
 
 

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 

Svenska språket  

Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 högskolepoäng 

VT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Läxor i grundskolan 

- en forskningssammanställning med fokus på läxor i ämnet svenska 
 

Gisela Nilsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Pär-Yngve Andersson 

 



Abstract 

Gisela Nilsson (2016). Läxor i grundskolan: en forskningssammanställning med fokus på 

läxor i ämnet svenska (Homework in elementary school: a research rewiev focusing on 

homework in the subject Swedish). Independent Project, Swedish, Independent Project, 

Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. 

School of Humanities, Education and Social Sciences. 

Homework has been debated about a lot and the opinions regarding the 

subject are varied. Given my future role as a teacher it is therefore of interest 

to see what actual research says about it. The aim of this essay is to 

investigate what the purpose of homework is, according to researchers. The 

aim is also to investigate how the homework effect students’ performance in 

school and what opportunities and obstacles there may be by doing 

homework at home. To come to a conclusion regarding these topics I have 

done a research summary.  

 

During the writing process I learned that there is not much research about 

homework, especially not about homework in the Swedish education. I have 

therefor looked at what both Swedish and international research has to say 

about homework. Despite the lack of research, I came to a conclusion. 

Homework can have many different purposes depending of what kind of 

homework it is. A common purpose is that homework will help students 

develop a sense of responsibility. Researchers disagree on whether 

homework provides improved performance in school. They are however 

agreed that the effects of homework are more effective for older students in 

secondary school than for students in elementary school. Research shows 

that there are many factors that can affect the result of homework. 

Regarding the homework’s role in the home of students, research says that 

the home has great significance for the students ability to accomplish the 

homework and that there are both opportunities and obstacles regarding it.  

 

Keywords: Homework, elementary school, research summary. 
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Inledning 

Lucas Forsberg (2007, s. 213) skriver att under de senaste åren har en förnyad kritisk 

diskussion kring läxor förekommit, bland annat i Lärarnas tidning. Denna nya diskussion är 

ganska negativ angående läxor och fokuserar på skolan som barnens arbetsplats. Barnet 

beskrivs som en stressad arbetare där läxorna suddar ut gränserna mellan hemmet och skolan, 

att läxorna stjäl tid från barnets fritid och sätter ohälsosamma tryck på de ambitiösa eleverna. 

Läxorna hävdas även främja olikhet, i och med att alla barn inte kan få samma stöd från sina 

hem, men denna typ av kritik är ännu ett litet fenomen.  

 

Journalisten och bloggaren Malin Wollin säger i en intervju att läxor skapar konflikter i 

hemmen och bidrar till ett ojämlikt samhälle. Hon ifrågasätter hur de ensamma, de sjuka och 

de som har problem med språket ska klara av att hjälpa sina barn med läxor, när till och med 

de som har bästa förutsättningar för att klara det, sliter med det. Hon menar att läxor inte 

nödvändigtvis bör tas bort helt, men istället göras under skoltid tillsammans med personal 

(Andersson, 2013). Isak Skogstad (2015) är ordförande för Lärarnas Riksförbund och han 

hävdar med tanke på den oroande situation som Pisa-undersökningar visat, att elevernas 

kunskaper faller kraftigt och fort, så bör man absolut inte sluta ge läxor. Han anser att 

eleverna behöver plugga mer och inte mindre, för att vända utvecklingen och förbättra 

skolväsendet. Läraren Stefan Wennberg (2015) håller inte med Skogstad utan menar att det 

som kan göra skillnad på elevers studieresultat är inte läxor utan en engagerad, kunnig och 

entusiasmerande lärare. Han menar att läxor överlämnar ansvar till elever och föräldrar istället 

för till skolan och lärarna.  

 

Så hur bör lärare egentligen tänka kring läxor? Med tanke på min framtida yrkesroll är det av 

intresse att fundera kring detta. Är läxor något som främjar elevernas kunskapsutveckling 

eller något som enbart skapar konflikter i hemmen? Åsikterna kring läxor är uppenbarligen 

varierande och det finns skäl att ifrågasätta dessa argument och se på vad den faktiska 

forskningen säger. 
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Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka och sammanställa resultat från tidigare 

forskning angående läxor i grundskolan, med fokus på läxor i ämnet svenska. Genom att göra 

detta vill jag synliggöra vad forskningen säger om läxor. Utifrån detta blir följande 

frågeställningar aktuella: 

 

● Vad menar forskningen är syftet med läxor? 

● Visar forskningen att läxläsning påverkar elevers prestationer?  

● Vad menar forskningen att det finns för möjligheter och hinder med läxläsning 

i hemmet?  

Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Jag börjar med att redogöra för Metod där jag 

berättar hur jag gått tillväga vid val och insamling av material. Därefter kommer Bakgrund 

där jag tar upp läxans förändring över tid, samt regelverk från Skolverket. Jag kommer sedan 

till Material där forskning i form av artiklar och böcker presenteras genom sju teman: 

“Uttalanden om tidigare forskning”, “Läxan som fenomen”, “Relationen mellan läxor, 

hemmet och barnet”, “Relationen mellan läxor, hemmet och skolan”, “Relationen mellan 

läxor och lärare”, “Effekter av läxor” och “Elevens förutsättningar”. Avslutningsvis kommer 

en Sammanfattande diskussion där jag utifrån mina frågeställningar diskuterar materialet, 

innan jag mer konkret svarar på frågeställningarna i en Slutsats.  

Metod 

För att besvara mina frågeställningar har jag gjort en forskningssammanställning. Genom att 

läsa och analysera forskarnas texter fick jag fram återkommande faktorer som de olika 

forskarna tar upp. Det är dessa faktorer som mina teman i Materialet är baserade på.  

Avgränsningar  

Den forskning jag har granskat har fokus på grundskolan, viss forskning på grundskolan 

överlag och vissa för speciella årskurser. Detta kommer att framgå i uppsatsen. Det finns 

många debatter kring läxor, men däremot mindre forskning. Forskningen som uppsatsen 

bygger på är både svensk och internationell. Den mesta forskningen är dock internationell då 

forskningen om läxor i Sverige är ytterst knaper. Att endast ha svensk forskning hade alltså 
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inte gett mig nog med material. Då den svenska forskningen förefaller tunn, blir den engelska 

forskningen desto viktigare för mig. I engelsktalande länder blir då forskning om läxor i 

modersmålet engelska jämförbar till viss del. Genom att granska både svensk och 

internationell forskning så möjliggörs det även för ett bredare perspektiv på läxfenomenet. 

 

Mycket av den forskning som finns om läxor är kring läxor generellt och inte kring just 

svenskläxor, men då svenskläxor ingår i begreppet läxor har jag valt att även ha med 

forskning som gäller läxor generellt i min uppsats. Jag har dock valt bort forskning som 

enbart fokuserar på läxor i något annat ämne än svenska, som forskning om matematikläxor 

eller naturkunskapsläxor. Då jag vill att forskningssammanställningen ska vara så aktuell som 

möjligt har jag valt att endast ha forskning som är skriven kring 2000-talet, forskningen i 

uppsatsen är därmed från 1998 till 2012.  

Sökningar och urval  

Den forskning som uppsatsen bygger på består av vetenskaplig litteratur i bokform och 

vetenskapliga artiklar. Den vetenskapliga litteraturen i bokform har hittats genom sökningar i 

databaserna Libris och Summon, medan de vetenskapliga artiklarna har hittats genom 

sökningar i databasen ERIC/Ebsco och Summon. Jag har även sökt vetenskaplig litteratur i 

databasen Swepub, där fanns det dock inga artiklar som motsvarade mina kriterier som jag 

inte redan hade funnit. Sökord som har använts för att hitta både litteratur och artiklar är: 

läxor, läxor and läsning, homework, homework and reading, homework and reading and 

elemantary school. En del forskning har jag även valt på grund av att forskare har refererat till 

den i studier som jag läst. Jag har alltså då sökt mig till primärkällan. Den forskningen har jag 

fått tag på genom Summon. Anledningen till att jag har valt flera olika databaser och sökord 

var för att hitta så många lämpliga studier som möjligt. Utifrån de träffar jag fick från 

sökorden läste jag litteraturens och artiklarnas abstracts för att se vilka som var relevanta i 

förhållande till mina frågeställningar. Utifrån detta valde jag sedan ut vilken forskning jag 

skulle granska. 

 

Det som skiljer mitt sätt att söka från de allra mest systematiska studierna är att jag inte har 

gjort avgränsningar i flera olika steg. Jag har inte gjort en systematisk litteraturstudie enligt de 

typiska mönstren med sökmatriser, på grund av att inom humaniora och samhällsvetenskap är 

publiceringsmöjligheterna bredare än inom till exempel matematik. Traditionerna är 

annorlunda. Om jag hade gjort en systematisk litteraturstudie och därmed endast läst artiklar, 
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hade jag missat litteraturen som finns i böcker som också är av betydelse för uppsatsen. Jag 

har därför även granskat forskning i böcker för att få en bredare bild, då vissa forskare 

exempelvis skriver ett kapitel i en bok.  

Trovärdighet 

I och med att min Slutsats i denna uppsats kommer att vara baserad på vad ett antal utvalda 

forskare har kommit fram till genom olika studier, metoder, syften, samt i olika länder så går 

det inte att ta för givet att slutsatsen gäller läxor överlag i alla skolor. Min slutsats visar 

snarare en sammanfattning av forskarnas resultat och insikter, i förhållande till mina 

frågeställningar.  

Bakgrund   

Läxans förändring över tid  

Genom att slå upp ordet “läxa” i Nationalencyklopedin så ges en förklaring för ordet som en 

“avgränsad skoluppgift för hemarbete” (http://www.ne.se, hämtad 2016-04-05). Det har 

debatterats länge kring vilken effekt som läxor faktiskt har för eleverna. Många studier har 

publicerats, både sådana som stödjer och som dementerar den populära uppfattningen om att 

läxor förbättrar studieresultat. Påståenden om läxor görs med jämna mellanrum av dem som 

försöker styra eller påverka utbildningspolitiken (Farrow, Tymms & Henderson, 1999, s. 

323).  

 

Den officiella svenska uppfattningen om läxor har ändrats sedan tidigt 1960-tal då läxor 

ansågs vara en väsentlig del av skolan och av socialisering inför arbete. Tio år senare så 

menade de svenska styrdokumenten för grundskolan i Sverige, att eleverna helst inte ska ha 

några läxor alls. Under 1990-talet fick läxorna en förnyad status som en pedagogisk metod, 

men samtidigt försvann alla diskussioner helt om läxor från de svenska styrdokumenten 

(Forsberg, 2007, s. 213). Läroplanerna har inte berört fenomenet läxor i någon större 

omfattning. I Lgr 62 nämns läxor som en slags arbetsfostran, och ett sätt att inhämta 

färdigheter och kunskaper. I Lgr 69 synliggörs det att läxläsning bör vara frivilligt för 

eleverna. I Lgr 80 gör dock läxorna en återkomst då det framgår att hemuppgifter utgör en del 

av skolans arbetssätt. Läxorna försvinner sedan från läroplaner, styrdokument och skollagen 

under 1990-talet (Westlund, 2004, s.32).  

http://www.ne.se/
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Regelverk - Skolverket 

Läxor och läxhjälp 

Det finns inga regler eller lagar angående läxor. Vissa skolor har läxor och andra har det inte. 

I och med att det inte finns något skrivet om läxor i varken skollagen eller andra 

styrdokument, så kan skolorna välja huruvida de vill ge läxor. Det är upp till lärare och 

rektorer att avgöra om och hur de ska arbeta med läxor som en del av den pedagogiska 

verksamheten. Oavsett hur skolorna väljer att göra så ska skolan se till att eleverna når 

kunskapskraven, att undervisningen är likvärdig och att varje elev utvecklas så långt som 

möjligt (Skolverket 2016-03-03).  

 

Om lärare och skolor väljer att använda sig av läxor så är det viktigt att läxorna hänger ihop 

med undervisningen, att de förbereds, förklaras och följs upp på ett bra sätt för att kunna bli 

ett stöd för elevernas lärande. Genom att fundera över hur läxor förbereds, konstrueras och 

följs upp så kan läraren säkerställa att elever ges likvärdiga förutsättningar för att göra 

läxorna. Om läxan inte är noga förberedd kan det leda till att elevens hemförhållanden får 

större betydelse för resultatet. De elever som har föräldrar med låg utbildning eller ont om tid 

får svårare att göra läxor som är dåligt förberedda, i och med att de har sämre möjligheter att 

få stöd i hemmet. Lärare bör även ta hänsyn till att det finns elever som bor trångt och kan ha 

svårt att få lugn och ro till läxläsning i hemmiljön (Skolverket 2016-03-03).  

 

Om läraren inte följer upp läxan finns det stor risk att eleverna upplever läxan som 

meningslös att göra. Det är även viktigt hur uppföljningen går till. Studier visar att det är mest 

gynnsamt att följa upp läxorna genom gemensamma diskussioner i klassen. Detta är ett 

vanligt arbetssätt i Finland. Trots detta så är det dock i Sverige vanligast att läraren rättar varje 

enskild elevs läxuppgifter (Skolverket 2016-03-03).  

Likvärdig utbildning 

I Sverige har alla elever enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett var eleven bor och 

oberoende av sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. 

Utbildningen ska även kompensera för elevers olika bakgrunder och förutsättningar. Analyser 

från Skolverket samt tillgänglig forskning visar att familjebakgrundens betydelse för 

betygsresultat är stor, men den har inte ökat sedan slutet av 1990-talet. Dock så har betydelsen 
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av familjebakgrund för resultaten av elevernas läsförståelse ökat mellan 2000 och 2009 i 

PISA (Skolverket 2016-01-21). 

Material 

Uttalanden om tidigare forskning 

Etta Kralovec & John Buell (2000, s. 26) skriver att under det senaste århundradet har det 

utförts hundratals studier i USA om läxor. Många forskare har undersökt dessa studier och 

sökt efter data för att kunna stödja sin tro på det pedagogiska värdet i läxor, medan ett mindre 

antal forskare har sökt samma material för data för att bevisa att läxor har negativa effekter 

för barns utveckling.  

 

Pamela Warton (2001, s. 155) skriver att det finns omfattande forskning om föräldrars 

perspektiv på läxor, men desto mindre forskning kring elevernas perspektiv. Warton (2001, s. 

163) anser att mycket forskning om läxor har drivits av behovet att förstå läxans roll då det 

gäller att förbättra prestationsresultat i skolan, men att forskningen dock har förbisett några av 

de viktigaste aspekterna. Hon menar att det nämligen finns brister i den nuvarande kunskapen 

om läxor som behöver ses över för att förbättra effekten av läxläsningen hos elever. Även om 

forskning om läxor har fokuserat till stor del på sambanden mellan läxor och prestationer så 

finns det fortfarande frågor som måste besvaras. Warton menar att det finns en brist på 

forskning som har fokus på sambandet mellan läxans form och dess kvalitet, istället för 

sambandet mellan kvantitet och prestationsresultat.  

 

Jan-Olof Hellsten (2000, s. 31) är forskare i pedagogik och skriver att det finns mycket lite 

svensk forskning om läxor och att det därför är av intresse att se vad den angloamerikanska 

forskningen säger. Den forskning om läxor som har gjorts, menar Hellsten (2000, s. 33), har 

fokus på läxornas effekt för skolframgång och inlärning. Ingrid Westlund (2004, s. 40) håller 

med Hellsten att det endast finns ett fåtal studier om läxor i Sverige och menar att fokus på 

dessa studier, både i Sverige och internationellt, har varit om läxor som en uppgift elever gör 

hemma. Hon berättar vidare att den forskning som utförts om läxor är mycket komplex. 

Resultaten är motstridiga och de faktorer som är inblandade är komplicerade på grund av att 

fenomenet läxor innefattar lärare, elever, hemförhållanden, föräldrar och stoff.  Westlund 

menar att det finns få studier som ifrågasätter läxors värde och uppmärksammar individuella 

förluster och sociala orättvisor som exempelvis bristen av tid till fritidsaktiviteter. När studiers 
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fokus är på elevernas upplevelser så menar Westlund att resultaten handlar om elevernas 

negativa tankar kring läxor, oavsett deras hemförhållanden.  

Läxan som fenomen 

Läxor är en utbildningsaktivitet som finns i olika åldrar, miljöer och kulturer (Warton 2001, s. 

155; Westlund 2004, s. 31). Det tas för givet att läxor främjar lärande, ger bättre studievanor, 

större självdisciplin och bättre attityd mot skolan (Kralovec & Buell 2000, s. 9; Westlund 

2004, s. 40). Warton (2001, s. 155) menar att det har funnits en tendens hos politiker och 

forskare att göra generaliserade och bestämda uttalanden om vad läxor är och har för syfte, 

men att läxor inte kan beskrivas på något enkelt vis då de är komplext. 

 

Forsberg (2007, s. 213) skriver att den svenska läxdiskursen sedan 1980 har varit 

kännetecknad av ett antagande att läxor är ett bra sätt för barn att utveckla en känsla av 

ansvar. Denna uppfattning är mer eller mindre dominerande i svensk utbildning. Forsberg 

(2007, s. 209) menar att läxor har en framträdande roll i det vardagliga livet för svenska 

medelklassfamiljer, även om svenska föräldrar uppger att de inte spenderar mer än cirka fem 

minuter per dag på läxläsning med sina barn. Svenska elever har mindre läxor än barn i de 

flesta västländer, men trots detta så är läxor ändå väldigt vanliga och dessutom har mängden 

läxor ökat under det senaste decenniet. Forsberg skriver att läxor normalt sett definieras som 

uppgifter som är givna av lärare till elever, som eleverna inte ska utföra i skolan utan 

exempelvis hemma. Han anser dock att skolpraxisen har förändrats, vilket innebär att det nu 

även är vanligt att läxor kan göras både hemma och i skolan, exempelvis under lov eller under 

speciella lektioner. Trots detta menar Forsberg att det ändå är vanligast att läxor utförs 

hemma.  

 

Harris Cooper (2007, s. 4) är professor i psykologi och läxforskare, han menar att begreppet 

läxa kan definieras som en uppgift elever får av lärare som de ska göra efter skoltimmarna. 

Cooper (2007, s. 7) anser att olika läxor kan ha olika syften. Elever kan exempelvis vid 

svenskläxor behöva läsa, lämna in skriftliga texter och genomföra övningar för att förbättra 

minnet eller lagra information. De skriftliga inlämningsuppgifternas syfte är ofta att eleverna 

ska kunna bevisa att de har slutfört uppgiften. Övningsuppgifter brukar involvera mekaniska 

repetitionsövningar och är vanliga vid glosläxor, vid inövning av olika slags offentliga tal och 

vid memorering av ord-definitioner.  
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Warton (2001, s. 155) har gjort en studie kring tidigare forskning om läxor, där hon lyfter 

bristen på elevers perspektiv och granskar forskning om barns åsikter om läxor. Warton 

menar att vuxna, politiker, lärare och föräldrar hävdar att läxan har flera olika syften, så som 

att uppmuntra till akademisk utbildning, utveckla färdigheter och utveckla egenskaper som att 

ta ansvar, bli självständig och lära sig planera sin tid. Warton (2001, s. 156) anser att från ett 

vuxet perspektiv ses läxor som en prestationsrelaterad aktivitet där syftet endast reflekterar de 

vuxnas syn och inte elevernas. Warton menar att läxor inte bara varierar genom att det finns 

olika läxuppgifter, utan även beroende på vilket syfte läxan har. Warton (2001, s. 164) menar 

att det är viktigt att elever får en förklaring till varför de behöver göra läxor, som för så många 

faktiskt är en uppgift som är illa omtyckt. Eleverna kommer förmodligen inte att göra läxan 

med motivet att få bättre resultat om de inte vet vad syftet med läxan är. Warton anser att 

lärare i fortsättningen borde säkerställa att läxor ses som positiva och värdefulla istället för 

som en jobbig, enskild aktivitet.  

Relationen mellan läxor, hemmet och barnet 

Carsten Elbro (2004, s. 96) är professor i läsning och har skrivit en grundbok om läsning där 

han ger en aktuell och bred genomgång av forskningen inom området. Elbro skriver att 

elevers läskunskaper påverkas av hur mycket föräldrarna ägnar sig åt barnens läsutveckling i 

hemmet. Dimitra Hartas (2012, s. 861) menar att när föräldrar och barn har positiva attityder 

angående skolan så kan det stimulera en kultur av lärande i hemmet. Den skapas till exempel 

genom bokläsning och andra inlärningsaktiviteter.  

 

Jeremy D. Finn (1998, s. 21) har gjort en forskningssammanställning om föräldraengagemang 

som gör skillnad för barnens studieresultat. Han menar att läxor skapar möjligheter för 

föräldrar att intressera sig och ta en direkt roll i sina barns skolgång. Genom att föräldrarna ser 

till att läxan är gjord, och genom att de hjälper barnet och diskuterar kring läxan så bidrar de 

till barnens studieresultat. Finn menar att föräldrar till barn som har goda studieresultat ser till 

att de är informerande om huruvida barnet har läxor och ser till att det finns tid och plats då 

barnet gör dem. Finn (1998, s. 20) skriver att det finns olika typer av föräldraengagemang i 

hemmet som främjar barnets studieresultat. Exempel på dessa olika typer av 

föräldraengagemang är att hjälpa barnet med läxor, att barnet läser för föräldern, samt att 

föräldrarna organiserar och övervakar barnets tid. Finn (1998, s. 21) anser dock att läxor 

ibland kan göra så att föräldrar får rollen som lärare inför sina barn. För att föräldrar ska 

kunna hjälpa sitt barn med läxor så krävs det att de har någon grad av kunskaper kring 
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ämnesområdet och om lärandestrategier. Även Cooper (2007, s. 10) tar upp föräldrars 

engagemang i läxläsningen: 

 

Finally, homework may have positive effects on home life. By having students bring work home to see 

and perhaps by requesting that parents take part in the process, teachers can use homework to increase 

parents’ appreciation of and involvement in schooling. Parental involvement may have positive effects 

on children as well. Students become aware of the connection between home and school. Parents can 

demonstrate an interest in the academic progress of their children (Cooper, 2007, s. 10).  

 

Cooper (2007, s. 10) menar alltså att läxor kan ha positiva effekter på hemmiljön. Genom att 

elever tar hem läxor anser Cooper att föräldrars delaktighet i skolan kan öka. Att föräldrarna 

är engagerade kan även ha positiva effekter på barnen, genom att de blir medvetna om 

sambandet mellan hemmet och skolan. Westlund (2004, s. 40), menar att föräldrarnas 

engagemang ökar då de går in för att inte endast se läxor som “ännu en uppgift” utan snarare 

ser på läxan som en uppgift med värde. 

 

Finn (1998, s. 21) skriver att hemmets miljö, i jämförelse med klassrummet, kan vara en 

bekväm plats för barnet att göra sina uppgifter på. Hellsten (2000, s. 34) menar dock att det 

finns rapporter som visar att det kan skapas starka spänningar i hemmen då föräldrar ska 

hjälpa sina barn med läxor. Forsberg (2007, s. 210) är enig med Hellsten och menar att 

föräldrars inblandning i sina barns läxor kan orsaka konflikter i familjerelationer, då föräldrars 

och barns olika intressen kolliderar. Han skriver att läxor även kan ses som uppgifter till 

föräldrarna, att det är barnets ansvar att göra sin läxa, men att det är föräldrarnas ansvar att se 

till att läxan faktiskt blir gjord.  

 

Forsberg har gjort en studie om åtta medelklassfamiljer med barn i åldern 2-16, där han 

observerat deras förhandlingar om läxor. Forsberg (2007, s. 215) kom fram till att 

förhandlingar om läxorna i familjerna i princip aldrig handlar om barnet ska göra läxan, utan 

om när barnet ska göra den. Här kan konflikter uppstå genom att föräldern och barnet har 

olika meningar kring när läxan ska göras. Forsberg anser att grunden till att föräldrarna 

kontrollerar barnens läxor handlar om ett behov av att hjälpa barnet att hantera tid. 

Föräldrarna menar att anledningen till att de påminner och övervakar barnet när det kommer 

till läxläsning är på grund av att barnen inte själva tar ansvar. Om barnet inte tar ansvar för 
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läxan så gör föräldrarna det. Även när barnet tar en del ansvar, vilket de flesta barn gör, så tar 

föräldrarna ändå på sig ansvaret att se till att läxan blir utförd.  

Relationen mellan läxor, hemmet och skolan  

Arbetet med läxor är en mångfasetterad process som innefattar ett komplext samspel mellan 

hemmet och skolan, samtidigt som en rad deltagare är inblandade, som anställda i 

skolsystemet och enskilda elever (Warton 2001, s. 155; Westlund 2004, s. 31). Warton (2001, 

s. 164) och Westlund (2004, s. 39) menar att lärare ser på läxan som en tidskrävande uppgift 

och att en utmaning för lärarna borde vara att ändra fokus, och istället se på läxorna som en 

möjlighet till ett gränslöst lärande mellan hemmet och skolan.  

 

Forsberg (2007 s. 215) menar att relationen mellan hemmet och skolan kan ses som 

sammansatta uppsättningar av relationer mellan barn, föräldrar och lärare. Barnen har visst 

inflytande över relationen mellan lärare och föräldrar, i och med att de kan förhindra att 

information om läxor, prov eller förhör når föräldrarna. Om föräldrarna i sin tur glömmer eller 

struntar i att hjälpa sitt barn med läxan så kan relationen mellan barnet och läraren bli 

problematisk. Det finns även en risk att läraren blir en grund till konflikter i hemmen vid 

tillfällen då föräldrar och barn förhandlar om att göra läxorna. 

 

Cooper (2007, s. ix) skriver att läxor är den aktivitet i skolan som är den vanligaste källan till 

konflikter och spänning mellan hem och skola. Föräldrar klagar på att läxorna är för stora 

eller för små, för svåra eller för lätta och för tvetydiga. Kralovec & Buell (2000, s. 22) anser 

att läxläsningen som äger rum i hemmet inte bara skapar spänning, utan också utvecklar 

konflikter gällande de olika undervisningssätt som skolan och föräldrar använder sig av. 

Kralovec & Buell menar dock att vissa konflikter är oundvikliga och till och med nyttiga. 

Barnen kan nämligen dra nytta av olika undervisningsstilar och synsätt på lärande, speciellt då 

de blir äldre.  

Relationen mellan läxor och lärare 

Westlund (2004, s. 33) skriver att lärare menar att läxor gynnar elevernas ansvarstagande, 

tidseffektivitet, självförtroende och goda studietekniska vanor, och att mycket läxor visar 

föräldrar att skolan håller hög kvalitet. Westlund (2004, s. 26) skriver vidare att lärare 

försöker sätta gränser mellan sitt arbete och privatliv. Lärare menar att de hellre sitter kvar i 

skolan och rättar läxor än tar med dem hem, då hemuppgifterna invaderar deras privatliv. 
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Hemma har lärarna exempelvis sina egna barn att fokusera på och vill då inte få sin privata tid 

störd av läxrättning.  

 

Kralovec & Buell (2000, s. 9) menar att det tas för givet att de lärare som ger mycket läxor 

skulle vara bättre lärare, samt att skolor som starkt tror på obligatoriska läxor skulle vara 

bättre skolor. Steve Farrow, Peter Tymms och Brian Henderson (1999, s. 337) menar att 

lärare vet om att det förväntas av dem att de ska ge läxor till eleverna, och i vissa fall kan de 

bli dömda utifrån hur de faktiskt väljer att göra. Forsberg (2007, s. 213) menar dock att det i 

en undersökning från Lärarnas tidning visade sig att majoriteten av lärarna inte kunde 

föreställa sig en skola utan läxor, utan de menade att läxor kan ges från och med första klass.  

 

Siri Warkentien, Molly Fenster, Gillian Hampden-Thompson och Jill Walston (2008, s. 1) 

skriver att lärare förväntar sig att eleverna ska göra mer läxor i och med att de blir äldre och 

börjar i högre årskurser. Farrow m.fl. (1999, s. 338) menar att skolor bör uppmanas vara 

försiktiga i beslutsfattande om läxor i grundskolan, när det kommer till principen att fler läxor 

skulle vara bättre. 

 

Cooper (2007, s. 52) anser att läxor blir mer effektiva om lärare förbereder dem med hänsyn 

till elevernas lärstilar, än att individanpassa läxorna med olika svårighetsgrader. Förutom 

förberedelse av läxor så menar Cooper (2007, s. 53) att det även är viktigt att eleverna får 

någon slags feedback på läxorna av läraren, då det på så vis förbättrar läxornas effekt. Cooper 

(2007, s. ix) menar dock att lärare klagar på att de inte har tid att förbereda effektiva läxor och 

att de saknar stöd från föräldrar och rektorn.  

Effekter av läxor 

Samband mellan positiva och negativa effekter 

Kralovec & Buell (2000, s. 12) som är motståndare till läxor, har skrivit en bok där de 

analyserar forskningsrapporter och intervjuar lärare, föräldrar och elever. De menar att 

förespråkare till läxor påstår att för varje potentiell positiv effekt av föräldrarnas engagemang 

i läxor finns en motsvarande negativ effekt. Forskning visar nämligen att barn endast kan lära 

sig personligt ansvar genom läxor om föräldrarna systematiskt strukturerar och kontrollerar 

läxläsningen i förhållande till det målet. Dessvärre är de flesta föräldrar trötta och för 

upptagna med hushållet på kvällar för att kunna ägna sin tid åt läxläsningen.  
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Cooper (2007, s. 12) håller delvis med om att de positiva och negativa effekterna med läxor 

kan sättas i samband med varandra. Han menar att läxor exempelvis kan förbättra elevernas 

studievanor på samma gång som de hindrar barnen från att utföra fritidsaktiviteter. Han menar 

att vissa läxor kan tillföra positiva effekter medan andra läxor kan tillföra negativa, att läxor 

kan konstrueras och genomföras på olika sätt och att olika effekter därmed även bör förväntas. 

Cooper menar att det därför är en viktig uppgift för lärare och föräldrar att maximera de 

positiva effekterna samtidigt som de minimerar de negativa.  

 

Westlund (2004, s. 7) har gjort en studie som har genomförts inom ett större 

forskningsprojekt. Det övergripande syftet inom forskningsprojektet är att undersöka vad som 

händer när ett antal skolor i Sverige lämnar timplanen. Westlunds (2004, s. baksida) studie är 

dock hermeneutisk och behandlar effekter av ett flexibelt lärande. Hennes syfte med studien 

är att synliggöra elevers upplevelser om när tiden i skolan har betydelse. Detta har hon 

undersökt genom att granska uppsatser som elever i årskurs 6 och 8 har skrivit, där läxan är en 

återkommande faktor i flera av uppsatserna. Westlund (2004, s. 38) menar att de elever vars 

uppsatser hon granskat, associerar läxor med negativa känslor som ledsamhet och frustration. 

Westlund skriver att elevernas olust inför läxor kan bero på hur läxorna är utformade och hur 

varierande de är. Om läxorna har ett dåligt upplägg och inte är varierande, så kan de istället 

för att höja skolintresset, minska det. Trots detta, menar Westlund (2004, s. 38) att vissa 

elever även förknippar läxor med att bland annat få beröm från de vuxna, få vänner och ha 

roligt med andra, och att de elever som läser läxor tillsammans med andra menar att de lär sig 

mer lustfullt och effektivt.  

 

John Buell (2004) har skrivit en uppföljande bok till den han skrev tillsammans med 

Kralovec, där han utifrån den föregående boken och tidigare studier, utvidgar sina 

resonemang mot läxor. Buell skriver att han är kritisk till att läxor ger prestationsmässiga 

fördelar, men menar att läxor kan vara främjande på andra sätt: 

 

“Even if homework is not as academically valuable as we once thought, it teaches important life skills. 

Homework builds character” (Buell, 2004, s. 134). 

 

Buell (2004, s. 135) poängterar dock att de nödvändiga formerna av självdisciplin är mer 

benägna att dyka upp i en miljö där utmaningarna inte är överväldigande, och där elever som 



13 
 

arbetar hårt vet att de har en rimlig chans att nå återkommande framgång. Han menar att 

misslyckande är en del av lärande och livet, men att få kontinuerligt fel resulterar i förtvivlan 

och inte i självdisciplin. Buell (2004, s. 136) poängterar även att karaktär och självdisciplin 

involverar mer än förmågan att uppnå grundläggande färdigheter och lösa svåra problem.   

Samband mellan läxor och prestationer 

Pedagogikforskaren John Hattie (2012, s. förord) från Nya Zeeland har gjort världens hittills 

mest omfattande forskningsöversikt. Hatties studie handlar om faktorer som påverkar elevers 

prestationer i skolan, samt lärares utveckling av undervisning. De källor han har använt för sin 

forskningsöversikt är över 800 stycken kvantitativa effektstudier, det vill säga metaanalyser. 

Hatties studie har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt, antagligen på 

grund av den stora mängd data som han bygger sina slutsatser på, samt på det sätt som 

resultaten presenteras och även rangordnas genom påverkansfaktorer. Hattie (2012, s. 28) har 

funnit ett samband mellan användningen av läxor och elevers prestationer. Genom en 

sammanställning han gjorde av fem metaanalyser om läxor, där det ingick 161 studier som 

omfattade över 100 000 elever, kom han fram till att i klasser där eleverna fick läxor hade 

eleverna en förbättring av studietakten på 15 procent. Cirka 65 procent av effekterna var 

positiva och förbättrade prestationerna medan 35 procent av effekterna var effektlösa eller 

negativa. Den genomsnittliga prestationsnivån hos de elever som fick läxor var 62 procent 

högre än hos de elever som inte fick läxor. Trots resultaten ovan så menar Hattie (2012, s. 30) 

att läxornas effekt i skolor är små och till och med ännu mindre i just grundskolan.  

 

“Effekterna av läxor kom på 88:e plats av alla 138 påverkansfaktorer” (Hattie, 2012, s. 32). 

 

Cooper (2007, s. xii) har gjort en forskningssammanställning som behandlar problem som 

finns med läxor i grundskolan och gymnasiet. Cooper (2007, s. 19) skriver att en studie som 

genomförts i årskurserna 3-5 och 9-gymnasiet visar att de som gör läxan har 75 % bättre 

resultat än de elever som inte gör läxan. Cooper (2007, s. 35) menar att det även finns studier 

som har visat att det finns positiva samband mellan den mängd tid som elever lägger ner på 

läxor och deras attityder till skolan. Cooper (2007, s. 37) anser att sambandet mellan läxor och 

elevers prestationer oftast ses som positiva. Han menar att det går att dra slutsatsen att 

läxläsning kan medföra förbättrade prestationer i skolan. Han poängterar dock, när det 

kommer till de yngre eleverna, att den positiva effekten av läxor i förhållande till prestation 

kan vara begränsad. Läxor för yngre elever kan göra så att eleverna får bättre poäng på tester, 
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men överlag är resultaten om huruvida de yngre eleverna skulle prestera bättre på grund av 

läxor svaga. Cooper (2007. s, 30-31) skriver att läxors effektivitet är varierande beroende på 

årskurser, och att även forskning inom kognitiv psykologi indikerar att åldersskillnader spelar 

roll. Yngre barn är nämligen sämre än äldre barn på att ignorera irrelevant information och 

störande faktorer i sin omgivning. I och med detta menar Cooper att distraktioner i de yngre 

barnens hem kan göra deras läxläsning mindre effektiv än för äldre barn. De yngre barnen har 

även mindre utvecklade studievanor än de äldre barnen.  

 

Warton (2001, s. 163) skriver att man bör ta hänsyn till att möjligheten finns att läxor kan 

medföra en negativ effekt när det kommer till prestation hos vissa elever. Warton (2001, s. 

157) menar att det i gymnasiet går att se fördelar mellan tid som gavs till läxor och 

prestationer. Hon anser dock att detta inte gäller på grundskolenivå, då det där går att se 

effektlösa eller till och med negativa samband mellan läxor och prestation. Warton menar att 

en förklaring till detta är att i lägre årskurser har läxan en allt mer viktig roll när det gäller att 

stärka grundläggande färdigheter än vid andra tillfällen i skolan. För de yngre barn som 

upplever svårigheter med att bemästra grundläggande färdigheter tar det längre tid att slutföra 

läxor än vad det gör för deras mer kompetenta kamrater, vilket kan resultera i negativa 

effekter. Buell (2004, s. 133) skriver att för äldre elever är det självständiga arbete som sker 

vid läxläsning viktigt, men han poängterar dock att det bör ske i en skolmiljö där alla elever 

får samma möjligheter i form av utbildade vuxna samt en trygg och välutrustad miljö.  

Mängden läxor 

Warkentien m.fl. (2008, s. 1) har gjort en studie i USA om förväntningar och erfarenheter av 

läxor hos elever i första, tredje och femte klass. De använder sig av data för att undersöka den 

tid som lärare förväntar sig att elever ska spendera på läsning och skrivning. De undersöker 

även berättelser från föräldrar om hur ofta barn i första, tredje och femte klass gör läxor i 

hemmet. Warkentien m.fl. (2008, s. 2) menar att mängden läs- och skrivläxor som lärare 

förväntade sig att eleverna skulle göra på en typisk kväll ökade från första till femte klass. Till 

exempel så hade 21 procent av eleverna i årskurs ett, lärare som förväntade sig att eleverna 

skulle göra minst 30 minuters läsning eller skrivning om dagen, medan tredjeklassarna hade 

31 procent och femteklassarna 53 procent. Den andel barn vars föräldrar rapporterade att 

deras barn gjorde läxor fem eller fler gånger i veckan ökade från 38 procent bland barn i 

första klass, till 47 procent bland barn i tredje klass. I femte klass hade 51 procent av barnen 

föräldrar som rapporterade att deras barn gjorde läxor fem eller fler gånger i veckan.  
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Farrow m.fl. (1999, s. 325) har gjort en studie där de analyserat data angående läxor i 

kärnämnena för årskurs 6 i England, varav engelska är ett. De data som analyserats innefattar 

information om elevers resultatnivåer, attityder, utvecklad förmåga, kulturell bakgrund och 

kön, och involverar ungefär 20 000 elever från 492 skolor i England. Farrow m.fl. (1999, s. 

336) menar att grundskolor har benägenhet att ge en större mängd läsläxor än matematikläxor 

och inga alls, eller väldigt få, läxor i naturkunskap. Detta tror de kan ha att göra med det 

nuvarande starka fokuset på läsning och räkning, med ett extra starkt fokus på just läsningen. 

Farrow m.fl. (1999, s. 334) skriver att det finns påståenden att barn i grundskolan som går på 

skolor som ger mycket läsläxor uppnår högre nivåer kunskapsmässigt, men att detta inte 

stämmer. Farrow m.fl. (1999, s. 337) anser nämligen att läsning är en sådan förmåga som 

utvecklas med tiden. Det resultat som Farrow m.fl. (1999, s. 323) kom fram till var att de 

högsta resultaten i årskurs 6 uppnåddes av de elever som uppgav att de gjorde läxor en gång i 

månaden per kärnämne. De elever som gjorde eller lämnade in läxor oftare än en gång i 

månaden var i allmänhet förknippade med lägre resultat. Utifrån detta menar Farrow m.fl. att 

antagandet om läxans värde inte automatiskt bör gälla för yngre barn, utan menar att det 

antagandet hör till elever i gymnasiet. De menar att det bör tas en större hänsyn till kvaliteten 

och kvantiteten på läxor i grundskolan.  

Läxor som krävande utbildningsaktivitet 

Westlund (2004, s. 65) hävdar att läxbördan har ökat från 1988 till 2003. Detta påstående 

stöds av internationell forskning, men är inget som svensk forskning har behandlat. Westlund 

menar att besväret som upplevs med läxor varierar från klass till klass och är även beroende 

av vilken lärare eleverna har. Kralovec & Buell (2000, s.10) anser att den uppfattning som 

finns om läxans värde är så fast förankrad att de flesta familjer inte ifrågasätter denna 

kvällsaktivitet. För många familjer blir det en dragkamp mellan trötta föräldrar och barnen, 

där de skriker, förhandlar, kompromissar och mutar för att se till att läxorna blir gjorda.  

 

Läxor tar tid från elevernas fritid (Kralovec & Buell 2000, s. 56; Westlund 2004, s. 38-39; 

Cooper 2007, s. ix; Buell 2004, s. 133). Kralovec & Buell (2000, s. 56) skriver att elever 

uppger att det främsta skälet till att de inte gör läxor är att de inte har tid. Ännu en anledning 

som elever uppger, enligt Kralovec & Buell (2000, s. 58), är att de inte ser vitsen med att göra 

läxorna, då lärare inte samlar in läxorna och det inte fanns något samband mellan läxorna och 

proven. Kralovec & Buell (2000, s. 13) menar att vissa barn även misslyckas med att göra 
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sina läxor på grund av att de har plikter att göra som är viktigare, som att passa yngre syskon 

eller göra hushållssysslor. Dessa elever står inför svåra val då de måste välja mellan att 

prioritera familjen eller skolan. Kralovec & Buell (2000, s. 14) menar dock att även de barn 

som har möjlighet att göra både hushållssysslor och läxor, också står inför svåra val då de 

eventuellt måste prioritera bort vänner, nöje och andra fritidssysslor. 

 

Westlund (2004, s. 38-39) menar att eleverna upplever att läxläsningen hindrar dem från att 

delta i fritidsaktiviteter som skulle kunna vara mycket stödjande på ett personligt plan. Utöver 

uppoffringen av fritidsaktiviteter så får eleverna även lov att lägga energi på konflikter som 

uppstår i hemmet på grund av läxorna. Westlund (2004, s. 44) anser att tiden i skolan inte 

räcker till, och att det inte finns en rimlig chans för eleverna att klara läxorna inom den 

lagstadgade skoltiden. I grundskolans senare år får eleverna även läxor av olika lärare samt i 

olika ämnen, samtidigt som de även kan ha prov eller arbeten som ska lämnas in. Lärarna 

verkar inte prata ihop sig, vilket leder till att flera läxförhör, prov eller arbeten infaller på 

samma dag, vilket i sin tur resulterar i stress för eleverna.  

 

Hellsten (2000, s. 14) har gjort en studie som handlar om hur grundskoleelevers arbetsmiljö 

skapas, förändras och förblir som den är. Hellstens material är empiriskt och utgår från två 

fältstudier som är gjorda i högstadieklasser på fyra olika skolor i Sverige. Han har på dessa 

skolor observerat och intervjuat deltagare i verksamheterna. På två av skolorna hade Hellsten 

fokus på den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön medan han på de andra två skolorna 

fokuserade på arbetsbelastning. Hellsten valde att koncentrera sig på läxor då han menar att 

det ofta är det som nämns i samband med arbetsbelastning. Hellsten (2000, s. 189) beskriver 

sitt resultat som att det består av två tolkningar av bakgrunden till elevernas arbetsmiljö, han 

kallar de två tolkningarna för tragedin och romansen. Han menar att i tragedin så är 

utgångspunkten elevernas okunnighet, och att läraren gör allt för att lyfta eleverna ur 

okunnigheten. Varje gång en okunnighet besegrats står dock en ny på tur, vilket gör att 

samma händelseförlopp upprepas om och om igen. Den andra tolkningen, romansen, menar 

Hellsten (2000, s. 190) handlar om att eleven ses som hjälten som självständigt och 

målmedvetet arbetar för att utveckla sig själv. Eleven utnyttjar de möjligheter som skolan 

erbjuder för att medvetet forma sin framtid, till exempel genom att välja hemläxor eller 

svårare uppgifter. Han anser att dessa två tolkningar levs samtidigt men parallellt, och formar 

elevers arbetsmiljö.  
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Hellsten (2000, s. 29) anser att läxor blir en arbetsbelastning för eleverna genom att det är 

arbetsuppgifter som ska utföras under en viss tidsperiod, under obekväm arbetstid och som 

bidrar till stress genom bedömda läxförhör och skrivningar. Hellsten (2000, s. 192) menar att 

huvudvärk och trötthet är symptom som brukar betraktas som stressrelaterade och att det går 

att se en stadig ökning av dessa symptom hos grundskoleelever.  

 

Warton (2001, s. 155) anser att även om läxor vanligen är givna med de bästa avsikter, så är 

de ofta utpekade av föräldrar och lärare som en källa till svårigheter och konflikter både i 

hemmet och i skolan. Warton (2001, s. 158) menar att nackdelar med läxor har visat sig vara 

hemmens olika resurser, ökade skillnader mellan hög- och lågpresterande elever, möjligheter 

till fusk, minskad motivation, ökad ångest och tristess samt begränsad tid för fritidsaktiviteter. 

Buell (2004, s. 134) skriver att mindre klasser och bättre lärarutbildningar är faktorer som 

skulle hjälpa eleverna att uppnå bättre resultat, mer än vad läxor gör.  

Elevens förutsättningar  

Finn (1998, s. 20) skriver att hemmiljön är en av de viktigaste faktorerna för påverkan av 

barns studieresultat. Hellsten (2000, s. 185) menar dock att alla elever inte har en sådan 

hemmiljö att det är lätt, eller ens möjligt, att läsa läxor och som tidigare nämnts har många 

elever annat att göra på sin fritid. Det är även vanligt att elever helt enkelt inte har den 

motivation eller den förmåga som läxan kräver.  

 

Cooper (2007, s. ix) anser att elevers olikheter spelar en stor roll i och med att läxan ger 

eleverna ansvaret att själva bestämma när och hur de ska göra den. Han skriver att hemmet 

kan påverka genom att dess miljö antingen främjar eller hämmar läxläsningen för eleven, och 

att samhället också påverkar genom att erbjuda andra fritidsaktiviteter som konkurrerar om 

elevernas tid. Cooper (2007, s. 12) menar att motståndare till läxan hävdar att läxläsning i 

hemmet kan öka skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever. Motståndarna menar 

även att högpresterande elever från välbärgade familjer kan få ett större och mer passande 

stöd från sina föräldrar, att de barnen sannolikt har tystare och bättre miljöer att göra sin 

läxläsning i, samt bättre hjälp från föräldrarna.    

 

Hartas (2012, s. 859) har gjort en studie i England där hon analyserat en utvald mängd data 

om barns språk och skrivkunnighet vid sju års ålder, från en större studie vid namn “The 

Millenium Cohort study”. De data hon analyserat behandlar barnens egenskaper och attityd 
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till skolan, inlärningsmiljö i hemmet och familjers socioekonomiska bakgrund. Studiens 

resultat visar att familjens socioekonomiska bakgrund har en betydande påverkan på språk- 

och skrivkunnighet. Hartas menar att det dessutom går att se att barns egenskaper och attityd 

mot skolan, samt vissa aspekter av inlärningsmiljön i hemmet, är en betydande orsak till 

variationer i språk- och skrivkunnighet. Fastän Hartas anser att familjens socioekonomiska 

bakgrund har en stor påverkan på barns språk- och skrivkunnighet, så menar hon att det inte 

går att associera läxhjälp och bokläsning med barns språk- och skrivkunnighetsresultat. Hartas 

(2012, s. 860) menar dock att föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor som påverkar 

heminlärningsmiljön i och med att barns läskunnighet är starkt kopplad till detta.  

 

Kralovec & Buell (2000, s. 25) håller med om att klasspositionerna i samhället påverkar 

förmågan att hjälpa barnet med läxan på både subtila och komplexa sätt. Kralovec & Buell 

(2000, s. 13) anser att vissa föräldrar inte har tillräckligt med kunskaper och kan förvirra 

barnet när de ska hjälpa med läxan, vilket kan orsaka stress mellan barnet och föräldern. 

Kralovec & Buell (2000, s. 79) menar att privilegierade föräldrarna däremot har resurser till 

att hyra privatlärare och förse sina barn med annan slags hjälp för att de ska göra sina läxor.  

 

Buell (2004, s. 133) skriver att läxor inte förmedlar de fördelar som förespråkare lovar, utan 

att läxor bland annat skapar svårigheter för barn med sämre hemförhållanden. Buell (2004, s. 

136) menar att för många barn som har det sämre ställt hemma går det inte att hitta en lugn 

och säker plats för läxläsning även om tiden är tillgänglig. Westlund (2004, s. 70) skriver att 

eleverna med svagast studieresultat förmodligen är de elever som har svårt att få ro till 

läxläsning i hemmet, samt är de som får minst hjälp med läxorna av sina föräldrar. Westlund 

(2004, s. 33) och Hartas (2012, s. 874) menar dock att föräldrar är lika ofta involverade i 

barnens läxor, oavsett elevernas hemförhållanden.  

 

Finn (1998, s. 22) anser att många föräldrar känner att de saknar kunskap för att hjälpa sina 

barn med deras läsläxor. Aktiviteten där barnet läser för föräldern, menar Finn är en viktig 

aktivitet för att utveckla barnets läskunnighet. Tyvärr finns det dock många hem, speciellt 

bland låginkomsttagare och minoritetsgrupper, som endast har ett fåtal böcker och bland dessa 

böcker finns det ett ännu färre antal som barnen faktiskt är intresserade av att läsa.  

 

Elbro (2004, s. 98) skriver att det i tredje klass går att se ett samband mellan antalet böcker i 

barnets hem och barnets läskunnighet. Elbro (2004, s. 95) anser att det sociala arvet har en 
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stor betydelse för barnets läsutveckling. Det går att se att många av ungdomarna i gymnasiet 

och i eftergymnasial utbildning har föräldrar som har stort inflytande på barnen, samt långa 

utbildningar och hög inkomst. Unga elever från hem med bättre förutsättningar har oftast 

lättare att uppnå goda resultat i skolan, men förutom elevens egen bakgrund så menar Elbro 

att hela skolklassens sociala bakgrund är minst lika viktig i förhållande till läsutvecklingen. 

Barn som kommer från sämre familjeförhållanden och hamnar i en klass där barnen har goda 

familjeförhållanden klarar sig nämligen prestationsmässigt bra i skolan. 

Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt kommer jag utifrån mina frågeställningar diskutera materialet som 

presenterades i föregående avsnitt. Jag avslutar sedan med en Slutsats där jag ger ett mer 

konkret svar på mina frågeställningar.  

Syftet med läxor 

Warton (2001) och Cooper (2007) är överens om att fenomenet läxor och dess syfte inte kan 

beskrivas på något enkelt sätt då det är komplext och kan ha flera olika syften. Kralovec & 

Buell (2000), Warton (2001) och Westlund (2004) är överens om att uppfattningen om läxor 

är att de ger barnen större självdisciplin, de lär sig ta ansvar, främjar och uppmuntrar lärandet, 

ger bättre studievanor, och bättre attityd mot skolan. Ett syfte med läxor som är 

återkommande i flera studier, och enligt Forsberg (2007) dominerande i svensk utbildning, är 

att läxor ska utveckla ansvarstagande. Dock så menar Kralovec & Buell (2000) att det krävs 

att föräldrar styr upp läxläsningen med det målet om barnen ska lära sig ta ansvar för 

läxläsningen. Detta menar Kralovec & Buell (2000) att de flesta föräldrar varken har ork eller 

tid till. Forsberg (2007) menar att även om läxor är givna till barnen, och att det är deras 

ansvar att göra dem, så blir det föräldrarnas ansvar att se till att läxan faktiskt blir slutförd. 

Buell (2004) menar att läxor lär viktig kunskap inför livet och skapar karaktär, och kanske är 

det så att elever kan lära sig något annat än skolrelaterade faktorer med läxor, som att 

strukturera upp sin tid och ta ansvar. 

 

Det går dock att ifrågasätta om elever är medvetna om att en anledning till att de gör läxor är 

för att de ska bli ansvarsfulla. Som Warton (2001) menar bör lärare poängtera för eleverna 

varför de har fått läxa och varför det gynnar dem att göra den, om eleverna ska se någon vits 

med den. Det kan därmed vara nödvändigt att som lärare ifrågasätta om man verkligen 

tydliggjort för eleverna varför de får läxor och vad syftet med de olika läxorna är. Lärare bör 
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även ta hänsyn till att eleverna kanske inte kan ta eget ansvar över läxan utan att de kan 

behöva hjälp med läxläsningen i hemmet. Vissa elever kanske kan lösa läxan på egen hand 

utan att ens bli påminda av föräldern, medan andra kanske inte har ork eller koncentration till 

att klara den fastän föräldern sitter bredvid och stöttar. Ju äldre eleverna blir desto mer ansvar 

kan man logiskt sett förvänta sig att de ska kunna ta, och förutsättningarna blir då större att de 

själva ska kunna ta ansvar för att göra läxan utan hjälp och kontroll från föräldern.  

 

Som ovan nämnts är forskningen överens om att läxans syfte kan variera, men varför har vi 

egentligen läxor i dagens skolor när det inte står något i varken skollagen eller andra 

styrdokument om dem? Som Skolverket (2016-03-03) konstaterar så är det är upp till lärare 

och rektorer att avgöra om de ska använda sig av läxor i undervisningen eller inte. Om de 

väljer att ha läxor i undervisningen så menar Skolverket däremot att det är viktigt att läraren 

förbereder, förklarar och följer upp läxorna för att säkerställa att eleverna ges likvärdiga 

förutsättningar för att göra dem. Trots detta menar Cooper (2007) att lärare klagar på att de 

inte har tid att förbereda effektiva läxor. Vilken vits ser då lärarna med att ge läxor som de 

själva menar inte är effektiva? 

 

Kan det vara så som Kralovec & Buell (2000) skriver, att det förväntas av lärarna att de ska ge 

läxor för att läxor indikerar att läraren och skolan är bra, och att det är därför som lärare ger 

läxor fastän de egentligen inte har tid att ordentligt förbereda dem? Skolverket (2016-03-03) 

menar att om läxan inte är noga förberedd så kan elevens hemförhållanden få en större 

betydelse. De elever som har föräldrar som har ont om tid eller låg utbildning får svårare att 

göra läxor som är dåligt förberedda i och med att de har sämre möjligheter att få stöd i 

hemmet. Skolverket menar att lärare även bör ta hänsyn till att eleverna har olika hemmiljöer 

då det finns elever som bor trångt och kan ha svårt att få lugn och ro till läxläsning i 

hemmiljön.  

Läxor i samband med prestationer 

Hartas (2012) och Elbro (2004) menar att familjens socioekonomiska bakgrund har en stor 

påverkan på barns språk- och skrivkunnighet. Finn (1998) är inne på samma spår och menar 

att hemmiljön är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till barns studieresultat. Elbro 

(2004), Finn (1998) och Westlund (2004) anser att elevers studieresultat påverkas av hur 

mycket föräldrarna är engagerade i läxläsningen. Hemmet och föräldrarna har alltså en stor 

betydelse för elevers prestationer. Så hur gör de barn som har föräldrar som inte har tid, 
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kunskap eller ork att hjälpa till med läxläsningen? Det är nog inte realistiskt att som lärare ge 

läxa till elever i de lägre årskurserna i grundskolan och förvänta sig att de ska ta tag i, och lösa 

den på egen hand. Med tanke på detta bör lärare ta hänsyn till att elever kan behöva stöd från 

en förälder och anpassa läxorna därefter. 

 

Flertalet forskare är överens om att läxor ofta upplevs som en belastning (Hellsten 2000; 

Hattie 2012; Warton 2001; Westlund 2004). Hellsten (2000) menar även att det går att se en 

stadig ökning av stressrelaterade symptom hos grundskoleelever och menar att läxor är 

orsaken. Det kan vara lätt att påstå att läxor är orsaken till stress, men kan allmänna 

stressymptom verkligen relateras till just läxor? Det finns trots allt många orsaker till stress, 

och läxor behöver inte vara den primära anledningen till dessa symptom.  

  

Cooper (2007) anser att läxläsning kan medföra förbättrade prestationer i skolan. Buell 

(2004), Hartas (2012) och Warton (2001) håller inte med och menar att läxor inte ger några 

prestationsmässiga fördelar. Något som ett flertal forskare däremot är överens om är att 

effekten av läxor är större för elever i högre årskurser som på gymnasiet än för elever i lägre 

årskurser (Buell 2004; Cooper 2007; Farrow m.fl. 1999; Hattie 2012; Warton 2001). Cooper 

(2007) menar att anledningen till att läxor är mer effektiva i de högre årskurserna är på grund 

av att de yngre barnen har svårare att koncentrera sig än äldre barn och att de därmed kan bli 

distraherade av störande faktorer i hemmet, vilket gör deras läsläxning mindre effektiv. Han 

menar även att de yngre barnen har mindre utvecklade studievanor de äldre barnen. Kan 

läxors effekt ha att göra med en mognadsfråga hos eleverna? Det låter rimligt att yngre barn 

har lättare att bli distraherade än äldre barn och har mindre studievana, och kanske kan detta 

vara en anledning till att läxors effekter tycks vara mindre för yngre elever. Allt talar för att 

läxor är mest effektiva för äldre elever, men varför är då läxor så vanligt förekommande i 

grundskolan?  

 

Hattie (2012) håller med om att det finns samband mellan läxor och prestationer. Han menar 

att av 138 påverkansfaktorer för elevers resultat i skolan så kom effekten av läxor på 88:e 

plats. Om detta stämmer så betyder det att det alltså finns 87 faktorer i skolan som påverkar 

elevernas resultat mer än vad läxor gör. Kanske är det i sådana fall bättre att fokusera på de 

faktorer som faktiskt märkvärt påverkar mer än vad läxor gör. Hattie kom även fram till i sin 

studie att klasser där eleverna fick läxor hade en förbättring av studietakten på cirka 15 

procent. Trots detta anmärkningsvärda resultat så påstår Hattie att läxornas effekt i skolor är 
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små, och till och med ännu mindre i just grundskolan. Säger inte Hattie här emot sig själv, och 

varför gör han det? Kan det vara som så att Hattie redan har en bestämd uppfattning om läxor, 

eller är det på grund av att han även kom fram till att effekten av läxor kom på 88:e plats, och 

därför menar att läxor trots allt inte är så effektivt? 

 

Kralovec & Buell (2000) menar att forskare undersöker studier och söker efter data för att 

antingen kunna stödja sin tro på det pedagogiska värdet i läxor eller göra det motsatta. Med 

detta i åtanke kan man fråga sig om studierna verkligen blir trovärdiga. Om detta som 

Kralovec & Buell skriver är sant, så skulle det kunna betyda att forskare blundar för resultat 

som de stöter på som inte stämmer överens med deras uppfattningar. Om forskare redan har 

sin bestämda mening om läxor och vad de vill komma fram till då de gör sina studier, så vill 

jag påstå att resultaten inte blir trovärdiga och att man i alla fall bör ta forskningen med en 

nypa salt. Kanske bör man även tänka efter angående trovärdigheten hos Kralovec & Buell 

själva, då de öppet går ut med att de är motståndare till läxor. Detta kanske betyder att de 

ignorerar fakta som de “inte vill se”.  

 

Även Farrow m.fl. (1999, s. 323) har kommit fram till anmärkningsvärda resultat i sin studie. 

De menar att de högsta resultaten i årskurs 6 uppnåddes av de elever som sa att de gjorde 

läxor en gång i månaden per kärnämne. De menade även att de elever som gjorde eller 

lämnade in läxor oftare än en gång i månaden var förknippade med lägre resultat. För mig 

som läsare kändes dessa resultat som orimliga. Varför skulle det resultera i bättre resultat om 

en elev gör läxan en gång per ämne och månad istället för fler gånger? Den slutsatsen som 

Farrow m.fl. drar av detta resultat är att antagandet om läxans värde inte bör gälla yngre barn 

utan hör till elever i gymnasiet. Menar de då att anledningen till deras resultat, att det är mest 

effektivt att göra läxor sällan, är på grund av att eleverna är unga? Kan det ha varit Farrow 

m.fl. metodval i form av analyser av data som orsakat detta märkliga resultat? Det kan hända 

att elever inte har svarat uppriktigt om antalet gånger de tar hem och gör läxan, och att det är 

anledningen till resultatet. Eller kan det vara så att vissa läxor är av typen ”göra klart” och att 

de duktiga eleverna därigenom inte behövde ta hem den? Då det inte framgår i studien vilka 

slags läxor studien handlar om, så går detta endast att spekulera om. Givetvis kan det även 

vara så att Farrow m.fl. resultat är helt riktigt, även om det är ett chockerande resultat. 
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Möjligheter och hinder med läxläsning i hemmet 

Tidskrävande utbildningsaktivitet 

Läxor kan ha positiva och negativa effekter som kan sättas i samband med varandra (Cooper 

2007; Kralovec & Buell 2000). Exempelvis kan läxor förbättra elevers studieresultat samtidigt 

som de hindrar eleverna från att utföra fritidsaktiviteter. Cooper (2007), Buell (2004), 

Kralovec & Buell (2000) och Westlund (2004) är eniga om att läxor tar tid från elevernas 

fritid. Jag menar att det är uppenbart att läxor tar tid från elevernas fritid då läxläsningen alltid 

äger rum efter ordinarie skoltid, oavsett om det är på läxläsningslektioner eller i hemmet. 

Westlund (2004) menar att eleverna upplever att läxläsningen hindrar dem från att delta i 

fritidsaktiviteter som skulle kunna vara mycket stödjande på ett personligt plan. Men hindrar 

verkligen läxor elever från att delta i fritidsaktiviteter? I och med att elever i en klass är på 

olika nivåer kunskapsmässigt, går det även att anta att läxläsningen kräver olika lång tid för 

eleverna. Detta betyder att vissa elever kan ha mer tid till fritidsaktiviteter än andra elever, 

beroende på deras förutsättningar. Det kan säkerligen vara så att elever utvecklas mer på ett 

personligt plan genom att kunna delta i aktiviteter som personligt utmanar dem. För de elever 

som har det tufft i skolan och känner ett utanförskap kan fritidsaktiviteter exempelvis vara ett 

sätt att hitta vänner och bli delaktiga i en grupp.  

 

Enligt Westlund (2004) tycks lärare vara starkt emot att ta med sig läxrättningsarbete hem, för 

att de behöver sin fritid och tid till att fokusera på sina familjer. Men trots detta förväntar sig 

lärare att eleverna ska offra sin fritid och sin tid med sina familjer för att göra läxarbete. Läxor 

kan vara ett bra sätt för att få föräldrar och barn att umgås, men det är troligtvis inte 

situationen i alla hem. Som Hellsten (2000) och Kralovec & Buell (2000) menar så finns det 

även barn som inte hinner göra läxan då de har andra saker att göra, som att hjälpa till med att 

passa småsyskon eller göra hushållssysslor.  

Hemmets påverkan 

Finn (1998) och Cooper (2007) menar att läxor skapar möjligheter för föräldrar att intressera 

sig och bli delaktiga i sina barns skolgång. Cooper (2007) menar även att föräldrars 

engagemang i läxläsningen kan ha positiva effekter på barnet, då det blir medvetet om 

sambandet mellan hemmet och skolan. Läxor kan säkerligen vara ett bra sätt för föräldrar att 

få en inblick i vad barnen jobbar med i skolan. Genom att barnen tar hem läxor skapas även 

möjligheter för föräldern och barnet att sitta ner och hjälpas åt med dem, vilket skulle kunna 
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vara ett bra tillfälle för att få lite extra tid med varandra. Cooper (2007), Forsberg (2007), 

Hellsten (2000) och Kralovec & Buell (2000) menar dock att läxor även kan skapa oro och 

konflikter i hemmet. Kralovec & Buell (2000) anser att läxläsningen inte bara skapar oro men 

också utvecklar konflikter gällande de olika undervisningssätt som skolan och föräldrar 

använder sig av. De menar dock att barnen kan dra nytta av olika undervisningsmetoder och 

synsätt på lärande när de blir äldre. Även om barnen i framtiden kan dra nytta av olika 

undervisningssätt så kan det säkert också bli onödigt komplicerat för barnet, om föräldern 

förklarar eller lär ut på ett annat sätt än vad läraren gör.  

 

Finn (1998) menar att läxor kan göra så att föräldrar får rollen som lärare inför sina barn. Men 

hur ska en förälder som inte har några kunskaper om lärandestrategier veta hur de ska förklara 

på bästa sätt för sitt barn? Kan det vara så att föräldrarna stjälper mer än vad de hjälper om de 

förklarar på fel sätt? För att föräldrar ska kunna hjälpa sitt barn med läxor så krävs det att de 

har vissa kunskaper om ämnet (Finn 1998; Kralovec & Buell 2000; Hartas 2012). Hartas 

(2012) menar att inlärningsaktiviteter som bokläsning kan stimulera en kultur av lärande i 

hemmet, men Finn (1998) skriver dock att många föräldrar känner att de saknar kunskap för 

att hjälpa sina barn med deras läsning. Hur ska då de föräldrar som till exempel inte kan 

språket, kunna hjälpa sina barn med läs- och skrivläxor? De elever med föräldrar som har 

landets språk som modersmål, har rimligtvis bättre förutsättningar att få korrekt hjälp i 

hemmet än de elever med föräldrar som talar ett annat språk. Kan detta upplevas som 

orättvisa av elever, att de har olika förutsättningar till att få hjälp med läxan?  

 

Buell (2004), Cooper (2007) och Hellsten (2000) är överens om att vissa elevers hemmiljöer 

hämmar deras möjligheter för läxläsning. Detta kan till exempel vara på grund av att det inte 

finns en lugn plats eller någon hjälp att få från en vuxen. Cooper (2007) skriver att elever från 

välbärgade familjer kan ge ett större och mer passande stöd till sina barn exempelvis genom 

bättre hemmiljöer, mer plats och möjlighet till privatlärare. Blir det rättvist att eleverna ska 

utföra en uppgift när deras förutsättningar för att klara den ser olika ut? Blir det en likvärdig 

utbildning? Kanske finns det elever som jobbar jättebra och flitigt i skolan där klimatet är 

anpassat för undervisning, medan de i sina hem inte kan koncentrera sig alls på grund av 

exempelvis småsyskon som springer runt, eller brist på plats. Hur kan man göra för att 

läxläsningen ska ske på lika villkor? Om det var obligatoriskt att läxor ska utföras under 

läxläsninglektioner i skolan, skulle alla barn få samma förutsättningar för att klara läxan. 

Miljön skulle vara anpassad för undervisning och de vuxna som hjälper barnen skulle 
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antagligen vara utbildade eller i alla fall vara erfarna pedagoger, något som de flesta föräldrar 

inte är. 

 

Finn (1998) menar att hemmets miljö, i jämförelse med klassrummet, kan vara en bekväm 

plats för barnet att göra sina uppgifter på. Men är inte hemmet en bekväm plats för att 

framförallt göra andra saker än läxläsning på? Som att umgås med familj eller leka med sitt 

husdjur. Nog kan det låta lockande att göra läxan hemma i soffan eller vid köksbordet. Men 

kan eleverna verkligen koncentrera sig på samma vis i hemmet där det finns så mycket annat 

roligare som lockar? Jag skulle vilja påstå att skolmiljön som är anpassad för undervisning, är 

den bekvämaste platsen att göra läxläsning på.  

Vidare forskning 

Det finns uppenbarligen ett behov av vidare forskning om läxor i den svenska skolan. Genom 

denna forskningssammanställning har jag kunnat konstatera det som Hellsten (2000) och 

Westlund (2004) redan sagt, nämligen att den svenska läxforskningen är ytterst liten. Den 

forskning om läxor som har ägt rum, både i Sverige och internationellt, har ett fokus på 

läxornas effekt i förhållande till prestationer i skolan. Forskningen bör, som Warton (2001) 

och Westlund (2004) menar, även se över läxans form och kvalitet och ifrågasätta dess värde 

utifrån flera olika aspekter. 

Slutsats 

Forskning menar att fenomenet läxor är komplext och kan ha flera olika syften beroende på 

vad för slags läxa det är. Uppfattningar om läxor är att de ger eleverna större självdisciplin, de 

lär sig ta ansvar, främjar och uppmuntrar lärandet, ger bättre studievanor, och bättre attityd 

mot skolan. Ett vanligt syfte med läxor som flera forskare berör är att de ska hjälpa barnen 

utveckla en känsla för ansvar.  

 

Forskning är oense om huruvida läxläsning påverkar elevers prestationer. Viss forskning visar 

att läxor har en positiv effekt på elevernas prestationer, medan annan forskning visar det 

motsatta. Något som forskare däremot är överens om är att effekten av läxor är mer effektiv 

för äldre elever i gymnasiet än för elever i grundskolan. Forskning visar även att ett flertal 

faktorer kan påverka effekten av elevernas läxläsning, så som familjens socioekonomiska 

bakgrund, hemmiljön, föräldrarnas engagemang, elevernas ålder, samt hur ofta läxläsningen 

äger rum.  
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Den forskning som jag tagit del av visar att hemmet har stor betydelse för elevers 

studieresultat, och att det finns både möjligheter och hinder kring läxläsning i hemmet. De 

möjligheter som forskarna ser att det finns med läxläsning i hemmet är följande: 

● Läxläsning skapar möjligheter för föräldrar att intressera sig och bli delaktiga i sina 

barns skolgång. 

● Föräldrars engagemang i läxläsningen kan ha positiva effekter på barnet, då det blir 

medveten om sambandet mellan hemmet och skolan. 

● Inlärningsaktiviteter som bokläsning kan stimulera en kultur av lärande i hemmet. 

● När elever blir äldre kan de dra nytta av de olika undervisningssätt som föräldrar och 

lärare använder sig av.  

● Oavsett hemförhållanden är föräldrar lika ofta involverade i barnens läxor. 

● Hemmets miljö kan vara en bekväm plats för barnet att göra läxorna på. 

 

De hinder som forskning menar att det finns med läxläsning i hemmet är följande: 

● Läxor  upplevs ofta som en belastning vilket kan resultera i stress.  

● Läxor tar tid från elevernas fritid. 

● Läxor kan skapa oro och konflikter mellan barnet och föräldern. 

● Det krävs att föräldrar har vissa kunskaper om ämnet för att de ska kunna hjälpa sina 

barn med läxan. 

● Många föräldrar känner att de saknar kunskap för att hjälpa sina barn med deras 

läsning.  

● Vissa elevers hemmiljöer hämmar elevers möjligheter för läxläsning då det inte finns 

plats, tysta utrymmen eller tillgängliga vuxna. 

● Välbärgade familjer kan ge ett större och mer passande stöd till sina barns läxläsning, 

t.ex. genom bättre hemmiljöer, större utrymme och möjlighet till privatlärare. 

- Denna punkt kan lika gärna ses som en möjlighet, men då det blir orättvist för 

de elever som inte har välbärgade familjer vill jag påstå att det snarare är ett 

hinder.  

Avslutande tankar 

Som blivande lärare för de lägre årskurserna i grundskolan har det varit givande för mig att 

utföra denna forskningssammanställning. Jag tror dock att jag hade fått ett bredare och 

rättvisare svar på mina frågeställningar om den nuvarande forskningen kring läxor hade varit 



27 
 

större. Även om forskarnas studier och resultat i denna forskningssammanställning har varit 

förhållandevis spridda, så har jag fått en djupare inblick i vad det innebär att som lärare 

använda sig av läxor i grundskolan. Jag har även insett hur viktigt det är att läraren noga 

förbereder och förklarar läxorna för eleverna, så att de får likvärdiga möjligheter till att utföra 

dem.  

 

Som jag tidigare nämnt är min slutsats inte något som nödvändigtvis gäller för läxor överlag i 

alla skolor, utan snarare en sammanfattning av vad tidigare forskning kommit fram till i 

förhållande till mina frågeställningar. Genom uppsatsens gång har jag insett att trovärdigheten 

i studierna möjligtvis kan påverkas om forskare redan har en förutbestämd mening om läxor. 

Jag menar inte att studierna i denna forskningssammanställning inte är trovärdiga, men att det 

är något som man bör ha i åtanke. Avslutningsvis kan jag konstatera att jag genom arbetet 

med denna forskningssammanställning har fått många nya tankar med mig om användningen 

av läxor i grundskolan som jag tror kan vara användbara i min framtida yrkesroll som lärare. 
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