligen är (Stukát, 

2011: 37-38). Studien är inte generaliserbar.  

Dels har elever olika erfarenhet av läxor bland annat beroende på lärare, kunskaper 

och hemförhållanden. Resultatet beror också på elevernas dagsform och vilka 

erfarenheter de minns. Möjligtvis färgades svaren också av sådant deras lärare eller 

vårdnadshavare sagt inför intervjuerna, av sådant som eleverna trodde att jag vill höra 

eller efter hur de ville bli uppfattade. 

Resultatet beror också på vad eleverna kände sig trygga med att berätta och vad de 

svarade sanningsenligt på. De åtgärder som utfördes för att stärka elevernas känsla av 

trygghet kan ha haft betydelse men jag upplevde att det till stor del var upp till mig som 

intervjuare att skapa en avspänd stämning med mitt sätt att förhålla mig till eleverna. Att 

vi var bekanta sedan tidigare kan ha varit en fördel när jag var ute efter deras tankar, 

känslor och upplevelser. 

Då informanterna var barn fick intervjuerna inte ta för lång tid (Trost 2010: 59). De 

planerades att ta ungefär femton minuter men tiden för dem varierade mellan tolv till 

trettio minuter. Jag upplevde dock att alla höll koncentrationen uppe. 

Urvalet av informanter upplever jag blev bra då var och en bidrog till materialet på 

olika sätt. Antalet informanter skulle kunna utökas vid en studie där syftet är att uppnå 

en mer fullständig bild av elevers upplevelser av läxor.  

Bortfallet i studien bestod av en elev men då syftet var att ta reda på några elevers 

upplevelse menar jag att det inte påverkade resultatet. Utöver detta var även David och 

Hanna fåordiga och därför har de en mindre plats i resultatredovisningen jämfört med 

de andra eleverna. 

Vidare kan min bristfälliga erfarenhet i intervjuteknik och formen av den 

semistrukturerade intervjun bidra till ett visst materialbortfall. Det var svårt att i stunden 

bli varse om hur länge jag skulle vänta på svar, vilka svar som borde följas upp och 

flera intervjufrågor ställdes ibland på samma gång. Intervjufrågorna var dessutom 

emellanåt ledande och jag kunde också fortsätta fråga om jag inte fick ett svar som jag 

var nöjd med eller hade föreställt mig. Materialbortfall kan dock också bero på att jag 

upplevde det som svårt och känsligt att gå in mer detaljerat på elevernas berättelser om 

när de kom i konflikt med vårdnadshavare. 

Den semistrukturerade intervjun gav däremot möjligheten att hitta nya uppfattningar 

och upplevelser hos eleverna. Intervjuguiden upplever jag som användbar i förhållande 

till studiens syfte samt frågeställningar och jag upplever att intervjuformen bidrog till att 

fånga upp elevers tankar som varit oförutsedda, då frågorna ställdes i valfri ordning 

efter vad som passade situationen (Stukát 2011: 44-45).  
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Inspelningsverktyget var värdefullt vid materialinsamlandet. Det användes först till 

att analysera och förbättra min roll som intervjuare och en annan fördel var att inte 

behöva anteckna utan att istället kunna fokusera på frågor och svar under intervjuerna. 

En ytterligare fördel var att det gick att lyssna flera gånger på vad som har sagts samt 

hur det sades.  

Materialet har dock tolkats och gallrats efter mina erfarenheter samt kunskaper inom 

området och beroende på hur jag har förstått de intervjuades tankar, känslor, 

erfarenheter och föreställningsvärld. Att jag under intervjuerna uppmärksammade när 

eleverna berättade om sådant jag läst om i forskningen kan ha begränsat nya 

infallsvinklar.  

Studien skulle kunna inspirera en kvantifierande studie vars resultat kan 

generaliseras (Stukát, 2011: 39-40). Resultatet kan även användas av lärare för att 

reflektera över användningen av läxor då elevers upplevelser av dem kan påverka hur de 

hanterar skolarbetet (Marton, 2000: 146-147). 
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5.2 Diskussion av resultat 

5.2.1 Vad är läxa? 

Hur eleverna beskriver läxan stämmer överens med den vanligaste definitionen och 

både forskningen och eleverna menar också att läxan kan vara självvald (jmf 

Skolverket, 2014: 9). Eleverna berättar utöver detta att vårdnadshavare kan ge läxa, att 

läxan har en tidsgräns och att det är något som ritas, läses eller skrivs. Alla menar att 

läxan är viktig och något de lär sig mycket av. 

Hattie (2009), som är mycket ansedd och som har arbetat i femton år med att 

sammanställa läxforskning, menar, till skillnad från dessa elever, att läxor inte har så 

stor effekt på lärandet. Speciellt inte för yngre elever, de elever som informanterna kan 

sägas representera. Frågan är då varifrån eleverna har fått sin föreställning om att läxan 

är viktig för lärandet? Möjligtvis har de upplevt det eller så är det något de antar. 

Kanske kommer antagandet ifrån att elevernas kunskapsutveckling är ett av skolans mål 

och att läxan enligt eleverna används för att nå lärandemålen. Det kan också bero på att 

läxan ses som självklar och att eleverna antar att det bör finnas en sund förklaring till 

den, en förklaring som är väl underbyggd. Detta borde också vara rimligt eftersom att 

skolans verksamhet, enligt skollagen, ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (SFS, 2010:800). Det är därför ett problem att forskningen gällande läxor är 

begränsad.  

5.2.2 Varför läxa? 

Eleverna tror att de får läxa för att nå lärandemålen och att de alltid kan träna och bli 

bättre. Enligt forskningen är också syftet med de flesta läxor att de ska bidra till elevers 

kunskapsutveckling. Eleverna hävdar också att de hinner fler saker i skolan med läxa, 

vilket även det sägs vara en vanlig orsak till att läxa ges (Skolverket, 2014: 13-14). 

Vidare berättar de att det inte blir lika stressigt att hinna med skolarbetet när det kan 

göras klart efter lektionstid. Detta kan knytas samman med att läxor allmänt anses 

utveckla goda studievanor med tidsplanering, ansvarskänsla och uthållighet (Cooper, 

2001; Skolverket, 2014: 13-14). Dock anser Hattie (2009) och Kutcher (2009) att det 

inte finns belägg för att läxan utvecklar goda studievanor. 

Att eleverna tar hem skolarbete som de inte hunnit med kan antagligen bero på 

kvantitetsmål men också uppfattningen om att de ska lära sig att planera sitt skolarbete. 

Om eleverna inte arbetat koncentrerat på lektionen kan de möjligen ta hem arbetet som 

en läxa för att lära sig att använda tiden mer effektivt på nästa lektion. Här blir läxan en 

läxa i dubbel bemärkelse, då läxan kan ses som ett straff, när eleverna inte gjort det som 

skulle göras på lektionen. Rakel och Sara benämner också läxan som ”ett straff”. 

Eleverna får lära sig en läxa trots att forskningen står splittrad kring huruvida läxor 

utvecklar goda studievanor. Det är därför ett problem, även här, att forskningen gällande 

läxor är begränsad. 

Att eleverna överhuvudtaget får läxa kan bero på dess långa tradition, bilden av den 

som självklar samt på att de hoppfulla föreställningarna om den som lyser igenom i 
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elevernas berättelser (jmf Hellsten, 2000: 33; Skolverket, 2014: 7). Andra orsaker kan 

vara att läraren inte fortbildats i ämnet, inte mött läxan i pedagogisk litteratur eller är en 

av dem som anser att mycket läxor visar på att skolan är framgångsrik och håller hög 

kvalitet (jmf Skolverket, 2014: 7; Alm, 2014: 64; Hellsten, 2000: 186).  

Syftet att vårdnadshavarna ska få insyn i skolarbetet bekräftas av både informanter 

och forskning och läxor kan tjäna som en viktig länk mellan hem och skola (Cooper, 

2001: l69; Skolverket, 2014: 13-14). Oberoende av om läraren är insatt i forskningen så 

kan påtryckningar från föräldrar gör att läraren ger läxa (jmf Hattie, 2009, Alm 2014). 

Dock borde samverkan mellan hem och skola inte stå och falla med läxorna då eleverna 

berättar att hemmet också informeras via veckobrevet och på utvecklingssamtalen. 

Samtidigt kan läxan fungera som en mötesplats där vårdnadshavare får möjlighet att 

följa barnets lärande, vilket kan vara extra viktigt i mångkulturella skolor (Skolverket, 

2014: 32). 

Även här synliggörs den begränsade forskningen om läxor. Med forskning i ryggen 

skulle läraren kunna motivera läxans användning utan att påverkas av vårdnadshavarna.  

5.2.3 Det är självklart att läxan ska finnas 

Läxans självklarhet synliggörs när eleverna har läxa trots att de inte regleras i 

styrdokumenten. Ingen av eleverna ifrågasätter heller läxan utan verkar istället se den 

som nödvändig för att nå lärandemålen.  

Sara öppnar dock för möjligheten att inte ha läxa när hon redogör för vad hon skulle 

vilja besluta om läxor. För det första skulle hon bestämma att man ska ha läxor, då de 

behövs för att eleverna verkligen ska lära sig någonting. Här synliggörs bilden av läxan 

som självklar för lärande (jfr Hellsten, 2000). 

Om Rakel fick bestämma över läxorna skulle det inte finnas någon riktig läxa utan 

den skulle komma då och då när eleverna behövde den, alltså när de inte förstod eller 

hann med skolarbetet. Läxan skulle vara olika för alla och eleverna skulle få välja 

mängd samt om de ville ha all läxa samtidigt eller lite då och då. Hon menar att eleverna 

själva vet hur mycket de klarar, har tid med och behöver samt att detta kan vara svårt att 

visa läraren. Detta stöds till viss del av Cooper (2001) som förespråkar att läxor används 

till att upptäcka elevers individuella behov. 

Om läxan ska användas behöver den faktiskt inte komma varje fredag. Om den ska 

vara genomtänkt, motiverande och lärorik låter det rimligare att dela ut den när den 

behövs. Något som också borde leda till att lärarens reflekterar över dess användande, 

vilket Hattie (2009) förespråkar. 

5.2.4 Tid 

Några elever upplever, som sagt, att tiden i skolan inte räcker till för att nå 

lärandemålen. Att läxan räknas som självklar, av elever och forskning, kanske dels 

beror på att målen kräver mer tid. Att timplanen inte innehåller fler timmar behöver inte 

betyda att fler timmar till skolarbetet inte är nödvändigt (jmf Westlund 2004). Det 

kanske är timplanen som ska revideras. 
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Då elevernas läxor i huvudsak består av matematik och läsförståelse kan dessa 

områden vara i störst behov av utökad tid. Vidare går det också att ifrågasätta varför just 

dessa områden har rätten att förlänga elevernas arbetsdag?  

Tiden påverkar lusten att lära. Eleverna kan ha långa dagar då vårdnadshavarna 

arbetar och de flesta eleverna stannar på fritidshemmet efter skoldagens slut. De kan 

komma hem sent och vara trötta när de sätter sig med läxan och då påverkar tiden 

motivationen. Lusten att lära skulle kunna öka om eleverna fick vara lediga när de kom 

hem, om de har fått vila kanske de orkar vara mer aktiva på lektionen. Skolverket 

(2014) menar också att kunskapsresultaten och lusten att lära med stor sannolikhet 

påverkas positivt när eleverna upplever balans mellan skola och fritid. Enligt Cooper 

(2001: 69) kan lärande dessutom ske överallt och han menar att fotboll och scouter 

också kan tjäna i utbildningssyfte.  

Eleverna berättar att läxan konkurrerar med fritidsaktiviteter, vänner och vila samt att 

detta kan stressa dem och minska motivationen för skolarbetet. Många umgås hellre 

med sina vänner, en längtan som bekräftas av Westlund (2004: 69-71) och som enligt 

henne kan vara särskilt stark då eleverna inte själva valt läxan. 

Något anmärkningsvärt gällande tid är att eleverna tilldelas läxan på fredagar, då det 

i skollagen står att den obligatoriska verksamheten inte får förläggas till lördagar, 

söndagar eller andra helgdagar (SFS 2010:800, kap. 7, paragraf 17). Kanske behöver 

läxan inte ses som obligatorisk? Visserligen har eleverna även måndag och tisdag på sig 

men två dagar kan ses som lite tid till läxan och speciellt när eleverna har 

fritidsaktiviteter som de prioriterar. Det framkommer inte i intervjuerna om läxan är 

obligatorisk men eleverna ser den som det. Jakob uttrycker att han helst skulle vilja att 

hans vårdnadshavare gjorde läxan men att det inte går eftersom att det är hans läxa. 

Jonah säger att matematikuppgifterna på datorn ibland är frivilliga och ibland är läxa 

och Rakel skulle vilja kunna säga emot sina föräldrar om läxan.  

Vidare anser några elever att läxan är bra, så att de har något att göra på helgen och 

några säger att en anledning till läxa är att de kan träna på den under helgen för att 

komma ihåg det som arbetas med i skolan till på måndag. Frågan är om eleverna här 

söker rimliga anledningar till att ha läxan över helgen? De elever som tycker att läxan är 

bra, så att de har något att göra på helgen, uttrycker också att det är skönt när läxan är 

gjord så att de får vila, vara med vänner eller hitta på något annat. 

5.2.5 Elevernas förhållningssätt till läxa 

Hellsten (2000) beskriver att många inte har den motivation eller förmåga som läxan 

kräver och det är vanligt att elever upplever att läxor stressar dem. Eleverna uppger att 

det som motiverar dem till att göra läxan är om den är rolig, om de vill uppnå 

lärandemål eller för att vårdnadshavarna säger till dem att göra den. 

Rakel uttrycker tydligt att hon gör läxan för att hon blir tillsagd. Hennes 

förhållningssätt till läxor kan beskrivas som ”oreflekterat”. Hon gör läxan trots att det 

kan vara tufft och läxläsningen delas ofta upp i omgångar, hon har svårt att hitta 



39 
 

argument för läxan, ser den som en självklar del av skolan. Hon gör den för att hon fått 

det i uppgift och visar inte någon entusiasm för arbetet. 

Samuel och Jonahs förhållningssätt kan beskrivas som ”prestationsinriktat”. De vill 

uppnå lärandemål och gör extrauppgifter för att nå fler mål. Samuel uttrycker också en 

oro samt stress inför krav och uppgifter.  

Emils förhållningssätt skulle jag kalla ”frihetligt”. Han överordnar sig läxan och 

underordnar sig skolsystemet. Skjuter upp och prioriterar bland läxor, gör dem av 

intresse, för att slippa problem eller för att förstå. Han gör också helst det mesta på 

lektionstid och har svårt att motivera sig till läxläsning då annat är roligare. 

Mirjam visar på ett ambivalent förhållningssätt. Motivationen växlar och hon vill 

underordna sig läxan men klarar inte av det när annat kan vara mer intressant. Hon gör 

läxan för att slippa något värre, ser den som något bra men har ett stort motstånd mot att 

ta tag i den och menar att hon inte har så lätt för att lära. 

Jakob, Noomis och Saras förhållningssätt önskar jag kalla ”godvilligt”. De är 

accepterande och gör läxan för sin egen skull då det helt enkelt är bra att lära sig mer, 

trots att läxan inte alltid upplevs som rolig. Läxan är också till för att läraren ska se vad 

eleverna klarar av och då kunna stötta deras lärande. De gör ofta läxan i god tid men ser 

den inte som det viktigaste i livet (jfr Österlind, 2001: 28-44).  

Återkommande är att eleverna säger emot sig själva, mer eller mindre. Jakob berättar 

till exempel att han brukar arbeta med läxan på egen hand när hans vårdnadshavare 

arbetar och att han kan ringa och fråga dem om han kan göra läxan. Samtidigt brukar 

han skjuta upp den så många dagar som möjligt för att den är tråkig.  

Motsägelsefulla svar är också talande. Intervjuerna kan fungera medvetandegörande 

för eleverna genom att de uppmanas till att reflektera över och formulerar sig kring 

något för dem förgivet taget.  

5.2.6 Motivation 

Jonah är den enda som inte tycker att läxan är tråkig. Enligt Hattie (2009: 235) kan 

läxan underminera motivationen för de elever som upplever att de inte klarar av 

skolarbetet. Eleverna anser också att svåra uppgifter är tråkiga och berättar om brist på 

motivation, konflikter och upplevd stress. Att Jonah är motiverad beror möjligtvis på att 

han har lätt för sig och får stort stöd hemifrån. Risken skulle kunna vara att han inte 

stimuleras tillräckligt av läxan men detta motverkas möjligtvis av de olika 

svårighetsgraderna och av att hans vårdnadshavare ger honom extrauppgifter. 

Rakel och Mirjam har visar däremot inte på samma motivation som Jonah. Rakel 

berättar att hon har varit sjuk och därför fått ”en hel bunt me papper” att arbeta med som 

”extraläxa”. Då hon inte visar någon entusiasm för läxan kan man tänka sig att detta 

skadar hennes lärande istället för att gynna det. Likaså då hon ombeds gå på läxhjälpen 

för att göra klart det hon inte hunnit med, något hon upplever som tråkigt då det blir till 

en förlängning av skoldagen. 

Mirjams motivation till läxläsning växlar. Hon berättar att hon brukar få mycket att 

göra när hon inte hunnit klart på lektionen och jämför sig med sina klasskompisar. ”Till 
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exempel Jonah å jag, det är ju jättestor skillnad att han kan division å jag förstår 

ingenting på samlingarna” (Mirjam). Detta är också anledningen till att läraren ger 

Jonah svårare uppgifter och ”mycke lättare/och lite lättare” till henne och några till. Att 

Mirjam här ändrar sig till ”lite lättare” skulle kunna bero på att hon inte vill utmåla 

någon som dålig. Av samma anledning ville hon kanske inte heller kalla mig för 

”jättedålig” under intervjun, istället gav hon maskoten den benämningen. 

Mirjams situation är problematisk. Mycket läxa och brist på övervakning av läraren 

är en ineffektiv undervisningsmetod, motivationen kan minska och inkorrekta rutiner 

anammas. Det krävs en aktiv inblandning av läraren i undervisningen så att eleverna lär 

på rätt sätt (Hattie, 2009: 235-236; Skolverket, 2014: 19). 

Det är också problematiskt när Mirjam får läxor där hon ska komma i kapp. Om hon 

inte hunnit med skolarbetet på grund av att hon inte har förstått så är det osannolikt att 

hon kommer att lyckas bättre med uppgiften utan lärare. En risk med denna typ av läxa 

är att samma elever, som av olika anledningar behöver mer tid till skolarbetet, får dessa 

läxor återkommande till skillnad från de som arbetar snabbt och har förstått (Skolverket, 

2014: 19-20). 

Det enda som Mirjam benämner som positivt med läxor är om hon får rita men tyvärr 

har hon inga färgpennor hemma så hon brukar färglägga bilderna på skolan. Det enda 

positiva är alltså inte fullt genomförbart på grund av att hon saknar material hemma. 

Något anmärkningsvärt är att det lustfyllda lärandet inte ses som lärorikt av eleverna, 

utöver roliga läxor önskar de även ”riktiga läxor” så att ”de verkligen lär sig någonting”. 

Samtidigt önskar de också större motivation till att göra läxan. Om läxor ska användas 

skulle vidare forskning om hur läxor påverkar eleverna kunna öka deras lust att lära. 

5.2.7 Likvärdighet 

Undervisningens likvärdighet påverkas när läxor används olika, eleverna har trots allt 

samma lärandemål. Likvärdig betyder inte att de behöver möta samma undervisning 

(Skolverket, 2011: 8). Dock ser jag det inte som likvärdigt när eleverna ges olika 

tidsramar att utföra sitt skolarbete på, det saknas en samsyn på läxor i skolvärlden (jfr 

Alm, 2014: 78; Westlund, 2004). Eleverna berättar också att de lägger ned olika mycket 

tid på läxorna i klassen och Hellsten (2000: 188) påstår att det ofta är otydligt för 

eleverna var läxan slutar. 

Eleverna berättar också om deras olika förutsättningar till att göra läxan hemma, 

något som Skolverket (2014: 30) menar påverkar likvärdigheten och de informerar om 

att det som ett svar på detta erbjuds läxhjälp i skolan. Eleverna berättar att de har 

tillgång till sådan läxhjälp på eftermiddagarna. Vidare når läxhjälpen ofta inte de elever 

som står allra längst från godkända betyg (Skolverket, 2014: 30). Rakel har inga betyg 

än men hon uppskattar inte skolans läxhjälp då den känns som en förlängning av 

skoldagen, samtidigt som hon uttrycker stor motvillighet till att arbeta med läxan 

hemma. Det går att tänka sig att hon är en av de elever som Skolverket syftar på. Med 

läxhjälpen har man alltså löst läxans negativa följder men det skulle kunna jämföras 

med att behandla symptomen och inte sjukdomen, läxan i sig behandlas inte. 
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Att eleverna har olika förutsättningar till att göra läxan hemma påverkar alltså 

likvärdigheten men det går också att vända på resonemanget ovan och hävda att det är 

bra att de elever som har möjligheten får hjälp hemma. Det går aldrig att stoppa eller 

förbjuda de engagerade föräldrarna, som Jonahs, från att hjälpa sina barn och deras 

hjälp blir ändå en stimulans för dessa elever. Varför ska de inte få utnyttja sina 

möjligheter till utveckling bara för att risken finns att det inte är likvärdigt? 

5.2.8 Slutsats 

Efter genomförd studie är det tydligt, på flera områden, att det krävs mer forskning om 

läxor. Kanske skulle det forskas mer på läxor om de omfattades av styrdokumenten, 

även om det känns tvivelaktigt att upprätta skrivningar om läxa då forskningen är 

begränsad. Kommer forskningen eller styrdokumentens skrivningar först? 

Oavsett detta så skulle en stabil vetenskaplig grund kunna styrka lärares reflektioner 

över och användande av fenomenet läxa. Alla lärare behöver dock inte göra likadant, 

varje lärare bör vara trygg i sitt arbetssätt och då en lärares pedagogik inte passar med 

läxor kan någon annans kanske gör det. I läroplanen står det att det finns olika sätt att 

uppnå en likvärdig utbildning (Skolverket, 2011: 8). Samtidigt går det att fundera över 

om likvärdighet någonsin kommer att uppnås i skolan? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Elevers upplevelse av läxor i årskurs tre  

 

Definition 

Vi kan börja med att prata om vad en läxa är. 

 Om ett barn i förskolan inte vet vad läxor är och skulle fråga dig; ”Namn, vad är 

läxor?” – Vad skulle du svara då? 

 Varför tror du att man har läxor?  

- Anledningen till att läxor finns? 

- För vems skull finns läxor? 

 

Beskrivning 

 Vad är bra med läxor? 

- Varför? 

 Vad är dåligt med läxor? 

- Varför? 

 Berätta om de läxor ni har i er klass. 

- När får ni läxan? 

- Vilka slags uppgifter? 

- Olika ämnen? 

- Vem ger läxan? 

- Kan man ge sig själv läxa? 

- Vilka läxor hade du förra veckan? 

 

Hur gör du? 

 Hur arbetade du med läxan förra veckan? 

- När? 

- Var? 

- Hur länge? 

- I god tid? 

- Ensam? 

- Arbetsro? 

- Hur kommer det sig att du gjorde så? (alla delar) 

- Brukar du göra ungefär så? (alla delar) 

 



 

 Om du inte förstår läxan eller hinner göra den, vad gör du då? 

- Läxhjälp? 

 Brukar du jobba extra mycket med någon läxa?  

- När?  

- Hur?  

- Vilken läxa?  

- Vilket ämne?  

- Varför? 

 Brukar du slarva med läxan någon gång? 

- När?  

- Hur?  

- Vilken läxa?  

- Vilket ämne?  

- Varför? 

 Brukar du göra alla läxor? 

- Hur kommer det sig? 

- Hur känns det? 

 Är du nöjd med hur du arbetar med läxorna eller skulle du vilja göra på något 

annat sätt? 

 

Avslutning 

 Vem bestämmer över läxorna i skolan? (* elevens svar) 

 Om vi fantiserar lite och säger att du blir * när du blir stor. Hur skulle det vara 

då om du som * fick bestämma över läxorna? 

- Hur kommer det sig? 

 Är det något mer du vill berätta som jag inte frågat om? 

  



 

Bilaga 2 

Förklaring av symboler 

 

Typ:   Exempel: 

Paus   (.) 

Längre paus   (..) 

   (…) 

Föregående ljud är utdraget : 

Föregående ljud är längre utdraget :: 

::: 

Sägs starkare   VERSALER 

Eleven förställer sin röst  Kursiv text utan parentes 

Övrig information ((Skrattar))  

Ord/namn utbytt p.g.a. konfidentialitet ((*Läraren)) 

Avbrutet ord eller mening / 

Citatet är inte fullständigt  […] 

Elevens fiktiva namn  (Namn) 

 

 


