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Abstract  

The purpose of the study is to gain knowledge of the teacher's view on the use of homework 

in primary school. The goal is to increase the understanding of how the teachers look at the 

use of homework and the various purposes that homework serves in connection with the 

teaching of primary school. To be able to conduct this study we decided to interview six 

teachers who teach in the grades 1-3, and are using homework. The teachers in the study were 

for the most part agreeing on the use of homework, however, there were some different 

opinions concerning the use of homework. The teachers agreed that on the read and write 

homework it would help the students with their knowledge development, while the math 

homework is considered to be more of a contact between the home and the school. According 

to the teachers in this study, homework should be linked to the education that is being taught 

in school and not be something new. Based on our results we've seen that in some cases 

homework promotes the pupils/students responsibility which can result in strengthened self-

confidence. On the other hand homework can be something that strengthens the students, but 

it can also be something that leads to disorder.  

 

Keywords: Homework, primary school, pupils, teachers and knowledge.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

Vi är två studenter som läser grundlärarprogrammet med inriktning F-3 på Örebro universitet. 

Vi närmar oss vårt sista år på utbildningen och tar ytterligare ett steg till att bli färdiga lärare. 

Vi har genom litteratur och verksamhetsförlagda utbildningar fått inhämta kunskaper och 

förståelse inför vårt kommande yrke. Som det ser ut idag är läxor ett väl debatterat ämne både 

inom sociala medier och inom skolans värld, därför bedömer vi att det har stor relevans för 

oss blivande lärare att få större kunskap om vad vi tycker och hur vi ska förhålla oss till läxor. 

Vi finner nästintill ingen tidigare forskning kring läxornas roll i undervisningen i 

grundskolans tidigare år. Vi läser inte heller något om läxor under utbildningens gång och vill 

därför få större kunskap kring detta ämne och kunna förhålla oss till det.  

Vi vill även framföra ett stort och varmt tack till alla lärare som varit med och bidragit i vår 

studie, utan er hade det inte varit möjligt. Vi vill även tacka Sören Hjälm, vår handledare 

under arbetets gång, som har stöttat oss och utmanat våra tankar, stort tack!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1. Inledning  

Begreppet läxor har en lång tradition framförallt i Europa, Kina och Sverige. De äldsta 

historiska rötterna finns i Kinesiska dynastier för över två tusen år sedan, och på denna tid var 

läxorna en grund till skriftliga prov. Denna syn på läxor kom sedan till norra Europa i slutet 

av artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Under sextonhundratalet blev läxor en 

form av straff (Strandberg, 2014). Sverige använde sig av läxor redan innan de offentliga 

skolorna infördes. Under sjuttonhundratalet och artonhundratalet kom prästen på ett 

hembesök en gång om året. Prästen kom och förhörde familjen på kunskaper om 

kristendomen samt deras läsförmåga. Under denna epok benämndes ordet läxa som lexa, och 

har enligt Strandberg (2014) samma betydelse som idag.  

 

I de två senaste läroplaner nämns inte läxor, trots detta präglas skolverksamheten fortfarande 

av det. Alm (2014) påstår att lärare förväntas använda sig av läxor trots att de inte nämns i 

läroplanen, hur kommer det sig? Ger lärare läxor på grund av tradition eller finns det 

bakomliggande faktorer till varför eleverna får läxor idag? I dagens läroplan Lgr 11 

(Skolverket, 2011) och i den tidigare läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 1994) berörs inte 

begreppet läxor alls, däremot nämns det i tidigare läroplaner från 1962, 1969 och 1980 

(Skolöverstyrelsen 1962, 1969 och 1980). Ändringarna i läroplanerna har inneburit att lärarna 

har större frihet att själva påverka sin undervisning och dess innehåll utifrån styrdokumentens 

mål och riktning, däremot behöver läraren fortfarande tillämpa rätt stimulans för varje elev. 

Hellsten (2000) menar att skolverksamheten har det största ansvaret angående inlärningen till 

eleverna, beroende på vad lärarens syfte är kan läxor vara ett bra komplement till 

undervisningen. Läxor är ett brett begrepp som kan tolkas olika för olika individer. Läxor för 

med sig både positiva och negativa aspekter på elevers inlärning. Det finns en mängd olika 

definitioner om vad en läxa kan vara för något, det är således viktigt att nå konsensus om 

vilken betydelse begreppet läxa har för varje lärare samt skolans verksamhet. Verksamhetens 

definition av begreppet kan spegla sig på skolans undervisning och arbetssätt (skolverket 

2014, s. 9). Både Westlund (2004) och Österlind (2001) belyser att läxan influerar elever på 

hemmaplan, i verksamheten samt under deras lediga tid. Vidare fortsätter Österlind (2001, s. 

14) med resonerande tankar kring förhållandet till läxor och dess samspel med verksamhetens 

krav, inställningen hemmet har till studierna, vänners inverkan samt elevernas egna intressen 

och målmedvetenhet. Utifrån detta blir läxan en norm som samspelar med samhällets andra 

normer, vilket leder till en påverkan i elevens vardag.  



Ett omdebatterat ämne inom den svenska skolan är läxor, vissa debutanter anser att vi borde 

upphäva användningen av läxor där en orsak kan vara att eleverna påverkas negativt då skolan 

fortsätter i hemmet och erövrar deras lediga tid. En annan sida av debatten tycker att 

skolverksamheten borde fortsätta använda sig av läxor då det gynnar elevers akademiska 

utveckling (Cooper, 2007). Hellsten (2000 s. 32) är kritisk till användningen av läxor och 

anser att det måste problematiseras. Utifrån vad vi sett på våra verksamhetsförlagda 

utbildningar har läxor blivit en stor del i skolverksamheten, samt att normen kring läxor är 

inrotad i elevens lärande, vilket resulterar i att ändringarna i vår nuvarande läroplan inte 

lyckas bryta mot den rådande läxnormen.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet med studien är att få kunskap om lärarens syn på användning av läxor 

i grundskolans tidigare år (F-3). Målet är att öka förståelsen för hur lärare ser på 

användningen av läxor och vilka olika syften som läxor tjänar i samband med undervisningen 

i grundskolans tidigare år (F-3). Följande frågeställning avser studien att besvara;  

 

● Hur ser lärare på användningen av läxor i undervisningen?  

 

1.3 Disposition  

I nästa kapitel kommer vi göra en forskningsöversikt som berör centrala delar i vår 

undersökning. Därefter följer en redovisning angående vår valda metod utifrån en kvalitativ 

forskningsstudie. I nästkommande avsnitt presenteras och analyseras vårt framtagna resultat i 

förhållande till studiens syfte och frågeställning. Slutligen diskuterar vi vårt resultat i relation 

till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med att vi reflekterar över vår studie, hur den har 

påverkat oss samt hur den kan gynna andra individer att kunna ta ställning till användningen 

av läxor.   

2. Ramverket  

I vår undersökning har vi både använt oss av svenska och internationella forskare för att 

kunna ta fram relevant forskning inom vårt forskningsområde. Vi har varit tvungna att 

undersöka de internationella forskningarna för att se om de definierar begreppet läxor på 

samma sätt som vi i Sverige eller inte. Vissa definitioner skiljer sig medan andra länder 

definierar läxor på liknande sätt. I vårt arbete har vi kunnat jämföra Sverige främst med 

Rumänien och USA då definitionen är utformad på ett liknande sätt. Däremot finns det flera 



länder som har en liknande definition om läxor som Sverige men som vi inte har hittat någon 

relevant forskning kring. Rumänien och Sverige har inte bara en liknande definition av läxor 

utan de har även ett skolsystem som är likt. Rumänien har som Sverige en nioårig obligatorisk 

grundskola, men använder sig av två typer av läroplaner. National teaching plan är jämförbar 

med de svenska timplanerna, där ämnena finns ihop listade med antalet timmar som ska 

läggas ner på varje ämne och årskurs. Programme of the study content kan liknas med de 

svenska läroplanerna, här finns mål som eleverna ska uppnå (National encyklopedin, u.å.). 

Det finns inte så mycket senare forskning om läxor i Sverige utan den senaste forskningen är 

gjorda i USA. Eftersom Sverige och USA inte har samma skolsystem kan man tycka att deras 

forskning kring läxor inte är så relevant, dock är Sverige och USA mer lika än vad vi tror. 

Både USA och Sverige har fått sämre resultat i tidigare internationella mätningar, vilket 

utreds, debatteras och diskuteras i båda länderna. USA och Sveriges klasser har blivit allt 

större och läraren har fått en lägre status i båda länderna. Sverige tar efter USA gällande att 

samhället ger allt fler val när det kommer till elevernas skolgång (Alm 2014). På grund av 

dessa faktorer anser vi att forskningen som är gjort i USA också är relevant för oss i Sverige. 

  

Vi har inte använt oss av internationella texter från exempelvis Singapore på grund av att de 

inte använder sig av läxor på samma sätt som vi i Sverige, eller har ett skolsystem som 

påminner om vårt. Singapore är ett land som satsar på en utbildning som främjar 

humankapitalet, Singapore har även större klasser i varje årskull än de flesta Europeiska 

länder. Landet präglades främst av kinesisk-konfucianska arbetsetik. År 1994 infördes 

primärskolan i Singapore. Primärskolan omfattas av sex år och är uppdelad på två stadier. 

Matematiska och språkliga färdigheter består de fyra första åren av, medan i årskurs fem-sex 

delas eleverna upp efter deras kunskapsnivå i modersmål, engelska och matematik. Efter den 

sex åriga primärskolan kommer fyra-fem års sekundärskola som har fyra olika teoretiska 

linjer (National encyklopedin, u.å.). Eftersom Singapore och Sverige inte har ett liknande 

skolsystem eller samma förutsättningar i skolverksamheten har vi bestämt oss för att inte 

använda forskning från Singapore och andra länder som inte påminner om Sverige. Vi är ute 

efter att undersöka lärares syn i Sverige på hur läxor används och inte jämföra vilket land som 

har bäst system när det kommer till användningen av läxor.  

 

Här nedan kommer vi presentera tre olika delar inom ramverket. Den första delen består av 

läxans definition, där vi presenterar olika synvinklar på vad en läxa kan vara. I den andra 

delen kommer vi ta upp läxor i läroplanen där vi kommer beskriva vad våra tidigare och 



nuvarande läroplaner säger om läxor samt hur de har arbetats med. I det tredje avsnittet 

kommer vi presentera forskningen kring läxor, alltså hur debatten kring läxor samt hur 

forskningen ser ut idag och vilka åsikter som finns. I det sista avsnittet kommer vi presentera 

två olika inlärningsteorier.  

 

2.1 Definitioner av läxor  

Begreppet läxa kan idag tolkas som en bestämd uppgift från skolan som sker i hemmet (Ne 

u.å.; Skolverket 2014, s.7, Strandberg 2014, s. 326, Cooper 2007, s. 4 & Hellsten 2000, s. 

120). Därför påverkas både elever, lärare och vårdnadshavare av läxor. Enligt Skolverket 

(2014) anser lärarna att en verksamhet som använder sig av en mängd läxor är en 

framgångsrik skola med hög kvalité. Utifrån ett historiskt läxperspektiv är förväntningarna att 

det ska leda till kunskapsutveckling hos eleverna, dessa förväntningar finns kvar än idag och 

kan vara en förstärkande faktor till varför vi fortfarande har läxor (Skolverket 2014, s. 7). 

Läxor kan även liknas vid det arbete eleven gör under raster samt håltimmar i skolan. 

Skoluppgifter som eleverna självmant väljer att göra utan att läraren delgivit dem kan även 

identifieras som läxor (Skolverket 2014, s. 9 & Cooper 2007, s. 4).  

 

På grund av att skolverksamheten blivit mer självstyrd har det resulterat i att eleverna fått ta 

större ansvar för sitt eget lärande. Det är heller inte sällsynt att eleverna prioriterar vänner i 

skolan före studierna, därför måste läxorna göras på hemmaplan efter skoltid (skolverket 

2014, s. 9-10). Två länder som definierar och arbetar på liknande sätt som Sverige är 

Rumänien och USA, de menar att läxan ses som ett komplement till undervisningen i skolan 

(Matei & Ciasca, 2005, Cooper, 2007 & Kohn, 2006).  

 

Ett vanligt förekommande skäl till varför lärare använder sig av läxor i undervisningen är att 

den bidrar till kunskapsutveckling (Skolverket, 2014), men det finns även andra faktorer som 

gör att lärare ger elever läxor. Ett av syftena med läxor är att komplettera undervisningen i 

skolan då tiden inte alltid räcker till för att ge eleverna den kunskap de behöver under 

ordinarie skoltid. Ett annat syfte är att eleverna utvecklar en bättre och starkare studieteknik 

genom att genomföra läxan på egen hand, planera sin tid och ta ansvar för att läxan blir gjord. 

Genom att ge elever läxor får även vårdnadshavarna en bättre och bredare inblick i vad som 

sker i verksamheten (Skolverket 2014, s.13).  

 



Läxor är tämligen ett komplext ämne som är svårt att definiera när det undersökts samt 

problematiserats. Fyra olika ståndpunkter en läxa bör innehålla är 1. Läraren överlämnar 

läxan som en uppgift till eleverna och de tar emot den. 2. Läxan har någon typ av 

examination. 3. Eleverna skapar sin uppfattning av läxan. 4. Eleverna får hjälp av en lärare 

att arbetar sig fram till ett syfte med läxan. De två första utgångspunkterna är förhållandevis 

enkla att kunna återkoppla undervisningen till där fokus ligger på den fortsatta 

undervisningen, dock benämns inte läxans som en uppgift. Vidare i de två sistnämnda 

frågorna blir definitionen svår då tolkningen av läxan sker utifrån elevernas erfarenheter sen 

tidigare uppgifter, detta kan bli komplext i en återkoppling. Definitionen av en läxa ser 

tämligen olika ut beroende på vilken elev som yttrar sin åsikt. Utgångsuppgiften är densamme 

men vidare i tolkningsprocessen skiljer det sig åt då erfarenheterna spelar stor roll (Hellsten 

2000, s. 119-122).  

 

2.2 Läxor i läroplanerna  

I läroplanen för grundskolan (Lgr 62) beskrivs det att hemarbete måste ske till en viss del för 

att eleverna ska befästa sina kunskaper och färdigheter, men huvuddelen av arbetet ska främst 

ske i skolverksamheten (Kungliga skolöverstyrelsen 1962, s. 20). Hemuppgifternas 

huvudsakliga syfte var att stärka och utveckla elevernas redan pågående inlärning, eleverna 

tränades samtidigt i att bli mer organiserade samt ta ansvar och planera sin tid. Lärarna skulle 

helst undvika att återkoppla till elevernas hemuppgifter då tiden i skolan var så pass värdefull 

(Kungliga skolöverstyrelsen 1962, s. 57).  

 

I läroplan för grundskolan (Lgr 69) anses det att läxor först och främst ska ske utifrån fri vilja 

då eleverna vistas i skolan så pass många timmar i veckan, därför bör eleverna själva få råda 

över sin lediga tid (Skolöverstyrelsen 1969, s. 70-71). I Lgr 69 försvagas begreppet läxor då 

det plötsligt blir frivilligt med läxor. Detta bedömer vi som att läraren inte alls ska arbeta med 

läxor utan eleverna ska hinna lära sig allt de behöver under den tiden som de är i skolan.  

 

I läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) ska hemuppgifter vara ett komplement till 

skolverksamhetens sätt att arbeta. Hemuppgifterna ska vara anpassade till varje elevs 

förutsättningar, om en elev inte klarar av att utföra sina hemuppgifter i hemmet ska 

skolverksamheten finna hjälpmedel som stimulerar elevens behov. Hemuppgifterna bör 

främst ge eleverna tid att öva och repetera sina kunskaper samt lära eleverna ta ansvar 



(skolöverstyrelsen 1980, s. 50).  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 

(Skolverket, 1994) nämns inte konceptet läxor alls och detta anser vi har sin grund i att lärarna 

har fått ett större ansvar och en större möjlighet att lägga upp sin undervisning som hen själv 

vill ha de, därför finns det inget utrymme för att använda läxor. Enbart för att begreppet läxor 

inte nämns i Lpo 94 så betyder inte det att läxor inte ska finnas till.  

 

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 nämns inte begreppet 

läxor alls (Skolverket, 2011), vilket det inte heller gör i Lpo 94. Vi tolkar detta som att 

läroplanen inte har det utrymmet för att läxor ska kunna benämnas, då den är skriven utifrån 

ett tolkningsbart användande.  

 

2.3 Forskning om läxor  

Debatten om läxor är omfattande och varierar mycket, ena året går debatten om att läxor är 

ogynnsamt och att vi ger alldeles för mycket läxor till våra elever, medan nästa år säga att 

läxor är bra och att vi borde ge eleverna mer. Vad är det då som stämmer, borde vi ha läxor i 

dagens samhälle eller inte? Här nedan kommer vi presentera forskningsgenomgången som 

kommer att klargöra vad som framkommit i den aktuella forskningen i ämnet.  

 

Att ge allt yngre elever läxor har enligt Kohn (2006) blivit en allt större trend de senaste 

decennierna. Kohn (2006) upplyser även att antalet barn i åldrarna sex till åtta år som får läxor 

har ökat från år 1981 med 34 procent till 64 procent år 2002, antalet timmar elever lägger på 

sina läxor har alltså nästan fördubblats. Faktum är att läxor har kommit att blivit en del av 

skolverksamheten oavsett ålder.  

 

En viktig förutsättning för att kunna tillämpa eleven bästa möjliga motivation till lärandet är 

att följa de direktiv samt ändamål som belyses i läroplanen. En viktig aspekt är att möta 

eleven på ett personligt plan för att kunna applicera rätt verktyg till eleven som främjar 

utvecklingen så bra som möjligt (Skolverket 2014, s. 8). Ingrid Westlund (2014) har studerat 

hur elever uppfattar läxor. Eleverna ansåg att det krävdes mycket tid och energi till att planera 

och genomföra sina läxor. Eleverna önskade istället mer tid till sina läxor eller att få gå längre 

i skolan för att få sin fritid läxfri. Vårdnadshavare tenderar till att vara betydligt mer kritiska 

när lärare väljer att ha en läxfri skolgång än när de väljer att använda sig av läxor. De möts 



också sällan av frågor och kritik angående omfattningen av läxor. Kohn (2006) belyser 

samtidigt att vårdnadshavarna upplever barnens läxor som en tung börda när de egentligen är 

till barnet. Strandberg (2014) påpekar att lärare ständigt tilldelar och korrigerar läxor, det är 

en del av lärarens och elevens vardag och det präglas av skolans historia och tradition. När 

lärare ger elever läxor påverkas även vårdnadshavare och annan släkt eftersom deras hjälp 

förväntas av både läraren och samhället. Både Alm (2014) och Rudman (2014) anser att läxor 

är ett komplext ämne som innefattar många skilda åsikter. Idag finns det lite forskning att 

bygga en solid grund på inom detta ämne. I Lgr 11 (skolverket, 2011) belyses det vid ett 

flertal tillfällen att läraren ska vara uppmärksam på samhällsförändringar samt kunna tillämpa 

kunskap för det samhälle vi lever och lär av. Några centrala frågor att ställa sig inom ämnet 

läxor är: Vad fungerar? samt följdfrågan: Vad fungerar för vem och i vilket sammanhang? En 

viktig aspekt att ha i åtanke är elevens lärandeprocess (Alm 2014).  

 

Ska läxan vara en hjälp för att kunna förhålla sig till den sociala omgivningen? Eller är läxor 

en del av den sociala omgivningen där elevens lärande alltid har präglats av läxor för att lära 

det som ska läras? Om läxan ska ses som en del av den sociala miljön behöver läxor utgöra en 

stabil grundpelare i utbildningen som således är en självklar grund i den utbildningsform som 

används. I annat fall kan läxor användas som ett komplement till den undervisning som sker, 

att läxan inom skolverksamheten används som en förtydligande del i undervisningen men inte 

som en grund. I slutändan är det ändå vårt uppdrag som lärare att forma individer till att klara 

av den komplexa omgivningen som omfamnar oss dagligen (Hellsten 2000, s. 119).  

 

Skolverket (2014) lyfter fram fem olika argument till att använda läxor. Repetitions- eller 

övningsläxan är en bekant läxtyp som används flitigt och som är välkänd hos de flesta elever. 

Denna läxform syftar till att ge eleverna repetition och mängdträning av det stoff som arbetats 

med i undervisningen, samt att denna repetition inte ska vara något nytt utan något de ska 

repetera och som redan är förstått. Varför lärare använder sig av denna läxtyp är för att kunna 

effektivisera tiden med eleven för att kunna ge rätt stöd med fysisk närvaro. Några exempel 

på läxor med repetitions- eller övningsläxan är glosläxor och multiplikationstabellen. En 

annan bekant läxform är den som syftar till att förbereda eleverna för något som kommer 

komma i undervisningen. Detta kan ta sig i uttryck att eleverna får i uppgift att läsa något 

kapitel ur en bok som således ligger till grund till ett textsamtal i nästkommande lektion. Ett 

annat exempel kan vara att eleverna på hemmaplan ska dokumentera och observera något som 

läraren kan följa upp med hela klassen. Vissa läxor är inte ämnade att utföras i skolmiljö då 



läraren vill att eleverna ska komma i kontakt med ett innehåll som finns utanför skolan och 

som inte lämpar sig lika bra att utföra i skolverksamhetens lokaler. Ett exempel kan vara att 

eleven ska intervjua någon vårdnadshavare eller annan person, eller använda sig av andra 

miljöer utanför skolan som drar nytta till lärandet. Komma ikapp eller ta igen något de missat 

i undervisningen är också en välanvänd läxmetod. I vissa fall ges denna läxa i slutet av 

undervisningen till specifika elever som inte uppfyllt målen som läraren bestämt. Den sista 

läxtyp används för att ge läraren ett rikare underlag för bedömning och betygssättning. Detta 

kan visa sig i olika varianter på uppgifter som lärare lämnar ut och som eleven mestadels ska 

göra utanför lektionstid.  

 

Cooper (2007, s. 8) hävdar att det finns fyra kategorier som läxor grundar sig i och dessa är; 1. 

Omedelbara akademiska effekter 2. Långsiktiga akademiska effekter 3. Icke akademiska 

effekter och 4. Föräldraengagemang. Den mest vanligaste anledningen till varför lärare ger 

elever läxor är för att omgående effektivisera prestationen och lärandet hos eleverna. Genom 

att ge elever läxor får eleverna mer tid till att jobba och utveckla sina akademiska kunskaper, 

och detta behöver ske utanför den schemalagda tiden i skolverksamheten. Det positiva med 

den första kategorin omedelbara akademiska effekter är att eleverna lättare behåller sina 

faktakunskaper, samt att de får en ökad förståelse av materialet och läroplanen. De långsiktiga 

akademiska effekterna av läxor är inte enbart att uppnå förbättringar inom de akademiska 

områdena utan även att kunna upprätthålla en allmän praxis som underlättar inlärningen för 

eleverna. Läxor förväntas bidra till förbättring av kritiskt tänkande samt förmågan att bearbeta 

information, läxor inspirerar även elever till att få ny kunskap utanför skolan. Eleverna får 

samtidigt en bättre attityd till skolan samtidigt som deras studievanor och färdigheter gynnas 

av att använda läxor, däremot anser vissa forskare att attityden mot skolan kan få motsatt 

effekt om man skickar med eleverna arbete hem (Cooper 2007 s, 10-11). Läxor används också 

som ett medel för att utveckla värdefulla personlighetsdrag hos elever som inte hör till den 

akademiska sysselsättningen. I allmänhet gör eleverna sina läxor under en begränsad tid och 

med mindre tillsyn. Resultatet av detta är att eleverna får en ökad självdisciplin, en bättre 

känsla för tidsuppfattning och eleverna blir även bättre på att lösa olika slags problem. Detta 

kan komma till användning både i och utanför de akademiska områdena. Uppgifter som 

elever får ta med sig hem kan ha positiva effekter. När eleverna tar hem arbete får 

vårdnadshavarna se vad eleverna håller på med i skolan, och delta i processen. Genom läxor 

får även eleven en ökad förståelse om sambandet mellan hemmet och skolan. 

  



Cooper (2007, s. 11) påstår att läxor kan leda till både fysisk och psykisk utmattning, elever 

kan få sämre sömn och det kan även utesluta andra sysselsättningar såsom fysiska aktiviteter. 

Cooper (2007) fortsätter med att läxor inte är den enda inlärningsmetoden utanför skolan, utan 

att fysiska aktiviteter också lär ut viktiga kunskaper som både gynnar elevers akademiska 

förutsättningar samt ger eleverna ökade livskunskaper. När skolverksamheten involverar 

vårdnadshavare i elevers lärande kan det få negativa aspekter för kunskapsutvecklingen. Vissa 

vårdnadshavare kan pressa sina barn till att slutföra sina läxor på osunda sätt, vilket skapar 

stress och ohälsa. Om materialet som eleverna får med sig hem uppfattas som obehagligt för 

vårdnadshavarna eller om vårdnadshavarna har en annan syn på lärandet kan det bli 

förvirrande för eleven, vilket kan innebära att ett negativt förhållningssätt skapas gentemot 

läxan. Det finns även motståndare, till exempel Hellsten (2000), som anser att läxor är 

negativt då eleverna har olika förutsättningar för att klara av studier hemma. Enligt studier så 

visar det att högpresterande elever från välutbildade hemförhållanden får ett större stöd från 

deras vårdnadshavare och har större chans att klara av skolans utmaningar (Cooper, 2007).  

 

Det är människor det handlar om i detta ämne, komplexa varelser som inte är den andre lik. 

Varifrån all kunskap är hämtad är svårt att säga, och som John Dewey menar learning by 

doing, är det svårt att ha en referensram till allt vi lär oss. Vart kunskapsprocessen börjar samt 

vart den egentligen förstås är svårt att veta. Är det i skolan? hemma? eller under läxtiden? Vår 

inmatning av kunskap är svår att bedöma och därför blir det problematiskt att veta vilket 

inlärningsmedel som är lämpligast, då individer skiljer sig i att ta till sig ny kunskap (Alm 

2014, s 49, Hellsten 2000, s. 122).  

 

2.4 Inlärningsteorier  

Idag används läxor ofta som ett pedagogiskt komplement till undervisningen, därför är det 

befogat att studera olika vetenskapliga teorier om lärande och hur elever tar in kunskap.  

 

2.4.1 Vygotskij  

Lev Vygotskij (1896-1934) var en pedagog från Ryssland som var intresserad över hur man 

på bästa sätt utvecklar sin egen kunskap. Vygotskij var varken emot eller för läxor då han 

håller avstånd från det vardagliga lärandet, han fokuserar istället på omvärldens betydelse för 

människans utveckling och insats. Maltén (1997) påpekar för att barnet ska kunna utveckla 

sin kunskap spelar den sociala omgivningen stor roll. Säljö (2014) hävdar att människans 



utveckling inte är influerad av våra enskilda aktiviteter i förhållande till världen runt omkring 

oss, omvärlden tolkas i relation med andra individer. Individen alstras och utvecklas inom en 

given ram som samspelar med andra individer. Vi gör observationer med andra runt omkring 

oss redan från födseln. Genom att observera vår omgivning lär vi oss att uppfatta, beskriva, 

tänka och agera. Enligt Maltén (1997) kan dessa föreställningar kopplas till läxan. Läxor som 

är rätt konstruerade kan ge elever ny kunskap och förståelse ur olika sociala miljöer som 

exempelvis skolan, hemmet, affären och andra närmiljöer. Om skolverksamhetens syfte med 

läxor inte enbart är att repetera tidigare uppgifter så krävs det mer av vårdnadshavarna. 

Vygotskij gjorde en observation på yngre skolbarn där han jämförde elevers utveckling, som 

en social vetenskap. Resultatet utifrån dessa observationer var att eleverna skulle kunna ta åt 

sig kunskap av uppgiften. För att detta skulle kunna ske var eleverna tvungna att själva 

bearbeta underlaget. Eleverna fick vara med i inlärningsprocessen, vilket är nyckeln till 

kunskapen, enligt Vygotskij. 

 

2.4.2 Piaget  

Framställningen av Piagets teori fokuserar på att människan är en aktiv och vetgirig varelse 

som redan i ung ålder ger grundförutsättningar för att förstå ens egen utveckling och 

uppfattningar. En viktig aspekt för människans utveckling är det biologiska arvet (Maltén, 

1997). Piagets teori är utmärkande då han belyser utvecklingen som en utvecklingsgång som i 

stora drag kommer inifrån. Han menar att människan föds med en redan bestämd förmåga till 

ett tänkande som ska utvecklas och att omvärlden med dess natur existerar som barnet ska 

utforska och finna kunskap av. Säljö (2014) menar att när barnet agerar med fysisk kontakt i 

världen påbörjas processen om hur den fungerar.  

 

Lundgren, Säljö & Liberg (2014, s. 306) hävdar att inom den kognitiva inlärningsprocessen 

måste lärarna använda sig av Scaffolding, vilket innebär att lärarna måste ta till olika åtgärder 

för att stötta eleverna i deras lärande. Eleverna måste få göra fel för att utveckla sitt lärande, 

eleverna lär sig genom att göra misstag. Det blir problematiskt för läraren att hjälpa eleverna 

med deras fel som har inträffat utanför skolan, läraren kan inte veta om eleverna har fått ny 

kunskap eller måste gå tillbaka till schaffolding. Piaget påpekar att om eleverna får uppgifter 

som de inte är mentalt redo för kan det få negativa effekter på lärandet. Fysiska aktiviteter har 

visat sig vara mycket positivt för inlärningsprocessen. Läxor är en bidragande effekt till att 

eleverna blir mer stillasittande och inte får den tid de behöver för att aktivera sig fysiskt 



(Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s. 306).  

 

2.5 Begränsningar i tidigare forskning  

Forskningens nuvarande fokus ligger i att argumentera för- och nackdelar kring läxors 

användning. Vi har sett en begränsning inom detta område som riktat sig mot grundskolans 

lägre åldrar. Utifrån tidigare forskning låg stort fokus på elevens uppfattning kring läxor, på 

grund av dessa begränsningar har vi valt att studera lärares syn på användning av läxor.  

 

3. Metod  

Metodmomentet innehåller ett antal olika beskrivningar av vår valda metod och vi kommer 

avsluta med en diskussion kring våra val. 

 

3.1 Val av metod  

Dahlgren & Johansson (2009) och Uljens (1989) anser att den fenomenografiska 

analysmetoden är ett passande sätt att förstå människas uppfattningar om olika fenomen. De 

fenomenografiska intresset inriktar sig mest mot de variationer som människan uppfattar 

kring ett fenomen, i vårt fall läxor, snarare än de likheter som finns. Ett resultat av lärandet är 

när människan finner ett sätt att förstå sig på sin omgivning, detta innebär att människan får 

en större förståelse kring sin omvärld, vilket kan resultera i att kunskapen angående ett 

fenomen kan förändras.  

 

Den fenomenografiska analysmetoden syftar till att intervjuguiden endast består av några 

enstaka frågor som systematiskt arbetats fram för att kunna beröra det ämne som forskaren är 

intresserad av. En viktig aspekt att ha med under intervjun är att vara välplanerad i sina 

frågor, detta på grund av att underlätta för respondenten så att forskaren får ett utförligt svar 

och möjlighet att ställa följdfrågor om det skulle behövas. Ett hjälpmedel forskaren kan 

använda sig av är att spela in intervjun för att således enklare kunna analysera det empiriska 

materialet, samt att det medför trovärdighet (Dahlgren och Johansson, 2009 & Larsson, 2011).  

 

Undersökningar utifrån ett fenomenografiskt perspektiv grundar sig på respondentens 

uppfattning. Den sammanställning forskaren gör utifrån aspirantens svar kan inte användas 

som det enda sanna resultatet eftersom fenomenografin bygger på olika människors 

uppfattningar, det finns alltså utrymme för andras tolkningar och åsikter i fenomenografiska 



studier. Fortsättningsvis belyser Dahlgren & Johansson (2009) fenomenografin som metod 

om studien präglas av intervjuer eller intresse att undersöka människors förnimmelse av ett 

specifikt fenomen. Detta är precis vad vi utgår ifrån i denna undersökning, lärares syn på 

syftet med användningen av läxor i undervisningen. Fenomenografin ska alltså användas i 

projekt då syftet är att djupdyka i mänskligt lärande som ska resultera i att förstå och handla 

efter lärd kunskap. I vår analysmetod har vi arbetet med fenomenografin för att kunna gå 

djupare i vår forskningsstudie angående användningen av läxor i undervisningen.  

 

Eftersom vi ska använda oss av en kvalitativ studie kan vi använda oss dels av både 

fenomenologisk och fenomenografisk analysmetod i vår studie. Marton (1981) påpekar att det 

finns två olika perspektiv att bedöma tillvaron ur. Det första perspektivet är att vi ska 

reflektera över världen och hur den är konstruerad. Det andra perspektivet är att vi ska 

fundera över vilka intryck, föreställningar och erfarenheter individer har om världen. Det 

första perspektivet Marton (1981) tar upp gäller för både fenomenografisk och 

fenomenologisk analysmetod. Kvale & Birkmann (2014) och Szklarski (2009) stämmer in på 

vad Marton (1981) menar med att det är fenomenografins intresse att hitta olikheter i 

individers upplevelser. Den fenomenologiska analysmetoden syftar inte till någon av dessa 

perspektiv, medan den fenomenografiska analysmetoden syftar till det andra perspektivet, 

detta resulterar i att fenomenografin inte gör några hypoteser om vad som är verkligt. En 

annan skillnad mellan dessa modeller är att fenomenografin reflekterar över innehållet, medan 

fenomenologin är ett tillvägagångssätt. Vår frågeställning syftar till att få veta lärares 

uppfattningar om hur läxor används i undervisningen, i och med det har vi kommit överens 

om att den fenomenografiska analysmetoden lämpar sig bäst, då den syftar till att beskriva, 

analysera och förstå skillnader i upplevelser av verkligheten.  

 

3.2 Val av datainsamlingsmetod  

Det enklaste sättet att ta fram information på är att ställa frågor. Genom att ställa frågor kan 

man få reda på hur personer känner och uppfattar ett visst fenomen. Det finns olika sätt att 

genomföra intervjuer på, därför måste intervjuaren ta reda på om hen vill använda sig av en 

kvalitativ eller kvantitativ metod. Det finns fördelar och nackdelar med båda inriktningarna, i 

vår undersökning passar det med en kvalitativ metod, en så kallad semistrukturerad intervju 

(Bryman, 2011). Den kvalitativa intervjun är en bra metod för att få kunskap om individers 

olika uppfattningar, tankar och upplevelser (Bryman, 2011). Genom att använda kvalitativa 

intervjuer som datainsamling kan vi på ett systematiskt sätt ta ut det väsentliga i lärarnas 



uppfattning av läxor. Den semistrukturerade intervjun är ett begränsat område, som i vårt fall 

är läxor. En konsekvens med denna typ av intervju är att det blir svårare för forskaren att dra 

någon övergripande slutsats, då den insamlade data sägs endast vara av vikt vid just den plats 

och i de förhållanden intervjun sker på (Bryman, 2011). I den kvalitativa metoden vill 

intervjuaren få en så komplett bild som möjligt av det fenomen som undersöks. Att använda 

sig av en kvalitativ metod är tidskrävande och används sällan när man vill ha underlag som 

beskriver saker och kvantitet (Bryman, 2011). Både Bryman (2011) och Trost (2010) anser att 

forskaren i en kvalitativ intervju borde följa en så kallad intervjuguide eller PM. 

Intervjuguiden är mer som ett stöd för intervjuaren, man ska alltså inte följa guiden till punkt 

och pricka, frågorna måste inte ställas i en viss ordning utan det är respondenten som ska föra 

samtalet. Även om det är respondenten som ska föra samtalet måste ändå forskaren se till att 

teman som forskaren vill beröra blir besvarade, dessa teman ska inte vara för många eller för 

stora.  

 

Trost (2010) påpekar att om man är flera forskare i en studie måste man fundera om det ska 

vara en eller två intervjuare. Om det är en oerfaren intervjuare kan det vara bra att ha en till 

intervjuare som är mer erfaren och kan hjälpa till att stötta upp under intervjun. Om det 

däremot är två ovana intervjuare är det också en fördel om båda är med under intervjun då de 

kan stötta varandra och på så sätt få ut mer av intervjun. Det negativa med att ha två forskare 

som intervjuar är att respondenten kan känna sig i underläge. I vår undersökning har vi valt att 

utgå från en huvudfråga i följd av några följdfrågor om så behövs (se bilaga 1), dessa frågor 

berör läxor ur ett kunskapsutvecklande perspektiv. Platsen som intervjun ska äga rum i, anser 

vi att respondenten ska få bestämma, vilket även Trost (2010) och Bryman (2011) hävdar att 

de borde få göra. Det finns självklart fördelar och nackdelar med att låta respondenterna välja 

plats för intervjun, men vi vill att respondenten ska känna sig så bekväm som möjligt då vi har 

bestämt oss för att vara två intervjuare. Vi har valt att båda två ska delta under intervjuerna, 

dels för att kunna stötta varandra och för att få ut mer av våra intervjuer. Vi är medvetna om 

att respondenten kan känna sig underlägsen, dock anser vi att vara närvarande båda två 

kommer styrka och komplettera varandra under intervjuerna.  

 

Vår empiriska forskning är inte anpassad till en kvantitativ metod utan vårt förhållningssätt 

passar bättra till en kvalitativ metod. Vi skulle exempelvis inte kunna använda oss av enkäter 

eftersom vi då hade fått ytliga och neutrala svar vilket inte är vårt syfte med denna 



undersökning.  

 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte 

prata med dem? I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor 

själva berättar om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter 

med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om den egna 

arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar 

(Kvale 2014 s. 15).  

 

Vi instämmer med Kvale (2014) angående att få en insikt i människors uppfattningar och 

ståndpunkter kring ett ämne eller fråga, så är intervjuer en bra metod då det är mer personligt 

och lyfter fram människors personliga tankar. Både kvale (2014) och Bryman (2011) anser att 

det både finns fördelar och nackdelar med att låta respondent ta del av intervjufrågorna i 

förväg. En fördel med detta kan vara att läraren är mer förberedd kring de teman man vill 

beröra, och risken för avvikelser minskar. En negativ del med att respondenten får frågorna i 

förväg kan vara att hen blir för påläst kring ämnet och vet exakt hur svaren borde presenteras, 

och formulerar sina svar på ett sätt som respondenten tror att intervjuaren vill ha dem.  

 

Kvale (2014) och Bryman (2011) bedömer att ett bra verktyg för att registrera intervjuerna är 

med hjälp av en ljudspelare. Genom att spela in intervjun kan forskaren fokusera mer på temat 

och respondenten. En negativ sida med att använda sig av ljudspelare är att alla inte vill bli 

inspelade och det fångar enbart upp rösten och tonläget men inte kroppspråk och gester. För 

att kunna få med respondentens kroppsspråk kan intervjuaren använda sig av en videokamera 

istället, då blir det istället en större mängd data att gå igenom och analysera vilket tar väldigt 

mycket tid. Vi har därför bestämt oss för att använda oss av ljudinspelning, eftersom vårt 

fokus ligger på samtalet mellan intervjuaren och respondenten och inte på kroppsspråket.  

 

3.2.1 Pilotstudie  

Innan en intervjuundersökning kan forskaren göra en så kallad pilotstudie. Det forskaren är 

ute efter i en pilotstudie är att säkerställa sina frågor och att undersökningen i sin helhet blir 

bra. Respondenter som ska delta i undersökningen ska inte vara med i pilotstudien eftersom 

vid ett sannolikhetsurval måste forskaren exkludera de intervjuer som medverkat i en 

pilotstudie (Bryman, 2011 & Trost, 2010).  

 



Vi bestämde oss för att göra en pilotstudie innan vi fullföljer våra intervjuer. Genom att vi 

genomförde en pilotintervju fick vi testa vår metod och intervjuguide. Pilotstudien gav oss 

insyn i vad som behövde ändras och vad som var funktionellt. Läraren som ställde upp på 

pilotstudien var en nyexaminerad F-3 lärare. Då hen inte var erfaren i hanteringen av läxor 

blev svaren inte tillräckligt utförliga, vilket gjorde att vi fick ställa följdfrågor för att få ett så 

utförligt svar som möjligt. Detta gav oss en medvetenhet om vårt kunnande inom det aktuella 

forskningsområdet. Däremot är vi nöjda med vår pilotstudie då vi anser att våra frågor 

fungerar som vi tänkt och det finns goda möjligheter till att ställa följdfrågor.  

 

3.3 Urval  

Vi bestämde oss för att intervjua sex lärare som undervisar i årskurserna 1-3 i skolor och 

använder sig av läxor i kombination till undervisningen. När vi skulle välja våra respondenter 

tog vi inte hänsyn till ifall lärarna hade någon strategi, mängd eller specifika ämnen när det 

kommer till användningen av läxor. Lärarna som ställde upp i vår studie var mellan trettio och 

sextio år gamla och hade jobbat allt från tre till fyrtio år som lärare. Vi valde att ha denna 

spridning för att få en så bred syn som möjligt inom detta ämne.  

 

I vår undersökning har vi använt oss av ett målstyrt urval som syftar till att hitta en särskild 

beståndsdel, närmare bestämt lärares uppfattningar om läxor i skolverksamheten. Enligt 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) sker det målstyrda urvalet i två steg. Det första steget 

går ut på att hitta vilken verksamhet i samhället man vill studera närmare, vilket i vårt urval är 

skolverksamheten. I steg två hävdar både Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) och Bryman 

(2011) att människor i den valda verksamheten ska utses, vilket i vårt fall blir lärare av den 

orsaken att vårt syfte med studien är att ta reda på lärares syn när det kommer till 

användningen av läxor. Ett ytterligare urval vi gjort är att specificera vilka lärare som ska 

innefattas i vår studie. Eftersom det finns en brist i tidigare forskning kring hur lärare i 

årskurserna F-3 använder sig av läxor i undervisningen, och av den orsaken att vi själva ska 

undervisa i årskurserna F-3 anser vi att urvalet av lärare skulle ske i just dessa årskurser. När 

dessa två urvalssteg var genomförda utsågs respondenterna med utgångspunkt ur ett 

bekvämlighetsurval, vilket ledde till ett kedjeurval i vissa situationer. Vi utgick ifrån våra 

tidigare kontakter som främst var från verksamhetsförlagda utbildningsplatser. Efter att ha 

varit i kontakt med våra tidigare handledare på våra verksamhetsförlagda platser tog de 

kontakt med andra lärare som kunde tänka sig ställa upp på en intervju, det blev en så kallad 

kedjeeffekt (Bryman, 2011). Vi tog även kontakt med olika grundskolors rektorer som 



frågade lärare på deras skola ifall de kunde tänka sig ställa upp på en intervju.  

 

Litteraturen om läxor är från 1981-2014, däremot har vi använt oss av äldre läroplaner från 

1962, 1969 och 1980. Vi har valt att använda oss av litteratur från denna tid därför vi vill se 

hur läxor har använts genom tiden och om det har sett annorlunda ut beroende på vilken 

läroplan som varit aktuell. För att få lärares syn på läxor valde vi att intervjua lärare ute i olika 

skolor i länet. Vi hade först tänkt utgå ifrån kommunen, men för att få ett bredare perspektiv 

valde vi att intervjua lärare i hela länet. 

 

3.4 Tillvägagångssätt av datainsamlingen  

Vi frågade några verksamma lärare i årskurserna 1-3 om de frivilligt skulle kunna ställa upp i 

en intervju om hur de använder läxor. Vi skickade med ett informationsblad (se bilaga 2) till 

de lärare som valde att ställa upp i en intervju. I informationsbladet presenterade vi oss själva 

och förklarade vårt syfte med undersökningen. Vi förklarade även att respondenterna skulle 

vara anonyma i hela undersökningen och att intervjuerna enbart skulle användas i vår uppsats. 

Vi informerade även respondenterna om att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst 

under processen vilket även Bryman (2011) påpekar. När det var dags att intervjua våra 

respondenter hade vi bestämt träff på deras arbetsplats. När vi kom till arbetsplatserna satte vi 

oss i ett ledigt rum där vi kunde intervjua ostört. Efter att vi presenterat oss gav vi en kort 

presentation om hur strukturen på intervjun kommer att utföras. Därefter frågade vi om det 

gick bra att spela in intervjun, alla respondenter godkände detta. Samtliga intervjuer tog 

mellan sju och tio minuter att genomföra. Under intervjuerna antecknade vi det väsentligaste i 

respondenternas svar som en hjälp för vår sammanställning av resultatet.  

 

3.4.1 Analys av data  

Dahlgren & Johansson (2009) menar att inom den fenomenografiska analysmetoden finns det 

sju steg att förhålla sig till och detta kommer vi att utgå ifrån när vi ska analysera vårt 

empiriska material. 1. Att bekanta sig med materialet - Detta innebär att forskaren läser in sig 

på det insamlade materialet så hen har goda grunder till det fortsatta forskandet. Vi började 

med att transkribera våra intervjuer. Transkriberingen försökte vi göra så tätt inpå själva 

intervjun som möjligt, vi bestämde oss även för att använda talspråk i våra transkriberingar då 

vi inte ville förstöra diskussionerna i våra samtal. Vi har inte använt oss av några namn i våra 

transkriberingar då respondenterna skulle vara anonyma. Vi valde att kalla de lärare som 



ställde upp på en intervju för respondent, på detta sätt är läraren könsneutral och anonym 

vilket gör det svårare att kunna identifiera dem. Vi bestämde oss också för att vi intervjuare 

skulle vara anonyma i transkriberingen och döpte oss till forskare 1 och 2. Vi ville vara 

anonyma för att det inte skulle vara möjligt att dra några slutsatser om respondenternas 

uttalanden utifrån vem av oss forskare som intervjuade. Vi läste sedan igenom våra 

transkriberingar ett antal gånger för att bli bekanta med vårt empiriska material. 2. 

Kondensation - I detta steg startar analysen. Här ska det väsentligaste tas fram i materialet, 

utförandet i detta steg kan likna en sammanfattning av det centrala fenomenet. Utifrån vår 

sammanställning av transkriberingarna har vi kunnat ta fram återkommande teman inom 

fenomenet läxor, vi har också börjat rama in återkommande uppfattningar som alla 

respondenter nämnt. 3. Jämförelse - Här ska forskaren jämföra de redan framtagna avsnitten. 

Fenomenografins huvudsak är att ta fram skillnader i de olika uppfattningarna, för att kunna 

dra en slutsats behöver forskaren också ta fram likheter. Här har vi hittat grupperingar av de 

likheter och skillnader vi hittar. 4. Gruppering - I detta stadie delas empirin in i olika grupper 

av likheter och skillnader för att lättare kunna relatera dem till varandra. Här har vi delat in 

lärarnas likheter och skillnader. 5. Artikulera kategorierna - Här ska forskaren hitta kärnan i 

likheterna till exempel hur stort svängrum kategorierna får innan det övergår till en ny 

kategori. Efter att ha studerat våra likheter och skillnader närmare kan vi dela in dem i fyra 

kategorier. 6. Namnge kategorierna - I detta steg ska kategorierna namnges utefter de 

signifikanta i materialet, namnet ska syfta till att väcka ett intresse för läsaren. 7. Kontrastiv 

fas - I det sista steget är målet att jämföra de skapade kategorierna för att undersöka om 

materialet kan avgränsas till färre antal.  

 

Vi är väl medvetna om att det inte enbart är lärare som influeras av läxor utan även 

vårdnadshavare, elever och övrig släkt. Men valet av att intervjua enbart lärare är för att syftet 

med vår undersökning är att ta reda på lärares perspektiv av fenomenet.  

 

3.5 Hållbarhet och tillförlitlighet  

Trost (2010) anser att det är en aning opassande att använda sig av validitet och reliabilitet i 

en kvalitativ studie, dock anser han ändå att den insamlade data måste vara trovärdig och 

väsentlig. Det kan bli problematiskt för den kvalitativa forskaren att bevisa att sina intervjuer 

och analys är trovärdiga. Forskaren måste visa att den insamlade data har skett på ett lämpligt 

och uppriktigt sätt. För att undersökningen ska bli trovärdig menar Trost (2010) att forskaren 



måste diskutera och ta ställning till begreppen validitet och reliabilitet.  

 

För att kunna ge en sådan trovärdig bild som möjligt av sin undersökning måste forskaren 

alltid ställa sig kritisk till forskningens hållbarhet. Detta är just det validitet handlar om, att få 

forskningen tillförlitlig och användbar (Kvale, 2014 & Bryman, 2011). För att 

undersökningen ska vara användbar måste forskaren förhålla sig till teorin som forskningen 

grundar sig på. Det är viktigt att forskaren ställer följdfrågor under intervjuerna så att 

respondenten kan utveckla sitt svar, detta är viktigt när man ska undersöka hur trovärdigt det 

insamlade materialet är. Utifrån de etiska förhållningssätten är en intervju trovärdig ifall 

intervjuaren inte kränker de individer som ingår i intervjuerna. Under transkribering måste 

forskaren se vad som är viktigt att ta med utifrån de intervjuer som gjorts, ska intervjun 

återberättas ordagrant eller ska forskaren välja ut det hen anser är viktigt att ta upp utifrån 

undersökningens synvinkel. Som forskare ska man återge en så sann bild som möjligt av de 

olika åsikter som kommer fram i de olika intervjuerna (Kvale, 2014 & Bryman, 2011).  

 

Reliabilitet är enligt Bryman (2011) frågor som rör mätningarnas trovärdighet och 

följdriktighet. Fortsättningsvis menar Bryman (2011) att trovärdigheten kan styrkas om 

överensstämmelser mellan mätningarna som använder sig av samma metod ger ett så jämt 

resultat som möjligt. För att mätningarna ska vara trovärdiga så ska det kunna göras en 

likadan studie vid ett annat tillfälle och man ska då få samma resultat som vid det första 

tillfället. Detta kan vara svårt att skapa vid intervjuer anser Trost (2014) då respondenterna 

kan ändra sin åsikt. Eftersom det hela tiden pågår förändringar i människors tankar och åsikter 

kan det vara problematiskt att få med alla synvinklar som kretsar kring reliabilitet. För att 

skapa en hög reliabilitet är det bra om författaren håller sig till samma intervjuguide i alla 

intervjuer i undersökningen. Att följdfrågorna inte är likadana i alla intervjuer beror på vilken 

väg intervjun tar. Intervjuaren bör även föra anteckningar på liknande sätt under alla 

intervjuer, detta på grund av att forskaren kan hålla sig så objektiv som möjligt och utger en 

sådan sann bild som möjligt utifrån respondenternas svar. Om forskaren förhåller sig till detta 

blir det enklare för läsaren att ta en egen ställning till svaren och skapa en egen uppfattning 

om det hela (Trost, 2010).  

 

Vi har i alla våra intervjuer använt oss av en och samma intervjuguide, däremot har vi inte 

använt oss av samma följdfrågor under intervjuerna då respondenterna svarat utifrån sina 

arbetssätt, erfarenheter och klass. Platserna för intervjuerna har däremot varit lika varandra då 



de har skett på lärarnas arbetsplatser. Registreringarna av intervjuerna har skett på samma sätt, 

med hjälp av inspelning. Vi bedömer detta som en bra grund för att vår undersökning ska ha 

en god tillförlitlighet och hållbarhet. I en fenomenografisk studie är det viktigt att människan 

förstår de fenomen som rör sig i vår värld (Dahlgren & Johansson, 2009). Därför kan vi inte 

dra generella slutsatser då människan uppfattar sin omvärld på olika sätt. Vi vill istället få 

lärare, elever och vårdnadshavare att få en större förståelse för läxor. Det finns redan 

forskning om fördelar och nackdelar med att använda läxor, däremot finns det ingen mer 

ingående forskning på vad syftet med läxor är och hur de används. Därför betraktar vi vår 

undersökning som ett underlag för de individer i vårt samhälle som står och väger mellan sitt 

tyckande om läxor. Eller de individer som berörs av läxan och vill få en klarare bild över vad 

läxan kan ge skolans elever. 

 

3.6 Metoddiskussion   

Vår bedömning är att intervju som metod är lämpligast eftersom syftet med studien var att få 

kunskap om lärarens syn på användning av läxor i grundskolans tidigare år (F-3). Genom att 

använda intervjuer kan forskaren få ett mer utförligt svar, än om vi exempelvis skulle använda 

oss av enkäter istället. Med facit i hand hade vi gjort flera pilotintervjuer innan vi påbörjade 

de intervjuer som skulle ingå i vår studie. På detta sätt skulle vi bli mer självsäkra i vår roll 

som intervjuare och få en större inblick i hur vår studie skulle ta form. Ju mer vi hade övat på 

att intervjua desto självsäkrare hade vi blivit och då hade vi troligtvis inte behövt vara två 

intervjuare så att det fanns risk att respondenten kände sig i underläge. Respondenterna i vår 

studie har olika yrkeserfarenheter då de har arbetet olika länge. Hade vi endast valt att ha med 

lärare som besitter lång arbetserfarenhet i vår studie hade resultatet kanske sett annorlunda ut. 

Risken med att använda en åldersgrupp kan resultera i att resultatet blir smalt och inte lika 

hållbart. Genom att använda oss av en spridning i både ålder och erfarenhet kan empirin bli 

mer hållbar då till exempel de äldre lärarna fått erfara arbetet längre. De yngre lärarna besitter 

inte lika stor erfarenhet, däremot kan de tillföra nya tankar och åsikter kring användandet av 

läxor då lärarnas utbildningar sett olika ut och att arbetsplatserna skiljer sig åt.  

 

4. Resultat  

Det övergripande syftet med studien vara att öka förståelsen för hur lärare ser på användning 

av läxor, och specifikt undersöka vilka olika syften som läxor tjänar i samband med 

undervisningen i grundskolans tidigare år (F-3). Vid analys av intervjuerna framkommer det 



tydliga likheter i hur de intervjuade lärarna beskriver hur de ser på läxor, däremot är det inte 

lika enkelt att urskilja skillnader i deras syn på läxor eftersom respondenterna uppvisar 

enhetlig syn på hur de ser på användning av läxor i undervisningen. Vid analysen av 

intervjuerna framkommer det att läxor kan tjäna flera olika syften. Här nedan beskrivs de 

olika argument som framträder utifrån vad den funktion som lärarna anser att de utgör i 

undervisningssituationen.  

 

Ett vanligt förekommande argument till användning av läxor kan vara att främja 

kunskapsutveckling (ex. läsinlärning). Ett annat skäl till varför läxor används i undervisningen 

är för att främja vårdnadshavarnas delaktighet i deras barns skolutveckling. Ytterligare ett 

argument till varför läxor används i undervisningen är för att främja elevens motivation och 

intresse för specifika ämnesområden. Slutligen syftar användningen av läxor till att främja 

elevers självständighet och ansvarstagande.  

 

Vi vill påpeka att det resultat som presenteras i denna studie inte ska tolkas som den sanna 

verkligheten utan mer som en del av den. Vi anser även att läsaren är observant på att 

resultatet vi kommer introducera inte innebär att alla lärare tycker på detta sätt utan kanske 

endast dessa sex respondenter, varje situation är unik och kontextuell.  

 

4.1 Främja elevers kunskapsutveckling  

Det som genomsyrat vårt empiriska material var att alla lärare vi intervjuade ansåg att 

läsläxan främjade elevers kunskapsutveckling. Några av lärarna uttryckte sig såhär;  

 

... läsutveckling, läsa hemma högt för en vuxen för att få in läsflyt är det 

jättebra med läxor.  

 

...ser jag läsläxorna som väldigt viktiga för att komma igång med 

läsutvecklingen så räcker inte den skjutsen man får i skolan, utan det är 

jätteviktigt att ha hjälp av hemmet.  

 

...när dom ska lära sig läsa så är det väldigt bra med lästräningen hemma, 

väldigt väldigt viktig. [...] men också för att de är så otroligt viktigt att läsa 

väldigt mycket när man är i den åldern. [...]. Så där är ju, stor del i 

kunskapsutveckling om läsande med…  



...Det är väldigt svårt som förälder när man kommer hem och frågar vad 

har ni gjort i skolan, jag vet inte säger de ofta, men med läsläxan kan de få 

tillfälle att se vad de jobbar med i skolan.  

 

Ja alltså jag tycker att en läxa som ska va vettig och bidra till elevens 

ökade kunskapsutveckling och knyta an till något av de som man har 

jobbat med redan i skolan. [...] jag tycka att en läsläxa är bra och ha 

kontinuerligt i varje vecka och så och att man uppmanar föräldrar till att 

verkligen skapa en bra lästräningsstund, egentligen dagligen.  

 

Dessa lärare anser att läsläxan är ett bra hjälpmedel för elevernas läsutveckling. Läsningen är 

oftast något nytt när eleverna börjar skolan, därför krävs det en del träning och repetition. 

Tiden i skolan räcker inte till för att lära alla elever i klassen att läsa när det endast finns en 

lärare tillgänglig, därför kan läraren ta hjälp av hemmet i form av en läsläxa. De nämner även 

att läsläxan är viktig när eleverna är i denna ålder, eftersom mycket i skolan och på fritiden 

hänger på att man ska kunna läsa och förstå det man läser.  

 

En fördel är ju repetition när det är uppgifter som behöver repeteras, ah 

läsa mycket eller öva in någonting...  

 

Respondenterna är överens om att läsläxan är en bra läxa när det kommer till att repetera, 

eleverna får alltså genom att ha en läsläxa öva kontinuerligt på lästräning som ger effekten att 

de inte glömmer bort hur vissa ord uttalas, bokstäver eller ljud.  

 

...skrivläxan är för att de ska få utmana sig själva.  

 

Respondenterna ansåg att skrivläxan gjorde att eleverna fick en större utmaning, de kunde 

lägga mer tid på sin läxa och arbeta med sin text mer än vad de kan när de är i skolan. 

Däremot tyckte några respondenter att det var svårt att se hur mycket eleverna utvecklades 

genom användandet av läxor i jämförhet med undervisningen i skolan.  

 

Det är ju svårt att mäta liksom hur stor del av elevens kunskapsutveckling 

har med läxorna att göra kontra den vanliga undervisningen, det kan jag ju 

liksom inte säga att kan se att dom gjort framsteg på grund av de läxor 

som de haft för du måste ju väga ihop hela paketet på något sätt.  



En annan respondent hävdar att matematikläxorna var till för att befästa något som de jobbat 

med, och ett bra tillfälle för detta var på hemmaplan.  

 

...matte blir ofta ganska mycket färdighetsträning alltså att man ska 

besfästa någonting ytterligare som är påbörjat i skolan och sen att man får 

liksom lite mer träning hemma…  

 

4.2 Främja vårdnadshavarnas delaktighet i deras barns skolutveckling  

En annan diskussion som kom upp bland lärarna var att de inte kunde se någon större 

kunskapsutveckling när det kommer till matematikläxan, utan den var främst till för att 

vårdnadshavarna skulle få en inblick i vad eleverna håller på med i skolan och hur eleverna 

ligger till kunskapsmässigt.  

 

...sen har jag också matteläxa åh ja tycker när man gör jobbar med yngre 

elever såå får föräldrarna en kontinuerlig inblick i vad vilken (harklar sig) 

kunskapsnivå vi håller på med.  

 

Om man håller på med till exempel matte, det är sånt man måste nöta in 

med tabeller eller klockan och sådär. Då är det viktigt att man gör det 

hemma också, att läxorna anknyter till (Paus) det man håller på med i 

skolan  

 

[...] Det är jätteviktigt, inte bara läxa för läxans skull utan att det har ett 

syfte och att man påpekar till föräldrarna också att nu jobbar vi med det 

här under två veckor med klockan, fråga gärna barnen om aah hur långtid 

det är tills vi ska äta, om vi ska äta klockan fem och nu är den fyra 

(paus)...  

 

när det gäller att göra till exempel en matteläxa bara att göra några tal 

hemma det tycker inte jag ger så mycket kunskapsutveckling, det är mer 

utifrån ett annat syfte. Till exempel att visa föräldrarna vad man gör just 

nu eller så,...  

 

... en fördel är också att det blir ett samarbete med hemmet, att få dom att 

förstå det här med läsningen, när man skickar hem en läsläxa, att de 

skriver i och att de blir ett tillfälle för föräldrarna och barnet att sitta ned 

tillsammans.  

 



Respondenterna tycker matematikläxan är viktig, däremot inte i det syftet att eleverna ska 

utveckla deras kunskapsnivå utan mer för att låta vårdnadshavarna vara delaktiga i deras barns 

utveckling och samtidigt se hur de ligger till. En respondent påpekade även att 

vårdnadshavarna kan ha för höga eller för låga förväntningar på sina barn om de aldrig får 

hem någon läxa.  

 

Får dom aldrig några läxer hem så kanske dom har för höga förväntningar 

på sitt barn eller för låga.  

 

Respondenterna påpekade även att matematikläxan kunde uppfattas som väldigt svår av 

vårdnadshavarna, gentemot hur det var när de själva gick i skolan.  

 

Många föräldrar är liksom, de har ju förändrats ganska mycke i hur man 

räknar [...] nu i gentemot förut åh så, åh de är många som tycker när vi har 

skickat hem avancerade mer avancerade matteläxer så är det många 

föräldrar som har haft svårt åh (fniss) dom har inte förstått hur dom ska 

göra liksom.  

 

4.3 Främja elevers motivation och intresse för specifika ämnesområden  

Det var även en respondent som påpekade att läxor var bra att ha i andra ämnen som 

exempelvis NO där hen kunde ta hjälp av till exempel barnens fritid och miljö. Respondenten 

ansåg att genom läxor kunde elevernas intresse öka inom vissa områden, som i denna 

respondents fall var fågelskådning. Respondenten tog även hjälp av läxor när det kom till mer 

komplexa områden, när de till exempel skulle höra fåglarna sjunga skickade läraren med 

denna läxa hem, för att göra detta i helklass skulle vara svårt.  

 

sen kan man ha som till exempel i NO [...] ja om de ska lära sig att dom 

får titta hemma om de ser många fåglar eller något sånt där[...] Man kan få 

så man är med i klubb som man ska pricka in fåglar [...] kan ju bli väldigt 

mycket mer som jag kan använda senare i skolan, för om jag går ut med 

klassen kan de hända att de inte är så tysta så alla fåglar hörs.  

 

Några av lärarna argumenterade för att inte ha läxor för läxans skull utan att det alltid ska 

finnas en mening med att använda sig av läxor.  

 



4.4 Främja elevens självständighet och ansvarstagande  

Några lärare ansåg att läxor var ett bra hjälpmedel för att få eleverna att bli mer självständiga 

och ta ansvar för sina läxor. En respondent påpekade även att läxor kan ges ibland på grund 

av tradition, det har alltid funnits läxor och vissa elever tycker det är väldigt roligt att få läxor.  

 

...för min del försöker jag att i min planering att tänka att en läxa ska vara 

en läxa som elever i princip kan sköta självständigt för jag kan liksom inte 

räkna med att alla elever har ett stöd hemma av olika anledningar och så 

ser det ju ut idag, så eleven ska känna själv när de tar hem läxan att den 

här kan jag klara mer eller mindre på egen hand[...] Och det är väl på ett 

sätt kanske traditionella anledningarna till varför man ger läxor, det har ju 

debatterats mycket liksom en del vill ju ta bort de helt andra vill ha varje 

dag.  

 

5. Diskussion  

Skolverket (2014) menar att en viktig aspekt är att möta eleven på ett personligt plan för att 

kunna tillämpa rätt verktyg till eleven som främjar utvecklingen så bra som möjligt. Ger läxor 

verkligen elever rätt verktyg för att kunna utveckla sina kunskaper och sitt vidare lärande? 

Här nedan kommer vi diskutera vårt resultat och ställa det med eller emot den tidigare 

forskning som vi presenterat tidigare i arbetet.  

 

5.1 Främja elevers kunskapsutveckling  

I vår studie har vi upptäckt mer likheter än skillnader i användandet av läxor hos våra 

respondenter. De flesta respondenter ansåg att läsläxan var ett bra hjälpmedel för att främja 

elevers kunskapsutveckling. Hellsten (2000) menar att läxan kan ses som en del av den 

sociala miljön och läxor kan då utgöra en stabil grundpelare i utbildningen som således är en 

självklar grund i den utbildningsform som används. Detta var något våra respondenter belyste 

angående läsläxan.  

 

Cooper (2007) menar att ett vanligt argument till varför lärare ger elever läxor är för att 

effektivisera prestationen och lärandet hos eleverna. Fortsättningsvis menar han att 

utgivningen av läxor ger eleverna mer tid till att jobba och utveckla sina akademiska 

kunskaper, detta behöver ske utanför den schemalagda tiden i skolverksamheten. På grund av 

tidsbegränsningen i skolverksamheten fanns det vissa respondenter som kunde hålla med om 



detta argument som Cooper (2007) belyser. Genom att ge eleverna både läs- och skrivläxa 

ansåg respondenterna att eleverna kunde jobba mer med sitt material och på så sätt få större 

kunskap och utvecklas inom dessa områden. Några av våra respondenter ansåg att läxan 

skulle vara ett komplement till undervisningen, läxan ska inte vara något nytt. 

Respondenterna påpekade även att det var viktigt att använda sig av läsläxan då läsningen är 

en viktig del i människors vardag. Vi ställer oss bakom både Cooper (2007) och våra 

respondenters argument och ställningstagande när det kommer till läs- och skrivläxan, då den 

ger en hållbar grund till fortsatt inhämtning av kunskap. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) är 

det skolverksamhetens uppdrag att ge elever den kunskap de behöver under skoltiden. Om 

undervisningen för eleverna sker utanför skolans väggar, i form av en läxa, och syftet med 

läxan är att främja elevers kunskapsutveckling ska dessa vara individanpassade till elevernas 

olika förutsättningar och hemförhållanden. Ett par av våra respondenter ansåg att tiden i 

skolan inte är tillräcklig för att alla elever ska utveckla sin fulla läsförmåga. De påstod också 

att läsläxan var positiv ur den aspekten att ha en kontinuerlig lästräning hemma då 

vårdnadshavarna blir delaktiga i barnets läsutveckling. Frågan vi ställer oss är om läsläxan 

verkligen är individanpassad och anpassad till elevers hemförhållanden. Det som kan bli 

problematisk för en kontinuerlig lästräning hemma är till exempel att det kan finns fler barn i 

en familj, det kan bli svårt för vårdnadshavaren att hitta tid till varje barns olika läxbehov och 

fritidsaktiviteter. I vissa familjer kanske det enbart finns en vårdnadshavare vilket även här 

kan bli problematiskt att stimulera varje enskilds barns behov. Familjer med utländsk 

bakgrund kan ha svårt med det svenska språket, vilket kan leda till att barnen inte får det stöd 

de behöver i sin lästräning. Däremot har vi sett på våra verksamhetsförlagda 

utbildningsplatser att barnets lästräning kan få ske på modersmålet. En positiv aspekt med att 

läsa på modersmålet kan vara att barnet utvecklas i sitt läsande. Däremot får barnet inte ett 

ökat ordförråd inom det svenska språket, vilket kan leda till att barnet får svårt med 

förståelsen i resterande ämnen samt i deras vardag. Fridolfsson (2008) menar att forskare 

länge vetat att barn med sen språkutveckling får svårt med inlärningen av läs- och 

skrivspråket. Liberg (2006) påpekar att ju större fonologiska kunskaper barnet har innan 

skolstart, desto säkrare blir barnet i läs- och skrivinlärningen. Däremot argumenterar både 

Fridolfsson (2008) och Liberg (2006) att den fonologiska medvetenheten inte är en 

utgångspunkt till att förstå den alfabetiska koden, utan mer ett hjälpmedel. Fridolfsson (2008) 

nämner också att läsförståelsen kan få en negativ påverkan om inlärningen sker på ett formellt 

och strukturerat sätt. Vi ställer oss i linje med vad tidigare forskning säger angående 

inlärningen av läs- och skrivundervisningen. Som vi ser det är läs- och skrivinlärningen i tidig 



ålder en viktig grund för elevens fortsatta lärande, däremot bör läs- och skrivläxan vara 

tillämpad till varje elevs förutsättningar. 

  

Respondenterna i vår studie ansåg att repetition var ett bra hjälpmedel för att eleverna skulle 

kunna utveckla sina kunskaper. Skolverket (2014) nämner olika typer av läxor som lärarna 

kan ge eleverna och dessa är; repetitions- eller övningsläxan, förbereda eleverna, innehåll 

som finns utanför skolan, komma ikapp och rikare underlag för bedömning och 

betygssättning. Vi anser att lärarna bör ha ett syfte med varför de använder sig av läxor, vilket 

vi bedömer att de övre förslagen på läxor har. Om lärare däremot skulle ge läxor för att de 

anser att tiden i skolan inte räcker till så ser vi att det inte finns ett syfte med läxan. Syftet med 

läxan borde vara att eleverna utvecklar sina kunskaper som de fått via undervisningen.  

 

Vi ställer oss kritiska till hur matematikläxan ofta används idag, vi skulle vilja väva in mer 

kunskapsutveckling inom matematiken. Respondenterna påpekar i vår studie att deras syfte 

med matematikläxan inte var att eleverna skulle utveckla sina matematiska kunskaper utan 

syftet var främst till för att göra omgivningen medveten om barnets nuvarande arbetsmoment 

och/eller hur de ligger till. Vi anser att syftet med läxor inte enbart ska vara en kontakt mellan 

hem och skola. Vi ifrågasätter också hur och om skolverksamheter arbetar med 

kunskapsutveckling inom matematiken utifrån de resultat som PISA visat. Eftersom Sverige 

blivit allt sämre inom matematiken enligt PISA:s undersökningar (Skolverket, 2013) har vi 

blivit fundersamma över lärares arbetssätt när det kommer till syftet och elevers 

kunskapsutveckling inom matematik.  

 

5.2 Främja vårdnadshavarnas delaktighet i deras barns skolutveckling  

Många av respondenterna i vår studie anser i linje med Skolverket (2014) att matematikläxan 

mest är till för att vårdnadshavarna ska få veta vilken nivå deras barn ligger på, och att de ska 

få en inblick i vad de jobbar med i skolan. Skolverket (2014) påpekar både att läxa är ett bra 

sätt för vårdnadshavarna att få en inblick i vad som sker i skolverksamheten, men även att 

tiden i skolan inte räcker till och att läxor är en bra komplettering till att eleverna ska hinna få 

den kunskap de behöver. Som tidigare nämnts i diskussionen ställer vi oss kritiska till att 

matematikläxans syfte ska vara en kontakt mellan hem och skola. Vår bedömning är att 

matematiken borde innehålla mer av ett elevanpassat syfte än ett kontaktnät mellan lärare och 

vårdnadshavare. Det behöver inte enbart finnas ett syfte med matematikläxan, några av 

respondenterna i undersökningen nämnde att läxan skulle spegla undervisningen. När 



eleverna ska lära sig klockan kan skolan och hemmet ha en dialog om vad eleverna ska lära 

sig. Vårdnadshavarna kan då hjälpa barnet att förstå i en vardaglig situation genom att till 

exempel fråga barnet i hemmet hur lång tid det är kvar till maten. På detta sätt kan 

vårdnadshavaren bli delaktig i barnets skolutveckling.  

 

Ett par respondenter påpekade även att de fått påtryckningar av vårdnadshavare, antingen att 

läxorna som eleverna får är för svåra eller att de borde använda sig av mer läxor. Både Alm 

(2010) och Kohn (2006) anser att vårdnadshavare tenderar till att vara betydligt mer kritiska 

när det kommer till användningen av läxor. I vårt empiriska material kunde vi se att 

vårdnadshavarna upplever barnens läxor som tunga och svåra. Strandberg (2014) menar att 

lärare tilldelar och korrigerar läxor kontinuerligt under sin arbetsgång, detta är en del av 

skolverksamhetens vardag och det präglas av skolans historia och tradition. Fortsättningsvis 

hävdar han att utgivningen av läxor påverkar även vårdnadshavare och annan släkt eftersom 

deras hjälp förväntas av både lärare och samhället. Cooper (2007) påpekar att när 

skolverksamheten involverar vårdnadshavare i elevers lärande kan det få negativa aspekter för 

kunskapsutvecklingen. Vissa vårdnadshavare kan pressa sina barn till att slutföra sina läxor på 

orealistiska sätt, vilket skapar stress och ohälsa. Om materialet som eleverna får med sig hem 

uppfattas som obehagligt för vårdnadshavarna eller om vårdnadshavarna har en annan syn på 

lärandet kan det bli förvirrande för eleven och ett negativt förhållningssätt skapas gentemot 

läxan. Respondenterna i vår studie har fortsatt använda sig av läxor trots vad vårdnadshavarna 

tycker. Läxorna är till för eleverna och de är utformade för att främja deras utveckling och 

inte vårdnadshavarnas. Däremot används ofta matematikläxan som ett material för att hålla 

släkt och vårdnadshavare uppdaterade på vad deras barn gör just nu i skolan. Det är upp till 

varje lärare att själv bestämma om hen vill använda sig av läxor, vi anser dock att det är 

viktigt att kunna argumentera och föra goda resonemang till varför man väljer att använda 

läxor eller inte. Däremot kan inte lärarna ta stöd i läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011), då 

den inte nämner läxor.  

 

5.3 Främja elevers motivation och intresse för specifika ämnesområden  

Hellsten (2000) är kritisk till användningen av läxor och anser att det måste problematiseras. 

Utifrån vad vi sett har läxor blivit en stor del i det samhälle vi lever i, samt att normen kring 

läxor är så pass inrotad i samhället vilket resulterar i att ändringarna i vår nuvarande läroplan 

inte lyckas bryta den rådande läxnormen. En respondent menade att hen kunde ta hjälp av 

barnens fritid och miljö när det kom till läxor, till exempel när det kommer till fågelskådning. 



Denna lärare satte elevernas lärande i en vardaglig situation där de fick öva på sina kunskaper 

och reflektera själva, för att sedan redovisa sina individuella upptäckter för klassen. Detta kan 

vi koppla till John Deweys teori learning by doing och Lev Vygotskijs teori att lära av 

varandra. I och med att respondenten tar vara på miljön och elevernas intressen leder det till 

att eleverna kan hitta både en inre och yttre motivation till att göra sin läxa. Enligt våra 

erfarenheter har vi varit med om läxor som både är i pappersform och läxor där eleverna 

själva får experimentera och utforska saker och ting på egen hand. Vi kan se att eleverna har 

förespråkat läxor som de får utöva själva i till exempel naturen, enligt eleverna är det roligare 

och mer motiverande. Risken med denna typ av läxa kan vara att den blir bortprioriterad på 

grund av till exempel fritidsaktiviteter och vänner. Om det är en läxa i pappersform syns den 

alltid och vårdnadshavarna ser vad det är barnen har gjort eller inte och kan påminna dem om 

att göra sin läxa. För att undvika att de praktiska läxorna inte glöms bort kan läraren skicka 

med ett informationsblad där det står vad läxan handlar om så att eleven kommer ihåg vad den 

ska göra, samtidigt som vårdnadshavarna får en inblick i vad de håller på med i skolan.  

 

5.4 Främja elevers självständighet och ansvarstagande  

Utifrån vårt resultat tycker ett flertal lärare att syftet med läxor kan vara att eleverna får öva 

på att ta eget ansvar och tänka självständigt. Respondenterna hävdar att en bidragande effekt 

är de ansvar som läxorna bär på, detta leder till en positiv övning för elevernas ansvarstagande 

och ett stärkande av självförtroendet. Vissa läxor har däremot inte syftet att träna elevers 

kunskaper till att tänka på egen hand. En sådan läxtyp kan till exempel vara en karta över 

landskapen i Sverige då elevernas uppgift är att sätta ut sjöar och städer. Detta kan 

klassificeras till allmänbildning, dock främjar inte detta elevens självständiga tänkande som är 

väsentligt för fortsatta studier på högre nivå. Ett exempel på en läxa som hjälper eleven till 

självständigt tänkande kan vara att gå till affären för att ta reda på olika priser som sedan ska 

redovisas och diskuteras i klassen. Något Cooper (2007) belyser om läxan är att den också 

kan bidra till att utveckla elevens betydelsefulla personlighetsdrag som inte är kopplad till den 

akademiska sysselsättningen. En annan positiv effekt läxan ger är att den ökar elevens 

självdisciplin på grund av att läxan oftast görs under en begränsad tid och mer självständigt. 

Elevers hemförhållanden ser olika ut och kan påverka elevers resultat på läxan, vilket skapar 

en orättvisa. Läxorna ska enligt Cooper (2007) vara utformade på ett sätt så att eleverna själva 

klarar av att göra dem. Vi ser därför läxan som en del av elevers identitetsskapande, när de 

arbetar med en läxa på egen hand bygger de upp ett självförtroende att klara saker 

självständigt.  



Som vi tidigare tagit upp nämns inte läxor i dagens läroplan (Skolverket, 2011) och inte heller 

i tidigare läroplan Lpo 94 (Skolverket, 1994). Vi undrar därför om läxorna i dagens samhälle 

enbart ges ut på grund av tradition, eller om det finns ett syfte med läxorna. En respondent 

påpekade att hen präglas av att det ska vara läxor på grund av tradition, det har funnits läxor i 

så pass lång tid, respondenten hävdar däremot att läxor bör ha ett syfte. Efter vi närmare 

diskuterat om att ge elever läxor på grund av tradition har vi kommit fram till att det inte är fel 

att använda sig av sådana läxor. Vi anser däremot att läxorna behöver ha ett syfte, och inte ges 

ut endast för läxans skull. Genom att läxan har ett specifikt syfte får läxan en mer betydande 

roll och flera olika funktioner, till exempel att det finns olika former av en multiplikationsläxa 

som kan motivera eleverna till att slutföra sin läxa på ett effektivt sätt. Eftersom läxan inte 

nämns i dagens läroplan utan endast beskriver de riktlinjer och mål som ska vara uppnådda i 

årskurs tre, har lärarna enligt oss fått en större frihet att forma sin undervisning som de vill 

utifrån syftet att målen i årskurs tre ska vara uppnådda.  

 

6. Avslutande reflektioner  

Efter att ha gjort denna studie har vi fått med oss en hel del tankar kring läxans roll och 

betydelse. Vi har tagit del av flera olika lärares erfarenheter och tankar, som har varit både 

lika och olika. Detta har förberett oss hur vi kommer tänka när vi blir verksamma lärare 

angående detta område. Lärarna i vår studie är överens om att läxorna ska ha ett syfte och inte 

enbart ge läxor för läxans skull. Däremot finns det ett tydligare syfte med läs- och skrivläxan 

än med exempelvis matematikläxan. Läs- och skrivläxan syftar mer till att främja elevers 

kunskapsutveckling medan matematikläxan främst är till för att vårdnadshavarna ska få en 

inblick i vad deras barn håller på med i skolan.  

 

Slutsatsen från denna studie skiljer sig inte så mycket ifrån vad tidigare forskning har kommit 

fram till, däremot har vi fått en tydligare bild av hur läxor används i grundskolans lägre åldrar. 

Resultatet och studien fick en annan utgångspunkt än vad vi först hade räknat med, vi fick 

ändå ut en hel del av studien. Vi hade räknat med att alla läxor skulle ha ett syfte som 

speglade elevers kunskapsutveckling. Som resultatet visade var inte fallet så, utan vissa läxor 

som till exempel matematikläxan hade ett annat syfte.  

 

Läxor är ett ämne som har varit uppe i debatt ett antal år, både bland sociala medier och inom 

skolverksamheten. Debatten handlar främst om läxorna ska finnas kvar eller inte. Utifrån 

denna studie har vi fått fram både positiva och negativa sidor med användningen av läxor, och 



vi anser att det är upp till varje lärare själv att bestämma om hen vill använda sig av läxor eller 

inte. Denna studie är till för att hjälpa lärare och andra individer som påverkas av läxor för att 

få en bättre uppfattning kring läxors användande i skolundervisningen samt en hjälp till att 

kunna ta ställning kring detta ämne.  
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7. Bilagor  

7.1 Bilaga 1  

Följdfrågor till intervjun.  

● Hur ser du (lärare) på syftet med användningen av läxor när det kommer till 

kunskapsutveckling?  

- På vilket sätt?  

 

• Vad åstadkommer du genom användandet av läxor? Finns det några fördelar och/eller 

nackdelar med läxor?  

- Upplägg?  

 

•Återkopplar du till dina läxor? varför, varför inte? på vilket sätt?  

• Har din syn på läxor med anknytning till kunskapsutveckling förändrats under din tid som 

pedagog?  

 

7.2 Bilaga 2  

Informationsblad  

Hej!  

Vi är två tjejer som läser vår sjätte termin av åtta på grundlärarprogrammet på Örebro 

universitet med inriktning F-3. Vi är mitt uppe i att skriva vårt första självständiga arbete i de 

samhällsorienterade ämnena. Syftet med studien är att få kunskap om lärares syn på 

användning av läxor i grundskolans tidigare år (F-3). Målet är att öka förståelsen för hur 

lärare ser på för användning av läxor och vilka olika syften som läxor tjänar i samband med 

undervisningen i grundskolans tidigare år (F-3). Vi kommer båda två vara närvarande under 

intervjun för att få ut så mycket som möjligt, vi kommer även att spela in hela intervjun via en 

ljudinspelning. De personer som ställer upp på en intervju kommer vara anonyma i vår 

undersökning och de kan avbryta sitt deltagande i undersökningen när som helst under 

processen.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Lilja     Esther Bülow  

AnnaLiilja@gmail.com    estherbulow92@gmail.com 
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