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Abstrakt 
 
Detta arbete handlar om läxans funktion i dagens skola. Vårt avgränsade syfte var att 
undersöka om läxor gynnar elevernas inlärning. I våra empiriska undersökningar har vi använt 
oss av enkäter och intervjuer. I enkätundersökningen deltog 23 elever i årskurs fyra. 
Intervjuerna gjorde vi med tre grundskollärare samt tre barn i åldrarna sju till elva år. De 
viktigaste resultaten vi kommit fram till i vår undersökning är att läxan gynnar inlärningen om 
den är individuellt utformad samt att den motiverar och stimulerar eleven. Däremot om läxan 
är ogenomtänkt utifrån pedagogens sida och om inlärningsmetoden inte passar eleven kan 
läxan mer bli ett stressmoment som i sin tur inte gynnar inlärningen.  
 
Nyckelord: läxa, inlärning, hemarbete. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
I denna rapport kommer vi, Eva Ljungholm och Magnus Lindberg, som studerar till lärare vid 
Luleå Tekniska Universitet att behandla frågan om läxan och dess betydelse för inlärningen. 
Snart är vi färdiga lärare för barn i tidigare år och har under vår studietid bland annat funderat 
över denna del av skolarbetet.  Vi har valt detta ämne för att se om läxan gynnar elevernas 
inlärning. Allt för att vi själva ska kunna ta ställning och bilda oss en egen uppfattning i 
frågan. Vi har genom egna erfarenheter med bland annat egna barn sett att läxan ses som ett 
stort stressmoment på fritiden där man vill hinna med så mycket annat. Kan det vara så att det 
till och med hämmar barnens utveckling i inlärningen när de måste ta med sig sitt arbete hem? 
Ulf Leo, rektor vid Flygelskolan i Lund, nämner i sin magisteruppsats Läxor är och förblir 
skolarbete (2004) att när man tittar på hur läxan behandlas och ses av rektorer, lärare och 
elever verkar nästan alla vara överens om att det är en del av skolarbetet. När föräldrar ser att 
barnet har läxa så vet de att barnet går i skolan.  Nästan alla verkar vilja ha läxor, för de har 
alltid funnits. I alla tider har hemläxan funnits med som en självklarhet i elevens uppgifter. 
Leo säger vidare att vi alla har erfarenhet av läxa, och i våra förväntningar för skolarbete finns 
läxan med som en del av detta. Det som är intressant för oss att veta är om läxan fungerar som 
en bra inlärningsmetod, eller om den bara finns till i sin invanda och traditionella roll.  I vår 
rapport kommer vi även att se på olika teorier för inlärning för att se om läxan har någon 
sammankoppling till dessa. Pedagogerna som vi har pratat med under vår VFU period ser 
både för och nackdelar med läxan och verkar ibland tveksamma till dess effektivitet i 
inlärningen.  

 

Vad är läxa? 
 
Läxa betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996): ”Avgränsad skoluppgift för 
hemarbete” (s.333). Harris Cooper, professor vid universitetet Missouri-Columbia USA, 
definierar i sin bok The battle over homework (2001) läxa som en uppgift som ges av en lärare 
som ska utföras utanför skoltid. Den svenske läxforskaren Jan-Olof Hellsten provar i sin 
forskningsrapport Läxor är inget att orda om (1997) flera olika definitioner. När han 
använder definitionen att läxa är det arbete som inte sker på lektionstid, så anser han att det 
krävs ytterligare förklaringar. Läxan ges ut och förhörs och arbetas med på lektionstid. Det 
blir inte heller lättare att förstå innebörden av ordet läxa när Hellsten säger att varje enskild 
elev tolkar läxan efter sina tidigare erfarenheter av läxor. Detta medför att det i en och samma 
klass finns många sorters läxor. Hellsten säger att i dagens gällande skollag finns det 
ingenting skrivet om läxor. Det finns alltså ingenting i dagens skola som reglerar läxor och 
med det menar han att det inte ingår i skolans uppdrag att ge elever läxa. Däremot går det att 
finna i Lpo 80, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet grundskolan (1980) att 
”hemuppgifterna för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” (s.50). Hellsten (1997) 
hävdar i sin rapport att hemläxan är en tradition och rutin som har hängt med i alla år utan att 
ifrågasättas. Han säger att läxan är en uppgift som ska avklaras under skoltid och inte utanför 
skoltid. Hur många i arbetslivet tar med jobbet hem och hur skulle det accepteras? 
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Inlärningssätten är individuella och det ena passar inte den andra och så vidare avslutar 
författaren.   
 

Teorier om inlärning 
 
Hur lär sig människan någonting nytt? Hur kommer man ihåg det man har lärt sig, och vad är 
det som gör att man motiveras till att överhuvudtaget anstränga sig för att lära. Detta funderar 
Leo (2004) på utifrån de olika teorier som försöker förklara detta. För att försöka förstå 
sambandet mellan läxläsning och kunskap kommer teorier om inlärning, minne och 
motivation att framföras. Lev Vygotskij (1896-1934) och Jean Piaget (1896-1980) har 
utvecklat teorier kring inlärning och deras tankar och idéer kring detta kommer här att 
presenteras. I boken Elevens värld (2000) skriven av Gunn Imsen beskrivs Vygotskijs och 
Piagets tankar och åsikter kring inlärning och utveckling. Vygotskij, som var en rysk 
psykolog menar att kunskap skapas i ett socialt samspel med andra individer och där den 
intellektuella utvecklingen kommer från språket i ett socialt samspel. I detta sammanhang 
hävdar dock den schweiziske filosofen Piaget att språket har ringa betydelse för den 
intellektuella utvecklingen och att barn ska lära sig genom observationer och egna 
erfarenheter mer än genom ett socialt samspel med andra. En annan väsentlig skillnad på 
teorierna som författarinnan visar på är att Vygotskij menar att ett barns utveckling går från 
det sociala till det individuella, och med det anser han att barnet tillsammans med andra kan 
utföra saker som de själva ännu inte skulle klara av. Däremot menar Piaget att barnet 
utvecklas tvärtom från att vara egoistisk till att kunna samspela med andra. Bara en sån sak 
som i leken menar Imsen att deras uppfattning skiljs där Piaget hävdar att leken är en 
imitationsinlärning där barnet tagit intryck från verkligheten och anpassar det till leken, 
samtidigt som man tränar en symbolfunktion, där till exempel en kloss kan ersätta en riktig 
bil. Vygotskij menar att barnen genom leken lär sig väldigt mycket och utvecklas, men att den 
kanske främst tar fram glädjen hos barnet mer än att den har bestämda funktioner som Piaget 
anser. Vygotskij hävdar att kunskap skapas i ett socialt samspel med andra individer och där 
den intellektuella utvecklingen kommer från språket. Assimilation och ackommodation är 
uttryck som Piaget använder för att förklara inlärning och utveckling. Enligt Piaget innebär 
assimilation att när ett barn ska försöka att lära sig något nytt så använder de gammal kunskap 
för att försöka förklara det okända. Barnets nya intryck anpassas alltså till det de redan kan, 
som exempelvis med barnet som tror att solen går och lägger sig när den försvinner bakom 
horisonten och att den vaknar igen nästa dag. Barnet använder alltså sina egna erfarenheter att 
gå och lägga sig på kvällen och kliva upp dagen efter för att förklara det nya. För att lära sig 
nya saker räcker det inte med assimilation utan då använder sig Piaget av termen 
ackommodation, som innebär att barnets gamla erfarenheter måste ombildas för att bättre 
passa in i nya situationer. Genom att omvärdera sin gamla kunskap genom information från 
omgivningen så kan barnen lära sig nya kunskaper. Assimilation och ackommodation som 
enligt Piaget är medfödda går hand i hand vid inlärningsprocessen där barnet tolkar, förklarar, 
omorganiserar och hittar nya förklaringar, men det är alltid ackommodationen som leder till 
utveckling och ny inlärning. Christer Stensmo beskriver detta ytterligare i sin bok Pedagogisk 
filosofi (1994) som att konstruktionen av kunskap är en aktiv process. Med det belyser han att 
Piaget ser människan som nyfiken och med en naturlig strävan att utforska och att försöka 
förstå sin omvärld. 
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Piagets utvecklingsstadier 
 
Imsen (2000) beskriver hur Piaget har delat in människans liv i olika stadier för att visa hur 
utvecklingen ser ut beroende på ålder. 
 
Det första stadiet, som Piaget kallar den sensori-motoriska perioden (0-2 år), börjar barnet att 
lägga grunden för utvecklingen av sitt självmedvetande genom att bli mer medveten om sig 
själv som individ. Ett viktigt inslag enligt Piaget i inlärningen är imitationen som barnet redan 
under sitt första år börjar med, där något som setts eller hörts efterliknas, men som barnet inte 
gjort förut. Efterföljande period, den preoperationella (2-7 år) är enligt Piaget en mycket aktiv 
och inlärningsrik period där det viktigaste är att handlingar som tidigare varit praktiska 
numera är tankehandlingar. Under förskoleåldern utvecklas barnets språk rikligt och när det 
gäller språket så anser Piaget att förståelsen kommer först och språket sedan. Piaget har även 
genom olika experiment dragit slutsatsen att barn i den här åldern saknar det rätta logiska 
tankemönstret. I den konkret-operationella perioden (7-11 år) så börjar barnet alltmer tillämpa 
ett komplett logiskt tänkande samt att tänkandet blir mer flexibelt, trots att barnet fortfarande 
mest tänker med hjälp av inre bilder av fysiska och konkreta saker. Barnet börjar även 
intressera sig för hur saker och ting hänger ihop vid sidan av att rent praktiskt klara av saker, 
samt också att börja kunna dela in saker i olika klasser/grupper och att ordna i ordningsföljd. 
Den formellt-operationella perioden (från cirka 11 år) karaktäriseras av att barnet/ungdomen 
nu börjar arbeta med idéer och antaganden oavsett om de kan förankras i verkligheten, där de 
även kan föreställa sig det som möjligen kan ske med hjälp av olika idéer och tankar och inte 
bara vad som verkligen händer. Att pröva sig fram och få erfarenheter av saker är enligt 
Piaget ett viktigt inslag under perioden och detta gör också att barnet/ungdomen lär sig att 
kritiskt granska och värdera olika saker i vardagslivet. (Imsen 2000) 
 

Vygotskijs utvecklingsstadier 
 
Stensmo (1994) presenterar Vygotskijs utvecklingspsykologiska teori indelat i kritiska 
perioder i livet, eller som författaren utrycker det: ”känslomässiga och sociala 
utvecklingskriser; övergångsperioder som innebär konflikt med omvärlden” (s.159). 
Krisperioderna i Vygotskijs teori är fem stycken. Det inleds med födelsen och ettårskrisen, 
alltså från nyfödd till att kunna gå och tala. Treårskrisen karakteriseras av opposition, 
självrådighet och envishet. När barnet tar steget från förskola till skola kännetecknas det av 
psykisk ojämvikt, svag vilja och ombytlighet. Under puberteten (trettonårskrisen) minskar 
arbetsförmågan och personligheten tenderar att bli mer osäker och vilsen. Vygotskij menar att 
barn under dessa krisperioder blir mer självständiga, ökar förståelsen för det sociala samspelet 
samt utvecklar sitt eget tänkande. Vygotskij sammanfattar med att betona att ”krisperioderna 
innehåller kreativa möjligheter som pedagoger måste uppmärksamma” (s.160).        
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Behaviorism 
 
Den behavioristiska filosofin har enligt Stensmo (1994) en stark ställning i amerikansk 
pedagogik och filosofi som grundar sig på en objektiv grundsyn där man endast kan finna 
vetenskap i det som kan observeras, räknas och mätas. Imsen (2000) visar på att 
behavioristerna vid studier av människan endast kan observera det som påverkar individen 
och hur människan reagerar. Saker som exempelvis tankar och känslor anses inte kunna 
observeras och kan därför inte användas vetenskapligt. Behaviorismen hävdar också att det 
finns ett samband mellan påverkan (stimulans) och reaktionen hos en individ (respons), och 
de försöker hitta detta samband för att kunna forma mänskligt beteende. De har däremot 
funnit att belöning och straff har en påverkan på stimulans och respons. All inlärning sker 
enligt behaviorismen systematiskt och kommer via kunskaper och erfarenheter och därför 
anser de att alla kan lära sig vad som helst med rätt påverkan och stimulering. Skillnader i 
intellekt förklaras med skillnaden i snabbhet att lära. Imsen belyser också ett nytänkande inom 
detta område, den så kallade neobehaviorismen, som bland annat börjat uppmärksamma 
människans förväntningar (som enligt behaviorismen inte går att observera) eftersom det 
verkar förklara mycket av det människan gör, samt att individen gör det som gynnar en själv, 
som till exempel att söka glädje och undvika smärta. Stensmo (1994) belyser hur detta 
fungerar praktiskt i undervisningen. 
 
         Praktisk undervisningsteknologi fokuserar läromedlet eller organiseringen av det stoff som skall 

läras in. Det stoff som skall läras in bryts ner till ett antal konkreta målbeteenden. Den lärande 
instrueras att stegvis utföra beteenden som efterliknar dessa målbeteenden. Efter varje rätt utfört 
beteende får den lärande återkoppling/belöning/förstärkning. (s.94)    

 

Konstruktivism 
 
Imsen (2000) förklarar den konstruktivistiska kunskapssynen med att kunskap inte bara är 
något som finns utan att det är människans strävan att steg för steg försöka förstå och förklara 
världen som vi lever i, som skapar kunskap. Författarinnan skiljer mellan två olika former av 
konstruktivism, nämligen den kognitiva och den sociala. Den förstnämnda hittas främst hos 
Piaget, och den innebär i stora drag att inlärning hos barn till en början sker på det 
individuella planet i samspel med sin omgivning. Där hämtar de själv kunskaper genom en 
riklig stimulans av de olika miljöer de befinner sig i, och att genom egna erfarenheter och 
utforskning av sin omgivning bilda sin egen kunskap. Stensmo (1994) visar på att 
kunskapskonstruktion är en aktiv process där ”människan är nyfiken och har en naturlig 
strävan att utforska och söka förstå omvärlden” (s.34). Den sociala konstruktivismen menar 
däremot att vi får kunskap och förstår världen genom ett socialt samspel med andra 
människor, exempelvis via socialt umgänge och diskussioner. Vidare anser den att kunskap är 
något man enas om, inte något som finns i sig självt. Denna kunskapssyn har störst förankring 
i Vygotskijs teori och språkets betydelse för människans utveckling. (Imsen, 2000) 
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Minnet 
 
Dariush Araï säger i sin bok Introduktion till kognitiv psykologi (1999) att minnet består av tre 
processer. Dessa är enligt honom inkodning, lagring och återhämtning, vilka ibland sker 
väldigt snabbt och delvis automatiskt utan att människan behöver anstränga sig. Araï 
definierar minnet i mer vardagliga termer på följande sätt. 
 
1. ”Att minnas vad man skall göra eller våra framtida planer.” 
2. ”Att minnas vad man har gjort eller händelser i det förflutna.” (s.71) 
 
Den första processen, inkodningen, beskrivs av forskarna Craik och Lockhart i Anna 
Derwingers bok Minnets möjligheter (2003) i tre steg. 
 

1. Förmågan att koncentrera sig på det man vill minnas. För att kunna göra läxan krävs 
koncentration. 
 
2. Associationer mellan det nya vi vill lägga på minnet och sådant vi vet med hjälp av bland 
annat arbetsminnet. Om läxor bygger på sådant som eleven redan behärskar blir det lättare 
att lagra i minnet 
 
3. Vikten av att förstå innebörden i det man vill komma ihåg istället för att bara rabbla 
något abstrakt. Förberedda meningsfulla läxor underlättar minneslagringen. Om man till 
exempel har svåra ord i läxa underlättar det om eleven vet vad orden ska användas till.  
(s.19) 

 
Araï (1999) förklarar lagring och återhämtning där information som finns lagrad i minnet ska 
återhämtas för att kunna nyttjas i nuet. 
 
Leo (2004) delar upp minnet i medvetet minne, omedvetet minne och långtidsminne. Det 
förstnämnda innehåller personliga minnen som är starkt anknutna till känslor. Det omedvetna 
är sådant som människan känner igen och gör utan att behöva tänka allt för mycket, som att 
till exempel cykla. Långtidsminnet krävs för att befästa kunskaper som man till exempel lärt 
sig i skolan. Araï (1999) använder sig av andra termer när han förklarar dessa olika 
minnestyper, som ”att vi lagrar det vi upplevt (episodiskt minne), det vi vet (semantiskt 
minne) och det vi kan (procedurminne)” (s.72). Leo (2004) sammanfattar sin forskning kring 
minnesteorin att inlärning sker bäst genom en kombination av de tre minnestyperna och att 
det därför krävs väl genomtänkta läxor i skolan för att passa enskilda individer. Han 
poängterar bestämt att: 

 
Om läxor ska ges i enlighet med resultat från minnesforskningen måste läraren bland annat 
ta hänsyn till elevens koncentrationsförmåga, elevens förmåga att associera till det som 
redan är inlärt och till att eleven ska tycka att lä xan känns meningsfull att göra. (s.22)    

 
Gunilla Lindqvist talar i sin bok Vygotskij och skolan (1999) om olika minnestyper. Hon 
påpekar att minnet länge setts som en ”allmän egenskap hos nervsystemet, som fungerar 
likformigt hos alla” (s.87). I modernare tid påpekar dock Lindqvist att man börjat tala om 
visuellt, auditivt och kinestetiskt minne. Den förstnämnda minnestypen kännetecknas enligt 
författarinnan av att man med synens hjälp minns, och där den auditive minns med hjälp av 
hörseln. Den kinestetiske minns bäst när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och upplever. 
De gillar att röra vid saker med händerna. Lindqvist betonar att de olika minnestyperna sällan 
förekommer ensamma. Det vanligaste är att två typer förekommer tillsammans utan att på 
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något sätt hindra varandra. Lindqvist säger vidare att det är viktigt för pedagogen att i sin 
undervisning använda olika sätt för att få sina elever att minnas, eller som hon uttrycker det: 
”Ju mer olika sätt som används för reaktionen att gå in i nervsystemet, desto grundligare 
fastnar det där”(s.88). Lindqvist påpekar en annan viktig bit som spelar in när det gäller att 
minnas, nämligen intresse, där hon menar att minnet blir starkast om det är något som 
intresserar individen. Eller avslutningsvis med författarinnans egna ord: ”Det vi betraktar med 
störst intresse, det lär vi oss också bäst” (s.91).  
 

Motivationsteori och motivation 
 
I boken Hur man får människor att växa (1997) skriver författarna Jansson, Jansson och 
Wågman om att lärandet i sig är ett intressant fenomen som det grubblats mycket på genom 
historien. Författarna menar att med motivationens hjälp kan en elev föras från omedvetet 
okunnig till att bli medveten och kunnig där motivationen används som främsta drivkraft. 
Kärnan i allt detta är lärarens uppgift som inspiratör till elevens eget kunskapssökande. 
Författarna påpekar att läraren ska visa på glädjen med kunskap och hur den kan nyttjas. De 
säger: ”För läraren gäller det att i möjligaste mån utnyttja elevernas engagemang i olika frågor 
och med detta som grund inspirera till en vidgning runt grundengagemanget” (s.41).  Imsen 
(2000) talar om den inre och den yttre motivationen. Med den inre motivationen menar hon 
när man gör saker för att det är roligt och gynnar en själv, därigenom blir det meningsfullt. 
Med yttre motivation menar Imsen yttre påverkan som styr, det kan till exempel vara 
belöningar, betyg, andras beundran med mera. Håkan Jenner pekar i sin forskningsrapport 
Motivation och motivationsarbete (2004) på att motivation påverkas mycket av individuella 
och sociala faktorer. Med det individuella menar han personlighetsdrag, tidigare upplevelser 
och värderingar med mera. Till de sociala faktorerna hör bland annat relationer och andras 
förväntningar. Jenner sammanfattar detta i tre punkter vad som mer specifikt präglar 
motivationsprocessen: 
 

• Målet – om det ligger innanför synranden och verkar möjligt att uppnå;  
• Uppnåendets värde – om målet är eftersträvansvärt (Varför ska jag lära mig detta 

som jag inte har någon nytta av?); 
• Misslyckandets sannolikhet – dvs. individens bedömning av sina chanser att lyckas. 

(s.43-44) 
 

Behov  
 
Espen Jerlang skriver i sin bok Utvecklingspsykologiska teorier (1999) att i en lärares 
grundutbildning ingår Maslows behovsmodell där Maslow beskriver fem grundläggande 
behov vilka alla hänger samman med varandra.  
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Människan är enligt Maslow en sökande varelse som aldrig blir riktigt nöjd. Vad vi söker är 
beroende på våra tidigare erfarenheter. Ulf Leo (2004) hävdar att vi inte skulle göra läxor om 
vi varit otrygga och hungriga en tid. Behovet som vi har av kärlek och social anknytning visar 
att vi är sociala varelser som inte vill sticka ut alltför mycket. När elever gör läxor kan det 
vara för att passa in i ett traditionellt mönster för att det är en norm att göra läxor, för att alla 
elever gör läxor. Genom att göra läxor vinner man uppskattning av lärare och föräldrar. En del 
elever ser kanske läxan som ett sätt att förverkliga sig själva, ett sätt att lyckas med sin 
skolgång. Dr William Glasser hävdar i sin bok Skola med kvalitet (1992) att lärare som kör 
med den bossledda stilen klagar på omotiverade elever istället för att egentligen säga att de 
inte vet hur de ska få eleverna att arbeta. De tror att motivationen påverkas utifrån och inser 
inte att motivationen kommer inifrån. De flesta människor tror att eleverna slutar att prata 
bara för att läraren säger till. Men motivationsteorin säger att så är inte fallet. Eleverna är tysta 
ifall de anser att det gynnar dem att göra som läraren säger, annars fortsätter de att prata. 
Glasser avslutar med att belysa att det är vad vi vill ha för tillfället som förorsakar vårt 
beteende. Den yttre påverkan kan verka vara anledningen, men så är aldrig fallet.  
 

Vilka faktorer påverkar elevens förutsättningar att nå måluppfyllelse 
 
I Skolverkets rapport 202 Utan fullständiga betyg –Varför når inte alla elever målen? (2001) 
går det att finna fem förklaringar till varför elever saknar fullständiga betyg: 
 

• Familjens sociala problem 
• Elevers inlärningssvårigheter 
• Föräldrars låga utbildningsnivå 
• Utländsk bakgrund 
• Elevers bristande motivation 

 
I rapporten har de bland annat kommit fram till att som lärare gäller det att neutralt beakta 
elevers bakgrund och förutsättningar och sedan bygga efter dessa belägg. Det gäller att 
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komma underfund med vad som kan motivera och stimulera eleven. Det är viktigt för 
motivationen att eleven själv får skapa sina förutsättningar och känna att de är delaktiga i sin 
egen utveckling. All personal på skolan ska arbeta mer kontinuerligt med förhållningssätt och 
bemötande av elever. Det är viktigt att alla är överens i detta eftersom hela skolans kultur och 
miljö påverkar lärare och elever. När en elev behöver hjälp måste enligt rapporten 
mottagligheten först undersökas för att komma fram till rätt tillvägagångssätt för den eleven.  
Det gäller även att ha rimliga krav och klargöra dessa för eleven så att de är överens. 
Föräldrarnas engagemang för barnets lärande är viktigt, bra att uppmuntra även det. Alla 
behöver uppmuntran och beröm, det får en att växa både som liten och stor. I Lpo 94, 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet  (1994) utgår på demokratisk grund och det 
innebär bland annat att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättning och behov 
med utgångspunkt av elevens bakgrund, tidigare erfarenheter samt språk och kunskaper. 
Skolverkets rapport (2001) belyser att det är viktigt att lära sig rättigheter och skyldigheter 
som först gäller inom skolan, men sen även ute i samhället. Det står även att det är bra om det 
går att besöka och utnyttja arbetsplatser och föreningar med mera och sedan väva in det i 
undervisningen. Skolan ska enligt rapporten ta del av samhällets erbjudanden även när det 
gäller kultur, så att barnen lär sig olikheter och samband. Dessutom lära sig att acceptera de 
olikheter som finns och vara nyfiken på andra kulturer och levnadssätt. Vidare påpekas det i 
att som lärande pedagog i skolan är det viktigt att tänka på alla olika förutsättningar eleverna 
har för inlärning. Alla passar inte in under en ram och läraren måste vara förutseende och 
lyhörd för elevernas signaler. Hemmets miljö är också en del i barnets utveckling och det är 
bra att ha en inblick även i det. Läxor är en metod för inlärning och det finns flera modeller av 
läxa. Det gäller att finna ut vad den enskilde eleven har för behov och göra eleverna  
uppmärksamma på sin egen inlärningsstil. Avslutningsvis framhävs det att med samarbete och 
engagemang från alla håll kan man uppnå goda resultat, men det måste alltid utgå från barnets 
förutsättningar. 

 

Hjälp i hemmet 
 
Ulf Leo (2004) har i sin uppsats tagit fasta på att läxläsningens effekter möjligtvis är beroende 
av den hjälp eleven kan få i hemmet. Det kan inte ge så mycket att sitta med en läxa som man 
inte klarar av och att inte ha någon att fråga. Pontus Hammarlund, journalist på Aftonbladet 
sammanfattar i sin artikel Rektor sågar hemläxor (2004-11-15) Leos slutsatser efter sin 
magisteruppsats om läxor: 

 
• Meningslösa: De gör ingen nytta i lågstadiet, nästan ingen i mellanstadiet. 
• Orättvisa: När alla får samma läxa måste somliga slita, andra knappt jobba alls. 
• Ojämlika: Somliga barn får mycket hjälp hemma, andra ingen. 
• Ansvarslösa: Skolan smiter ifrån sitt ansvar för inlärningen. 
• Sorterande: Den som inte klarar hemarbetet riskerar att hamna i ett b-lag. Dessa får ännu mera läxor 

för att hinna ikapp. 
• Irriterande: Stämningen hemma förstörs när barnen inte klarar av läxan. 
• Diskriminerande: Om vuxna slipper ta med sig jobbet hem, varför ska barn tvingas göra det? (s.12)  

 
Av vilken anledning ger man läxor, funderar Leo (2004) vidare i sin uppsats? Vad är det som 
man vill att barnen ska lära sig och varför tror man att de lär sig det bättre hemma än i skolan? 
Det finns många olika svar på detta säger han. För det första finns det ingen stor och 
övergripande förståelse varför man ger läxor, syftet med läxor eller varför läxor 
överhuvudtaget finns. En sak är i alla fall säker, enligt Leo, det ligger inte i skolans uppdrag 
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att ge läxor men ändå finns de. Lärarna säger att de använder läxor som en del i deras 
undervisning. Eleverna uppfattar i sin tur detta som att läxorna är en del av helheten skola. 
Läxorna blir en förlängning av skolarbetet.  Rent inlärningsmässigt ger läxan problem om det 
är skolarbete som skall göras utan lärares närvaro.  
  

Läxan som hot och bestraffning  
 
Ulf Leo (2004) nämner vidare att läxan ibland används som hot och bestraffning. När eleven 
inte är aktiv på lektionen hotar läraren med att uppgiften får tas hem som läxa. Det är inte lätt 
att avgöra om det är en bra eller dålig metod. Vad gör man som lärare när inte eleven presterar 
i skolan? Visst kan det vara så att hotet med läxa får eleven att arbeta. Det kan även vara så att 
det inte är en lagom svår uppgift som ger den bästa motivationen att göra uppgiften. Det 
måste ändå finnas bättre sätt att tillrättavisa och uppmuntra elever på anser Leo. Detta är 
liksom motivation och inlärning olika för olika elever. Om inga läxor fanns skulle man kanske 
kunna tro att det skulle vara en lycklig värld. Inte alls säger barnen som Leo frågat, de yngre 
säger att det är genom läxor man lär sig. De äldre eleverna säger att det skulle bli kaos i 
klassrummet om läxorna togs bort. 
 

Meta-projektets dokumentation 
 
Ebbe Lindell beskriver i sin bok Läxor –hemarbetets utformning och effekter (1990) hur ett 
projekt som kallas Metaforskning arbetar med att sammanställa resultat från tidigare 
forskning som ger en överblick över trettio års forskning inom olika ämnesområden. I 
Metarapport nummer 2 behandlar man vad forskningen säger om elevernas hemarbete, 
läxorna och dess effekter. Författaren menar att det egentligen är ganska underligt att så ringa 
intresse har ägnats åt innehållet i hemarbetet. Effektstudier brukar i huvudsak koncentrera sig 
till att mäta den tid eleverna lägger ned på läxorna utan att bry sig så mycket om arbetets art. 
De svenska undersökningar som enligt Meta-projektets dokumentation har lämnat bidrag till 
frågan om hemarbetets utformning och effekter, har inte kunnat påvisa någon markant nytta 
av läxläsningen då det gäller prestationen i skolan. Lindell skriver att undersökningen 
emellertid i många fall lider av svagheten att inte ha kontrollerat elevernas förutsättningar. 
Under sådana omständigheter kan det rentav hända att läxläsningen ser ut att ha negativa 
effekter, men det är givetvis en synvilla förorsakad av att elever med svaga förutsättningar 
kan ha läst mer läxor, menar Lindell. Studier i andra länder visar på mycket klara och starka 
effekter av hemarbetet. Efter de nu genomförda analyserna av det svenska Metamaterialet ser 
det ut som om läxläsningen borde ägnas avsevärt större uppmärksamhet i vår skolforskning. I 
nuläget riskerar vi att införa bestämmelser om hemarbetet helt på måfå. Lindell hänvisar till 
1969 års läroplan där hon konstaterar att det står att huvuddelen av studierna bör utföras i 
skolan. Hon anser detta bokstavligt talat ha varit korrekt. Författaren säger vidare att det 
däremot var djupt beklagligt att uttrycket kom att uppfattas som att läxor inte borde ges alls. 
Troligtvis har svenska elever under något decennium gått miste om åtskillig kunskap på grund 
av denna tolkning.  Idag framträder det som en moralisk plikt för skolan att ge mer läxor. 
Lindell avslutar med att betona att varje minut som barnen kan hållas borta från det 
destruktiva mediautbud som dominerar i många hem, betyder en vinst i barnens psykiska 
hälsa. 
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Kvalitet i skolan 
 
Dr. William Glasser (1992), med erfarenhet av kvalitetsarbete i skolan säger att vi inte längre 
ska hålla till godo med defensiva mål och hur vi får bukt med problem inom skolan. Han vill 
att vi satsar våra krafter på att göra skolan meningsfull i det samhälle den finns. Glassers 
böcker har haft en avgörande betydelse för debatten om läxor i USA och andra länder. Även 
om det kan vara svårt att acceptera både för lärare och föräldrar, kan läxor vara huvudskälet 
till att många elever avlägsnar skolarbete ur sina värdeföreställningar hävdar Glasser. Till och 
med duktiga elever säger nästan alltid att läxor är det som de ogillar mest i skolan. Väldigt få 
påstår att de gör alla uppgifter de får, de flesta medger att de gör mycket mindre. Detta kan 
man enligt författaren inte direkt skylla på lärarna som utför det de ombeds att göra, eller 
eleverna som inte arbetar. Detta är ett betydande statistiskt bevis för att göra det du blir 
tillsagd att göra inte fungerar. Ändå fortsätter många inom skolan att fästa liten 
uppmärksamhet på själva systemet enligt Glasser. I årskurs sju hanterar mer än hälften av 
eleverna detta tvång på så sätt att de avlägsnar skolarbetet från sina värdeföreställningar och 
utför allt mindre arbete i klassen. Läxor som i praktiken ska ha sin uppgift att öka 
produktiviteten i systemet, drar ned den kraftigt. Glasser påstår vidare att om problemet med 
att eleverna inte gör sina läxor ska lösas måste det göras det motsatta till vad som görs nu 
genom att minska läxorna och betona vikten av arbete i skolan. Eleverna förväntar sig att 
arbeta på lektionerna och om arbetet i klassen tillfredställer dem, ingår det som en viktig del i 
deras värdeföreställningar. Författaren menar att när man försöker göra något som inte 
fungerar, förlorar både elever och lärare respekten för systemet. I och med att tvånget ökar går 
möjligheterna till kvalitet förlorad. Det kan enligt Glasser ändå finnas sätt att få eleverna att 
frivilligt göra hemuppgifter utan att göra dem obligatoriska. Eleverna kan till exempel få till 
hemuppgift att intervjua sina föräldrar, se något speciellt program i utbildningssyfte, forska i 
samhället, göra frivillig samhällsservice eller praktisera det som lärts in i skolan, hemma eller 
i samhället. För att befrämja kreativitet och initiativförmåga, kan en uppgift bestå i att ta reda 
på vad som kan göras hemma för att berika det som tas upp i skolan. Många pedagoger inom 
skolan lägger enligt Glasser ned alltför mycket tid på att försöka tvinga elever att läsa vilket 
medför att många lär sig avsky att läsa. Motvilligt kanske de går med på att läsa i skolan, men 
hemma vägrar de att läsa. Ett förslag till uppgift i att inspirera till läsning är att varje 
familjemedlem finner något intressant i en bok eller tidning och läser upp det högt för de 
andra. Lärare kan även föreslå att det finns mycket i serietidningar som är av pedagogiskt 
värde. ”Snobben” och ”Kalle och Hobbe” är enligt Glasser exempelvis utmärkta då det gäller 
relationer. Liknande uppgifter kan leda till ytterligare läsning. Glasser uppmanar lärare som 
kommer på bra metoder för att inspirera till läsning att dela med sig av sin expertis till andra. 
 
 

Syfte  
 
Vårt syfte är att studera om läxa gynnar inlärningen hos eleverna.  
 

Metod  
 
I den faktabaserade delen av uppsatsen har vi använt oss av olika källor för att få en bred 
insyn i ämnet. Dessa källor består av litteratur som på olika sätt berör ämnet. Vi har också läst 
tidigare forskningsrapporter samt tidningsartiklar. En del information har vi även funnit via 
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Internet. Det här skriver Jarl Backman om i sin bok Rapporter och uppsatser (1998), där 
betonar han vikten av att ta del av tidigare dokumentation i det valda ämnet innan det 
egentliga forskningsarbetet tar sin början.  
 

Enkätundersökning 
 
I den empiriska delen av undersökningen har vi från början använt oss av en gruppenkät till 
elever (bilaga 1). Detta för att vi skulle få en första inblick av elevers tankar kring läxor. 
Enkäten var utformad med tre ja eller nej frågor samt en fråga med öppet svar. 
Enkätundersökningen valde vi att göra i en årskurs fyra med 23 elever, varav 13 flickor och 
10 pojkar. Samtliga elever besvarade enkäten. Undersökningen gjordes på en skola i 
Skellefteå kommun. Jan Trost skriver i sin bok Enkätboken (2001) att fördelen med att göra 
en enkätundersökning är att man når många och får ett lätthanterligt material. Vår 
enkätundersökning genomförde vi under den verksamhetsförlagda utbildningsperioden 
höstterminen 2004, vecka 41 till 46. Undersökningen gjordes i den klass vi var placerade i. 
 

Intervjuer med pedagoger  
 
Nästa steg i vår undersökning var intervjuer med pedagoger (bilaga 2). Genom att välja 
kvalitativa intervjuer till undersökningsmetod som Steinar Kvale nämner i sin bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun (1997) kan man som intervjuare och forskare ”förstå världen 
ur den intervjuades synvinkel” (s.9). Inför intervjuerna var vi noggranna med att berätta vårt 
syfte med undersökningen samt att erbjuda dem att läsa igenom och godkänna våra utskrifter 
av intervjuerna i efterhand. Vi påpekade även tydligt anonymiteten i deras svar. Det kommer 
således inte att gå utläsa ur rapporten vem som besvarat frågorna.  I våra intervjuer deltog tre 
personer, två  män och en kvinna i varierande åldrar från 30 till 60 år. Samtliga arbetar som 
lärare inom grundskolan, årskurserna fyra till nio. Det var lätt att få pedagoger att ställa upp 
på intervjuer och samtliga som tillfrågades ställde mer än gärna upp. Det material vi använt 
oss av i intervjuerna var ett av oss utarbetat frågeformulär som låg till grund för 
intervjusamtalet. Frågorna gav även utrymme för följdfrågor, där andra tankar kring ämnet 
rymdes. Vi valde att noggrant skriva ned svaren för att ge tid för eftertanke hos den 
intervjuade. Intervjuerna gjordes enskilt och i skolmiljö. Varje intervju tog cirka tjugo till 
trettio minuter att genomföra.  
 

Intervjuer med barn 
 
För att dessutom få en djupare inblick i vad barnen tänker om läxor, valde vi att också 
intervjua tre barn, två flickor och en pojke, i åldrarna sju till elva år (bilaga 3). Barn kräver om 
möjligt mer tid för eftertanke, därför valde vi även här att skriva ned svaren. Intervjuerna 
gjorde vi på respektive barns skola i ett avskilt rum. Varje barn intervjuades enskilt med en av 
oss som intervjuare. Varje intervju tog cirka femton till tjugo minuter att genomföra. Samtliga 
intervjuer gjordes under veckorna 46 till 50, 2004.  
 



 12 

 

Resultat 

 

Enkätundersökning i årskurs 4 
 
Sammanlagt 23 elever varav 13 flickor och 10 pojkar 
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Figur 1: Visar om eleverna anser att de lär sig något av läxor.  
 
Kommentar: Av de tillfrågade så tyckte samtliga tretton flickor och nio av tio pojkar att de lär 
sig något av sina läxor. En av pojkarna svarade att han inte lärde sig något av läxor. 
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Figur 2: Visar om eleverna vill ha mer eller mindre läxor, eller om de anser att det är bra 
som det är. 
 
Kommentar: En av de tio pojkarna vill ha mer läxor. Fyra pojkar och tre av tretton flickor vill 
ha mindre läxor och fem pojkar och tio flickor anser att det är bra som det är nu. 
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Figur 3: Åskådliggör huruvida eleverna föredrar längre skoldagar i stället för läxa. 
 
Kommentar: Tre av de tio pojkarna och två av tretton flickor skulle föredra längre skoldagar i 
stället för läxa. Sju pojkar och elva flickor vill hellre ha läxa än längre skoldagar. 
 
På fråga 4 fick de med egna ord beskriva hur det kändes att göra sin läxa. 
 
Här nedan kommer ett urval av kommentarerna vi fick eftersom många kändes 
likartade.  
 
Flickor:  
 
”Det borde bli mindre matteläxa.”  
 
”Det brukar vara ganska jobbigt när man får hem läxan. Men när man väl kommer igång så 
blir det ganska kul.” 
 
”Det känns helt okej, jag kan tycka att det är jobbigt när man är sjuk och måste göra läxan.” 
 
”Det är lätt och svårt ibland men det går jättebra.” 
 
”Jag tycker att det känns bra och kul men ibland känns det lite jobbigt” 
 
”Det känns bra! Man lär sig jättemycket.” 
 
”Det kan vara lite jobbigt ib land och lite stressande. Men det är okej, det funkar ofta.” 
 
”Ibland är det jobbigt, ibland är det kul. Det beror på vad det är för läxa.” 
 
 
Pojkar: 
 
”Det känns bra att göra läxor! Jag tycker det är roligast med matteläxa.” 
 
”Jag tycker läxa är tråkigt.” 
 
”Det är väldigt lätt att göra läxan, det är inte svårt att göra läxan.” 
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”Jag vill hellre vara längre på skolan. Jag hatar läxor därför jag hinner inte göra dom.” 
 
”Det känns bra för att jag har en hel dag för läxor i veckan.” 
 
”Det är jobbigt med engelska. Det är roligare med matte. Det är inte roligt med tidtagning.” 
 
”Det känns bra det är då inte svårt och jag har gott om fritid.” 
 
Sammanfattning: Överlag så var flickorna något mer positivt inställda till läxor än pojkarna.  
 

Intervjufrågor till pedagoger 
 
Pedagog 1 som vi kallar Håkan är trettio år och arbetar som lärare i årskurserna sju till nio. 
Håkans huvudsakliga ämnen är historia och religion. Han arbetar på en skola i ett av 
Stockholms bättre sociala områden.  
 
Pedagog 2 kallar vi Sture. Han är i sextioårsåldern och arbetar i årskurserna fyra till sex på en 
skola i Skellefteå kommun, just nu arbetar Sture i årskurs fyra. 
 
Pedagog 3 har vi gett namnet Sara. Hon arbetar på en skola i Skellefteå och har årskurserna 
fyra till sex, just nu har hon årskurs sex. Sara är trettioåtta år.  
 
För- och nackdelar med läxa 
 
Eftersom Håkan har historia och religion som ämne anser han att det går läsa in sig på relativt 
mycket text hemma. Han ser fördelar med att eleverna är väl förberedda för att effektivisera 
skoltiden. Samtidigt är han medveten om att det kan medföra en ökad stress för eleverna. 
Eleverna på hans skola är resultatinriktade och ”skippar inte en läxa” som han säger, utan de 
får nästan bromsas. Sture är något tveksam till nyttan med läxor men säger att i viss mån kan 
eleven ha nytta av den extra träning som läxan ger. Även en bit av egenansvar och rutin kan 
läxan ge till fördel. Nackdelar, enligt Sture, kan vara att det ligger något över eleven som skall 
göras utanför skoltiden. Det blir även ett tryck på föräldrarna att tillgodose skolans krav. Sara 
ser fördelarna med att eleven får arbeta i lugn och ro i hemmamiljö och träna extra på 
uppgifter för att befästa kunskapen. Samtidigt ger det en insikt för föräldrarna i elevens 
arbete. Sara tycker även att hemläxan ger en nyttig lästräning. Nackdelar kan vara att 
förberedelsen för att göra en bra läxa tar tid för pedagogen, som enligt Sara kan användas på 
annat sätt för eleven i skolan. Hon menar att det inte ger eleven något att de får en 
ogenomtänkt läxa. Både Sara och Sture menar att det blir till nackdel för eleven om det blir så 
att läxan bara finns till för läxans skull. 
 
Läxans funktion vid elevers inlärning 
 
I Håkans klasser handlar det mycket om att få in och befästa kunskap. Disciplin och 
studieteknik är relativt bra utvecklat hos dessa elever anser han. Sture påstår att om 
inlärningsmodellen passar eleven, då kan läxan ha betydelse. Repetition är bra för inlärning 
hävdar Sture. Sara å sin sida säger att läxans funktion vid inlärningen beror på elevens behov 
och om de kan sammankoppla uppgiften till ett större sammanhang baserat på elevens tidigare 
erfarenheter. En del gör stora framsteg men det är väldigt individuellt. Det ultimata vore att ge 
alla individuella och väl genomtänkta läxor för den enskilde eleven, men för detta finns inte 
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tillräckligt med tid. Det händer tyvärr att man allt för ofta gör det bekvämt för sig och 
använder sig av redan beprövat material. 
 
Inlärande enbart under skoltid 
 
Håkan betonar att det är möjligt men att det skulle göra det svårare att hinna med det man vill 
för att uppnå sina mål. Läxor tycker han gör lektionerna mer effektiva. Sture anser att det 
mesta skulle kunna göras i skolan, det beror på hur tiden nyttjas. Sara är tveksam, hon tycker 
inlärning är så individuell, det passar inte alla att enbart arbeta under skoltid. En del elever 
tillgodogör sig kunskapen bättre i hemmamiljö där de kan arbeta i lugn och ro.  
 
Elevernas inställning till läxor 
 
Som Håkan påpekat tidigare upplever han att eleverna nästan aldrig hoppar över sin läxa. 
Ibland händer det till och med att han får påminna vissa elever att det finns annat att göra på 
fritiden. Sture poängterar att det är väldigt olika. Somliga tycker att det är skönt att slippa 
läxor och vissa vill ha. Sara är rak i sitt svar då hon säger att eleverna är enbart positiva till 
läxor. De är relativt eniga om att det är viktigt att få eleverna motiverade genom att ge dem 
läxor som känns meningsfulla och intressanta utifrån deras förutsättningar.  
 
Uppnå målen utan hemläxa 
 
Kraven är enligt Håkan höga från både elever och lärare. Därför tror han att målen skulle vara 
svåra att uppnå, sett till antalet lektioner, utan läxa. Sture tror att det skulle bli svårt att nå 
målen i språk utan läxa. I övriga ämnen skulle det nog vara möjligt i hans årskurser. Sara tror 
i stort sätt att det är möjligt att nå målen utan hemläxa.  
  
Andra funktioner med läxa än inlärning 
 
Eftersom motivationen är hög för dessa elever så anser Håkan att det mest handlar om 
inlärning mer än disciplin och struktur i arbetet. Sture säger att läxan kan ha betydelse i 
fostran eftersom det krävs ett egenansvar och rutiner som ger en struktur i arbetet. Det är även 
bra att eleven får olika arbetssätt presenterade för sig så de hittar rätt tillvägagångssätt. Sara 
har svårt att hitta någon mer funktion, det skulle i så fall vara ett förberedande inför de högre 
årskurserna, men hon är tveksam att läxan skulle ha någon annan funktion än inlärning för 
eleven.  
 
Sammanfattning: Pedagogerna ser både för och nackdelar med läxans funktion.  De påpekar 
att inlärning är individuell och passar inlärningsmodellen eleven gynnar det utvecklingen. 
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Intervjufrågor till barn 
 
Barn 1, pojke 11 år, årskurs 5 (Kalle) 
Barn 2, flicka 10 år, årskurs 4 (Lisa) 
Barn 3, flicka 7 år, årskurs 1 (Anna) 
 
(Namnen är fingerade) 
 
Tankar vid ordet läxa 
 
Kalle tycker läxa är jobbigt. Det är något som måste göras. Han uttrycker det som så att ”läxa 
är ett skoljobb som man måste ta hem”. Lisa säger att när hon tänker på läxa så funderar hon 
på om hon har gjort den och vad läxan var. Hon säger att läxa är ”en hemuppgift som ska 
göras till en annan dag”. Anna funderar vad läxan ska vara nästa gång och att läxan är ”något 
man kan arbeta med”. 
 
Varför man har läxa och vad man lär sig av den 
 
Kalle tror att man har läxa för att inte som han säger ”halka efter för mycket”, från vad fröken 
har tänkt man ska hinna. Han tycker inte att han lär sig något nytt, det som ger mest är 
svenskaläxan som oftast består av ord att göra meningar av. Lisa tycker läxan är något man 
ska träna in för att komma ihåg. Glosor i engelska är det hon lär sig mest av. Anna säger att 
läxan är till för att man ska lära sig saker. Hon tycker matteläxan lär henne mest.  
 
Exempel på bra och dåliga läxor 
 
Bra läxa enligt Kalle är att fråga hemma om olika saker. En dålig läxa är en ”stor läxa som 
innehåller flera saker”. Lisa tycker att multiplikationstabellen är bra att träna på, vad som 
däremot är mindre bra är de svenska orden (att skriva meningar av) som hon anser att hon 
redan kan. Anna tycker kort och gott att ”matteläxan är bra och det finns inga dåliga läxor”. 
 
Tankar om att göra sin läxa 
 
Kalle tycker att läxan tar tid från annat som hockeyträning och kompisar, därför blir det ofta 
jobbigt att göra den, speciellt när han känner sig trött. Lisa säger att det varken är speciellt 
roligt eller jobbigt att göra läxan. Det hon kan tycka är lite roligt är att träna med sin pappa 
och sedan bli förhörd av fröken för det är ”kul att se vad man kom ihåg”. Läxor är enligt 
henne för det mesta lätta att göra. Anna säger att läxan aldrig känns svår utan bara rolig, 
speciellt matteläxan.  
 
Behövs hjälp med läxan 
 
För det mesta behöver Kalle hjälp med sina läxor eftersom han tycker att vissa uppgifter är 
svåra. Han tycker han får den hjälp han behöver hemma. Både Lisa och Anna tycker inte att 
de behöver hjälp, men känner att det finns hjälp att få om det skulle behövas.  
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Antal läxor i veckan 
 
Kalle tycker tre eller ingen läxa är lagom, i nuläget har han fem läxor i veckan. Lisa anser att 
tre är lagom i veckan och det är också så många hon har. Anna säger att två läxor känns bra, 
nu har de en till två i veckan.  
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Resultatdiskussion 
 

Reliabilitet 
 
Patel & Davidsson diskuterar i sin bok Forskningsmetodikens grunder (1994) att med 
reliabilitet menas tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet i de metoder som används i 
undersökningar för att komma fram till ett resultat. Vilka metoder har använts, hur har 
resultaten analyserats och vilka personer har genomfört undersökningen? Dessa faktorer 
påverkar trovärdigheten, alltså reliabiliteten i undersökningen. I vår undersökning har vi 
använt oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder. I den förstnämnda metoden har vi 
använt oss av en gruppenkät. Kongruens, som enligt Jan Trosts bok Enkätboken (2001) är 
”likhet mellan frågor som avses mäta samma sak” (s.60) är relevant för enkätundersökningar. 
Utifrån denna aspekt anser vi att vår enkät uppvisar en hög reliabilitet. Det som däremot kan 
ha påverkat trovärdigheten i enkätsvaren var att frågorna besvarades strax innan lunch vilket 
kan ha upplevts som ett stressmoment för vissa elever i gruppen. Trost säger att om man 
använder sig av enkla och vardagliga ord ökar reliabiliteten eftersom i stort sett alla uppfattar 
frågorna på samma sätt. Med understöd av detta finner vi att vår enkät också här uppvisar en 
hög reliabilitet. I den kvalitativa delen av undersökningen har vi använt oss av intervjuer på 
barn och pedagoger. I det sammanhanget påpekar Steinar Kvale i boken Den kvalitativa 
forskningsintervjun (1997) att olika intervjuare som använder sig av samma frågor kan få 
olika svar. Eftersom vi delat upp intervjuarbetet mellan oss är det möjligt att reliabiliteten 
blivit lägre på grund av detta. Enligt Patel & Davidssson (1994) kan svar på intervjuer 
påverkas av hur de som intervjuas känner sig vid intervjutillfället. De kan till exempel vara 
missnöjda med något som hänt innan och därför svarar negativt eller tvärtom. Författarna 
betonar också att de intervjuade kan vilja behaga den som genomför undersökningen och ge 
de svar som de tror förväntas av dem. Det som kan höja reliabiliteten i en kvalitativ intervju,  
enligt Kvale (1997), är att inte ställa ledande frågor och låta den intervjuade styra samtalet 
genom sina tankar och funderingar. Detta har vi haft i åtanke under våra intervjuer och lagt 
fram frågorna på ett neutralt sätt för att inte styra den intervjuade åt något håll. Detta anser vi 
har höjt reliabiliteten i våra intervjuer. Sammanfattningsvis anser vi, precis som Patel & 
Davidsson (1994) att en undersöknings tillförlitlighet ökar eftersom vi använt oss både av 
kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. 
 

Validitet 
 
Trost (2001) säger att traditionellt menar man med validitet, eller giltighet att ”instrumentet 
eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (s.61). Samtidigt som Kvale (1997) bland 
annat menar att validitet handlar om att kontrollera, ”ge en kritisk syn på sin analys” (s.218). 
Både i vår kvantitativa och kvalitativa undersökning anser vi att de mäter vår frågeställning. 
För att höja validiteten har vi precis som Kvale säger kontrollerat genom att låta de 
intervjuade få läsa igenom utskriften av sin intervju och den analys som vi gjort för att 
godkänna den.  
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Diskussion 
 
Arbetets syfte var att undersöka om elevernas inlärning gynnas av läxor. En kort 
sammanfattning kring våra empiriska studier visar att både lärare och elever anser att läxor är 
en del av skolarbetet. Lärarna säger att läxor gynnar relativt många elevers inlärning, men de 
påpekar att inlärningen är väldigt individuell där en metod inte passar för alla. Däremot anser 
de att det kan vara till nytta för eleven att repetera och få den extra träning som läxan ger för 
att befästa kunskapen. De betonar att läxan även uppfyller andra funktioner såsom disciplin, 
egenansvar, struktur och rutiner. Barnen är överlag positivt inställda till läxor men är 
tveksamma till att de lär sig något nytt.  
 
Läxa har alltid förknippats med skolarbete som ska göras hemma. Tittar man till exempel på 
nationalencyklopedins ordboks (1996) definiering så handlar det om hemarbete. Även Cooper 
(2001) säger att läxa är en uppgift som skall göras utanför skoltid. Läxa har enligt Hellsten 
(1997) alltid funnits med som tradition och rutin i skolans värld. Detta speglar av sig i de 
intervjuer vi gjort där läxa oftast ses som en uppgift som ska göras utanför skolan. Vi tror att 
detta beror på de djupt rotade vanor som de flesta lärare bär med sig från sina egna 
erfarenheter av skola. Denna tradition förs sedan vidare från generation till generation.  
 
Lär sig eleverna av läxor? 
 
När vi har frågat barn om de lär sig av deras läxor så anser de överlag att de gör det. Frågan är 
om det verkligen förhåller sig så? Forskningen visar enligt Imsen (2000) att vi lär på olika 
sätt. Författarinnan belyser Vygotskijs syn som anser att inlärning sker i ett socialt samspel, 
samt Piaget som säger att barn lär sig genom observation och egna erfarenheter. Utifrån dessa 
teorier kan man fråga sig i första hand om barnet lär sig om de sitter ensamma och ska 
tillgodogöra sig uppgiften som läxan ska ge. Pedagogerna verkar vara medvetna om det 
individuella i inlärningsprocessen men som vi tolkar det finns det inte utrymme i tid för att 
tillmötesgå allas behov. Precis som Lindqvist (1999) betonar att pedagogen måste använda sig 
av olika sätt för att få eleverna att minnas och få dem intresserade. Det vi har noterat vid 
barnintervjuerna är att läxorna uppfattas som viktiga och betydande i de allra tidigaste 
skolåren, intresset avtar däremot i de högre årskurserna. Detta tror vi i första hand beror på att 
för barn som går i årskurs ett och två, är i en ny miljö där allt känns spännande och nytt. Barn 
som har hunnit vänja sig vid skolan ledsnar tidvis på en viss sorts skolarbete som kanske inte 
passar dem. Lärarna å sin sida är ofta pressade av tid och tar gärna till gamla mallar i sitt 
undervisningsmaterial, det finns inte alltid utrymme för kontinuerligt nytänkande.   
 
Bra och dåligt med läxa 
 
Utifrån litteraturgenomgången säger Glasser (1992) att en bra läxa ska inspirera eleven och 
göra dem nyfikna. Ofta förekommer tvång i samband med läxa och det uppfattas ofta negativt 
av eleverna och kan ge en motsatt effekt. Jenner (2004) konstaterar att en bra läxa motiverar 
eleven och är utformad så att eleven känner att de kan nå målet och att det är meningsfullt. De 
resultat vi kommit fram till, tycker vi, visar på att lärare inte uppfyller dessa kriterier eftersom 
lärare upplever sin situation som att de inte hinner se till varje individs bästa. Barnen svarar 
utifrån sina erfarenheter om bra och dåliga läxor efter vad som intresserar dem och vad de 
behärskar, eller som en elev i årskurs fyra säger: ”Ibland är det jobbigt, ibland är det kul. Det 
beror på vad det är för läxa.” Vi tolkar detta som att barnen behöver läxor som motiverar dem 
för att det ska kännas inspirerande. Vi ser det som lärarens uppgift att erbjuda eleven olika 
metoder för att öka motivationen och gynna inlärningen.    
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Tankar och inställning till att göra läxa 
 
Pedagogerna påpekar att de flesta eleverna är positiva till att göra sin läxa. Det som kan vara 
negativt är att fritiden kan bli pressad och stress blir ett inslag i vardagen. Barnen som vi 
intervjuat säger att för det mesta går det bra att göra läxan men vissa medger att stundtals 
känns det jobbigt eftersom annat också ska hinnas med såsom träningar och så vidare. Som vi 
tolkar det ser vi en tendens till att eleverna uppfyller lärarnas krav och gör uppgifterna för 
deras skull, detta reflekterande har vi inte upptäckt hos pedagogerna. Det kan vara en svår 
uppgift som vi ser det att få eleverna att inse att de läser läxor för sin egen skull, men det är 
dit vi måste nå för att värdet i läxorna ska förvaltas till kunskap.   
 
Att uppnå målen 
 
Pedagoger upplever ett krav från både regering, föräldrar och elever att mål ska uppfyllas. 
Lärarna ser i vissa fall läxan som ett hjälpmedel för att uppnå målen där en del skolarbete får 
utföras hemma. Leo (2004) är kritisk till hemarbete där han antyder att utan lärares närvaro 
blir inlärningen lidande. Han menar att det finns så olika förutsättningar för barnen att få hjälp 
hemma. Detta nämner också Skolverket (2001) att en bidragande orsak till att elever har svårt 
att nå målen är föräldrars låga utbildningsnivå. De barn vi pratat med upplever utifrån sin 
synvinkel att de får den hjälp de behöver. Vi ser trots allt ett problem i att barnen kanske inte 
alltid får den hjälp som är relevant för det arbetssätt som används i dagens skola. Detta kan 
skapa förvirring hos barnen. Lärarna hävdar att en av fördelarna med läxa är den inblick som 
föräldrarna får i barnens skolarbete. Detta kan samtidigt skapa ett krav på föräldrarna från 
skolan som kan göra att läxan i förlängningen förknippas med stress som vi anser definitivt 
inte gynnar inlärningen för barnet.  
 
Argument för läxa 
 
Fördelarna med läxa som kommit fram i vår undersökning är för det första repetition som 
pedagogerna anser vara ett bra sätt att befästa kunskap. Läxan bidrar även till ett egenansvar, 
disciplin och struktur. Vissa av pedagogerna ser även läxan som en förhandsinläsning på 
kommande arbete i skolan. Även lugnet som kan hittas i hemmet säger de kan vara 
fördelaktig för elevens inlärning. Ännu ett argument som kan ge läxan fördel är enligt Lindell 
(1990) att eleverna genom läxan hålls borta från det destruktiva mediautbud som kan 
dominera i många hem. Detta anser Lindell viktigt för barnens psykiska hälsa. När vi 
summerar litteraturgenomgången så går det inte hitta mycket som ger läxan fördelar. Många 
ifrågasätter läxans funktion och hävdar att läxan ska göras under skoltid. De slutsatser vi drar 
utifrån de resultat vi kommit fram till är att läxan trots allt ses på med rätt positiva ögon både 
från elever och från lärare. Det är inte många elever i vår undersökning som skulle föredra 
längre skoldagar i stället för läxa. Detta ifrågasätter vi dock om barnen enbart ser längre 
skoldagar som ett straff för utebliven läxa. Varför är lärare då positiva till läxor när de 
samtidigt ger intryck av att vara tveksamma till läxans effektivitet för själva inlärningen. Vi 
tror att det kan bero på det invanda mönster som alltid präglat skolan, där läxan är ett stående 
inslag i undervisningen.  
 
Argument emot läxa 
 
När vi tittat på tidigare läxforskning är de flesta eniga i att läxan är en uppgift som hör till 
skolan och ska göras under skoltid. Detta betonar både Hellsten (1997) och Leo (2004) som 
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även i sina rapporter bland annat ifrågasätter skolans system när det gäller läxor och dess 
funktion. När vi har ställt frågan om läxans funktion till pedagoger så verkar det vara många 
som ifrågasätter om det verkligen gynnar inlärningen för eleverna. Då ställer vi oss frågan 
varför de då överhuvudtaget ger läxa. Vi anser att det troligtvis beror på att det i viss mån 
underlättar deras arbete. Tiden är vad vi förstått en bidragande orsak där så mycket mer än 
själva undervisningen ska hinnas med. För att då bättre hinna med det som ska göras är läxan 
en tacksam metod att ta till. Leo (2004) betonar att om en läxa överhuvudtaget ska vara 
meningsfull krävs det väl genomtänkta läxor som passar de enskilda elevernas olika 
inlärningssätt. Pedagogerna i undersökningen verkar enligt oss vara medvetna om detta 
faktum men verkar inte ha möjlighet att utföra det. Läxan måste för att gynna inlärningen vara 
utformad så att det passar den enskilde individen. Alla har inte samma förutsättningar när det 
till exempel gäller det stöd man kan få hemifrån eller vilket inlärningssätt som passar. 
Lindqvist (1999) beskriver de visuella, auditiva och kinestetiska inlärningssätten och påpekar 
hur viktigt det är som pedagog att använda sig av dessa olika metoder i undervisningen. Det 
gör man enligt oss inte med en läxa som ser likadan ut för alla, som vi uppfattat att det ofta ser 
ut i dagens skola.  
 
Sammanfattning  
          
De slutsatser som vi kommit fram till i vår uppsats är att, läxor gynnar inlärningen ifall att: 
 

• De är individuellt utformade  
• Motiverande och stimulerande för eleven 

 
Inlärningen gynnas inte av läxor ifall att: 
 

• De är ogenomtänkta 
• Metoden inte passar eleven 
• Läxan känns som ett stressmoment 

 

Fortsatt forskning 
 
Eftersom det är relativt lite forskat kring läxor känns frågeställningen rätt ny.  Forskningen 
som är gjord är kritisk och ifrågasätter läxans funktion i dagens skola. För att få mer klarhet i 
läxans egentliga funktion krävs ytterligare forskning med djupare undersökningar med fler 
belysningspunkter utifrån pedagoger, elever och föräldrars synpunkter i ämnet. Förslag till 
fortsatt forskning skulle också kunna vara att studera vad eleverna egentligen lär sig genom 
läxor.  
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      Bilaga 1     

   Enkät om läxor 
 

Flicka: Pojke: 
 

1. Tycker du att du lär dig någonting av dina läxor? 
Ja:  Nej: 

 
 
 

2. Skulle du vilja ha: 
Mer läxor:      Mindre läxor:           Bra som det är nu: 

 
 
 

3. Skulle du tycka att det vore bättre med längre skoldagar istället för hemläxa? 
Ja:   Nej: 

 
 
 

4. Beskriv med egna ord hur du tycker det känns att göra din läxa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     _________________________________________________________________________ 
 
    
 
 
      
 



      Bilaga 2     

Intervjufrågor till pedagoger om läxor 
 
 
 

1. Vilka för- respektive nackdelar tycker du läxan medför? 
 
 

2. Vad anser du läxans funktion är vid elevers inlärning? 
 
 

3. Kan inlärandet likaväl ske under skoltid? 
 
 

4. Hur upplever du elevernas inställning till läxor? 
 
 

5. Skulle du kunna nå dina mål i undervisningen utan att ge eleverna hemläxa? 
 
 
      6.   Har läxan någon annan funktion än enbart inlärning? 
 
 



      Bilaga 3   

Intervjufrågor till barn om läxor 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet läxa? 
 
 

2. Vad är en läxa? 
 
 

3. Varför tror du att man har läxa? 
 
 

4. Lär du dig något av dina läxor? Vilken läxa lär dig i så fall mest? 
 
 

5. Kan du ge exempel på en bra läxa? En dålig läxa? 
 
 

6. Känns det jobbigt eller roligt att göra läxan? Om det är jobbigt eller roligt,  På vilket 
sätt?  

 
7. Känns läxan ibland svår? Om det är roligt, varför? 

 
 

8. Behöver du ibland hjälp med läxan? Får du den hjälp du behöver med dina läxor?  
 
 

9. Hur många läxor tycker du är lagom att ha i veckan? 
 




