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Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete är att få en uppfattning om hur några lärare använder sig av läxan i 
undervisningen, samt vilken betydelse de anser den har för lärandet. Vi har gjort en kvalitativ 
intervjustudie med sex lärare på högstadiet. Resultatet av vår studie visar att lärare använder 
sig av läxor, och att repetition och innötning är de främsta skälen till att språklärare ger läxa, 
men även den tidsbesparande aspekten är ett starkt skäl. Att eleverna får träna sig i eget 
ansvar verkar dessutom ligga i fokus. Lärarna känner även press från föräldrar att de ska ge 
läxor. Motargument till läxan är att den inkräktar på elevens fritid och fritidsaktiviteter, samt 
att olika hemförhållanden skapar olika förutsättningar för läxläsning, vilket vi även tagit upp i 
vår rapport. Ibland kan läxor tjäna ett syfte, ibland inte. 
 
 
Nyckelord: Läxa, hemuppgift, lärande, läxpolicy, hemförhållanden 
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Inledning  
 
Såväl under utbildningen som privat har vi upptäckt att det är stor skillnad på hur lärare 
använder sig av läxor. Vi blev således nyfikna på hur lärarna ser på läxans betydelse i 
undervisningen. Särskilt med den allt mer individanpassade undervisningen väcktes vår 
nyfikenhet om hur olika lärare använder sig av läxa. Vi undrade om de tar hänsyn till att en 
del elever inte har så lätt att få arbetsro i skolan, samtidigt som det finns stora skillnader i hur 
elever får hjälp i hemmet. Vi har egna erfarenheter med våra barn som bytt från en skola som 
hade mycket läxor, till en skola där läxor knappt förekommer alls. Detta gjorde att vi började 
reflektera över lärarens makt när det gäller läxor. Styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 
1994) tar inte upp någonstans att läxor ska vara ett självklart moment i undervisningen. Det 
vill vi få beskrivet lite närmare eftersom vi vet att vi med säkerhet kommer att komma i 
kontakt med läxor och åsikter kring detta har vi stor förhoppning om att få en insikt om läxans 
roll i vårt kommande yrke som språklärare. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med 
sex lärare som alla arbetar som språklärare i grundskolans senare år. Vi har använt oss av 
Patel och Davidson (1994) vid utformningen av vårt arbete. 
 
 

Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att beskriva hur några lärare använder sig av läxa i undervisningen 
samt vilken betydelse de anser den har vid lärandet och bedömning. För att uppnå studiens 
syfte kommer följande frågeställningar att besvaras. 
 

• Hur tar lärarna hänsyn till elevernas olika hemförhållanden och stöd från föräldrarna? 
• Hur påverkar läxan betyget?  
• Vilken betydelse anser dessa lärare att läxan har för lärandet? 
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Bakgrund 

 
 
Här nedan kommer vi att beskriva några olika begrepp och förklaringar kring läxan för att öka 
vår förståelse för dess betydelse för lärandet. 
 

Läxa som begrepp 
 
Läxa enligt internetutgåvan av Nationalencyklopedin (2007) beskrivs som en avgränsad 
skoluppgift för hemarbete särskilt om visst textstycke skall läras in. ”Läxläsning; läxplugg; 
bakläxa; fysikläxa; hemläxa; läsa läxor; de har franska revolutionen i ~ till i morgon.” 
(Nationalencyklopedin, 2007) 
 
Den svenska läxforskaren Hellsten (1997) säger att ”Alla vet vad en läxa är – till dess man 
försöker göra något slags definition” (Hellsten, 1997, s. 206). Han har i sin studie arbetat med 
litteratur som behandlar läxan som fenomen och där kommit fram till slutsatsen att det finns 
sju beskrivningar till begreppet. Det är förberedelsen, att läxor ska befästa kunskaper och 
förbereda för läxförhör och prov. Förberedelsen kan även ses som arbetsfostran, då de lär 
eleverna eget ansvar och förbereder för det verkliga livet. Läxor redan på lågstadiet ger 
studieteknik och förbereder eleverna för mellan- och högstadiet. Tidsstrukturen, att eleverna 
bör lära sig att avsätta en viss tid på sin fritid åt läxläsning. Detta gäller även hela familjen då 
det är viktigt att det ingår i deras rutiner att hjälpa till att stimulera och effektivisera barnens 
läxläsning. Sedan har vi kontroll och styrning som kan ses som att läraren vill kunna 
kontrollera eleverna även efter skoldagen när det gäller läxor, och det är svårt att förneka. 
Däremot kan man överlåta ansvaret på kamraterna genom att föreslå att de byter böcker och 
rättar varandras skrivningar och för in det i lärarens protokoll. Målet ska vara en ökad 
självkontroll och läsa läxorna för sin egen skull, inte för lärarens. Kärlek och omsorg, 
innefattar föräldrarnas omsorg om barnen och intresse för deras skolarbete som ibland 
formuleras som krav från skolans sida. Identiteten och statusen som läxan tillför är en 
väsentlig aspekt av elevrollen vare sig den markerar att man inte längre är förskolebarn eller 
att man fortfarande är kvar i skolbarnsstadiet. Läxan kan dessutom markera ämnesstatus. En 
lärare kan t ex. skapa respekt för idrotten genom att ge hemläxa i ämnet. Gemenskap och 
kontakt kan läxan kunna skapa genom närheten mellan barn och föräldrar där den också spelar 
en central roll för kontakten mellan skola och hem. Ett sjunde begrepp som inte är lika tydligt 
som de ovan, men som dock förekommer är arbetsprestationen. Här menar Hellsten (1997) 
att man ofta förbiser läxan som en arbetsprestation. Man ser på läxan som något vanligt 
förekommande och ser inte till det faktum att det är en prestation som utförs av en människa. 
Man ser i barnens fall inte till vare sig arbetsmiljön eller tiden, på det sätt det hade gjorts om 
det handlat om vuxna. (Hellsten, 1997) 
 
 

Vad är lärande? 
 
Ordet läxa benämns under Nationalencyklopedins (2007) definiering på lärande:  
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I avancerade samhällen äger under barndom och tonår mycken inlärning rum på ett mera 
systematiskt och formellt sätt genom skolgång, där lärostoffet är strukturerat i form av 
läroplaner, lektioner och läxor. I det moderna samhället med dess snabba förändringar 
har formell inlärning kommit att bli en livslång angelägenhet (jfr vuxenpedagogik). 
(Nationalencyklopedin, 2007) 

 
 
Vi har valt att använda oss av Stensmos (1994) tolkning av Vygotskij, Piaget och Deweys 
teori, därför att den enligt oss sammanfattar på ett bra och begripligt sätt. Vår avsikt är inte att 
beskriva deras teorier på djupet utan vi har utifrån vår studie valt att lyfta fram relevanta 
kopplingar till läxan, utifrån teoretikernas syn på elevens eget arbete.  
 

Vygotskij och  läxan 
 
Enligt Stensmo (1994) inriktar Vygotskij (1896 – 1934), som lingvist sin teori kring språket. 
Det talade och skrivna ordet står i fokus, såsom erfarenheter och kommunikation. Kunskap 
förs vidare från generation till generation, och länken är kommunikation (1994). I de fall då 
elevernas föräldrar inte talar svenska kan vi se problem med hjälp med läxläsning i hemmet. 
Vygotskijs teori menar att det är viktigt att bli undervisad av mer erfarna personer, på sin väg 
mot självständighet (1994). För att lärarens roll idag ska leva upp till kraven på 
kommunikation enligt Vygotskij, måste lärarens roll utvecklas, då den traditionella 
katederundervisningen mer och mer frångås. Läraren har fått en mer och mer handledande 
roll. Läxan skulle enligt Vygotskij kunna ha en roll av att skapa kommunikation mellan 
föräldrar och skola, både muntligt och skriftligt, då hans teori lägger stor vikt vid 
kommunikation (1994). För stort ansvar på yngre barn, såsom att arbeta självständigt och 
planera sin egen undervisning, hade inte fått stöd av Vygotskij om man ser till Stensmos 
(1994) tolkning.  Först senare när eleven når ett mer abstrakt och reflektivt tänkande i 
problemsituationer, kan eleven gå över till att klara mer på egen hand. Lärare ska ha 
huvudrollen i undervisningen, och inte för tidigt ta på sig en mer passiv handledande roll 
(1994). För att läxor ska få stöd av Vygotskijs teori måste eleven vara väl förberedd av läraren 
om vad läxan innebär, så det står klart att eleven kan slutföra uppgiften utan lärarledd hjälp. 
Om läxan kräver stöd från föräldrarna måste kommunikation mellan hem och skola fungera så 
pass bra att läraren vet att eleven får det stöd den behöver hemma. Lärarens roll bör vara att 
finnas till hands så långt i elevens arbete att den ser att eleven klarar av att slutföra uppgiften 
självständigt. Enligt Stensmos tolkning bör arbetet ske under varierade former, samt 
individanpassas. Läxor är sällan utformade med hänsyn till varje elevs specifika behov, därför 
stöds inte användandet av läxor på den punkten (Stensmo, 1994). 
 
 

Piaget och läxan 
 
Enligt Stensmos (1994) tolkning av Piaget (1896 – 1980) är kunskap något som erövras 
genom handling i samspel med sinnesintryck och förnuft. En människa är aldrig fullärd utan 
är ständigt mottaglig för ny kunskap. Piaget menar också att vi alltid har någon form av 
förförståelse då vi hamnar inför nya problem eller i nya situationer.  Enligt honom har inte 
sättet som barn och ungdomar lärt sig på förändrats särskilt mycket under flera decennier, 
utan de följer samma mönster ännu, det är något som finns i oss genetiskt. Svårigheter för 
inlärningen kan uppstå då inre förväntningar och yttre förhållanden är i obalans, eleven 
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känner osäkerhet, motsägelser och ofullkomlighet i sitt resonemang och då är 
inlärningsprocessen rubbad. För att lösa detta vid t ex läxläsning, behöver eleven relatera 
problemet till tidigare erfarenheter och genom tänkande konstruera den nya kunskapen, då 
Piaget (1994) ser inlärning som ett mentalt redskap. När det gäller läxor kan nog mycket av 
språkläxor såsom glosor, enligt Piaget klassas som figurativ kunskap, dvs något som nöts in 
genom repetition och ”rabbling”. För att den ska befästas och övergå till operativ kunskap är 
det viktigt att sedan föra in de nya språkkunskaperna i ett verkligt sammanhang, både i tal och 
i skrift. Kunskapen övergår då i att bli en bestående del av elevens ”schema”, som Piaget 
kallar det (1994). Detta kan förklaras som den förförståelse som den använder sig av i nya 
situationer. Läxor så som memorerande kunskapsinlärning, t.ex. i form av glosor är således 
enligt konstruktivistisk teori ett led i kunskapsinlärningen, men bör befästas genom att sättas i 
sitt sammanhang. (Stensmo, 1994) 
 
 

Deweys och läxan  
 
Stensmo (2004) skriver att Deweys (1859 – 1952) kunskapssyn är att kunskap erövras genom 
handling. Han är känd för att ha myntat begreppet ”Learning by doing”. Till skillnad från 
Piaget (1896 – 1980) tror han inte att man kan tänka sig igenom ett problem, det måste utföras 
praktiskt, och gärna i grupp. Detta stödjer inte alls användandet av läxor som ges individuellt, 
om det inte ses som en självklarhet att elevens föräldrar ställer upp och utbyter tankar och 
erfarenheter kring läxans innehåll. Hans syn på fakta är att det kan observeras och erfaras i 
form av situationer, händelser eller objekt. Ett objekt eller en händelse upplevs som ett faktum 
i en situation, och ett annat i en annan situation, allt i variation till kontext, dvs. att en ros en 
sak i blomsterhandeln, en annan sak i parfymaffären, och en tredje sak i ett kemiskt labb. 
Ingenting är entydigt utan får mening utifrån den situation det upplevs. (Stensmo, 1994). 
 
Människan utsätts ständigt för nya problemsituationer, vilka vi löser genom reflektivt 
tänkande. Med det menas att utifrån konsekvenser, sortera och organisera alla idéer som 
strömmar genom medvetandet. Läraren har en vägledande och en korrigerande uppgift. Den 
vägledande är att vara uppmärksam på elevens intresse och stimulera den till att lösa problem. 
Den korrigerande uppgiften är för läraren att se att problemen är genomförbara och inte 
riskfyllda. Eleverna ska arbeta laborativt och undersökande, och varje problem måste kunna 
relateras till ett sammanhang, gör det inte det ses det som ett godtyckligt informations-
insamlande där bestående kunskap uteblir. Även misslyckanden är instruktiva och ger 
kunskap, och enligt Deweys experimentella logik lär man sig mer av misslyckanden än av 
framgång. (Stensmo, 1994) 
 
Kunskapsutveckling innebär en upptäckt av något man inte förstår i en given situation, samt 
ett aktivt sökande efter klarhet. Giltiga slutsatser är empiriska, då erfarna händelser relateras 
till varandra. Utantillinlärning såsom glosor får inte stöd enligt detta. För att ett tänkande ska 
vara vetenskapligt måste det säga något om hur eller varför händelser är relaterade till 
varandra, det räcker inte med repetitiva observationer av samband. Vidare menar Dewey att 
en människans handlande blockeras då en situation känns oklar och tidigare erfarenheter inte 
räcker till. Elevers möjligheter att lösa problembaserade läxor ensam hemma får inte stöd av 
denna teori. (Stensmo, 1994) 
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Lagstiftningen om elevers arbetsmiljö 
 
Nedan tar vi upp att skolan innefattas av en arbetsmiljölagstiftning. Genom att ge läxa blir 
hemmet elevens arbetsmiljö, därför kan lagen tolkas så att läraren ska ta hänsyn till elevernas 
hemförhållanden. 
 
 
I arbetsmiljöverkets (2006) rapport, Elevers skolmiljö står det att läsa: ”Skolans verksamhet 
styrs av skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Alla anställda och elever omfattas av 
arbetsmiljölagstiftningen. Skollagstiftningen gäller för alla kommunala skolor och de 
fristående skolorna ska ha en motsvarande verksamhet.”. (Arbetsmiljöverket, 2006, s. 12). 
 
Dessa regler är till för att skolan ska få en god studie- och arbetsmiljö. Att arbetsgivaren i 
skolan ska ta hänsyn till behov och önskemål från likväl elever som personal och finna 
lösningar som gynnar alla grupper. Det är alltså helhetssynen på skolan som är det väsentliga. 
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara sådan att eleverna och personalen inte riskerar 
att bli sjuka eller skada sig i arbetet. För att komma dit behöver skolorna ha ett fungerande 
arbetsmiljöarbetet.   
 
Enligt barnombudsmannen (2001) Nyberg måste barns och ungdomars arbetsmiljö i förskolan 
och skolan förbättras. Hon säger att barn visar stressymtom redan i förskolan, vilket är 
varningssignalerna vi vuxna måste ta på allvar. Elevernas egna förslag på hur stressen i skolan 
kan minskas är färre läxor, längre raster, bättre schema, större spridning på proven, tystare i 
klassrummet, mer musik och mer idrott. 
 
 

Forskning och synpunkter på läxa 
 
Här nedan tar vi upp studier av Österlind (1998 & 2001) och Leo (2004), två artiklar av 
rektorer, Grafman (2005) och Lindgren (2005), en rapport av Dzedina (2002), samt Westlund 
(2004). Vi tar även upp internationell forskning av Kralovec och Buell (2001) och Cooper och 
Gersten (2003). Dessa leder oss på vägen mot att förstå läxans betydelse för lärandet. 
 
 
En uppföljningstudie av Österlind (1998 & 2001) gjordes för att få insikt i elevers olika 
förhållningssätt till skolarbetet. Den visar tydligt att familjesituationen och hemmiljön 
påverkar eleverna. Elever med mindre gynnsamma hemförhållanden gynnas inte av läxa. 
Österlind undersökte hur elever uppfattar att själva planera sitt skolarbete baserat på intervjuer 
med 49 elever i två åldersblandade klasser. Hon analyserade fenomenografiskt, elevernas 
förhållningssätt, dvs. elevernas sätt att tänka kring, förstå och ge mening åt en företeelse, men 
där även känslomässiga aspekter och beskrivna handlingssätt inkluderades.  
Som ett resultat av analysen konstruerades fem förhållningssätt;  
 

• Frihetligt - finner sig i det som planerats. 
• Prestationsinriktat - krav på effektivitet. 
• Godvilligt - rättar sig efter eller underordnar sig det som planerats. 
• Oreflekterat - rättar sig efter eller underordnar sig det som planerats. 
• Motvilligt - rättar sig efter eller underordnar sig det som planerats. 
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Österlind (1998) menar i sin studie att elevernas förhållningssätt påverkades av deras 
bakgrund. När resultaten av den fenomenografiska analysen relaterades till sociokulturella 
kategorier visade sig ett högst påtagligt samband. Ett frihetligt eller prestationsinriktat 
förhållningssätt tycktes vara nära förbundet med rikliga respektive goda resurser inom 
familjen medan elever från familjer med måttliga eller begränsade resurser däremot i många 
fall hade gett uttryck för ett godvilligt eller oreflekterat förhållningssätt. (Österlind 1998) 
 
2001 genomförde Österlind en uppföljande studie med 44 av eleverna. Uppläggningen var 
likartad och baserad på individuella intervjuer. Analysen omfattade hur eleverna tänker kring 
läxor, vad de känner inför hemarbetet och vilka strategier de använder sig av. Fyra av de fem 
förhållningssätten vid undersökningen 1998 gick att identifiera även vid det andra 
undersökningstillfället, men för några elever är inre motstånd ett stort och svårlösligt problem, 
därav en ny kategori; ett ambivalent förhållningssätt. Förhållningssätten visade sig alltså vara 
relativt giltiga, trots förändringar i elevernas ålder och skolsituation. Stabiliteten i elevernas 
förhållningssätt hade dock för ungefär hälften av dem förändrats vid detta undersöknings-
tillfälle. Enligt Österlind iakttogs vissa mönster som kan ses som uttryck för en skälig 
utveckling genom att eleverna blivit äldre och utvecklats. Ett samband kunde också urskiljas 
mellan förhållningssätt och betygsnivå. (Österlind, 2001) 
 
 
Dzedina (2002)  rapporterar om en undersökning som gjorts, där 299 lärare svarade på en 
enkät. Där visade det sig att 62 % av lärarna inte kunde tänka sig en läxfri skola. På frågan om 
varför eleverna ska ha läxor (lärarna hade här möjlighet att svara med flera alternativ) svarade 
85 % att det är för att de ska ta mer ansvar medan 75 % svarade att det är för att de ska lära 
sig mer, 21 % för att föräldrarna vill det och 37 % för att eleverna själva vill det. (Dzedina, 
2002) 
 
 
Grafman (2005) säger att det är möjligt att avskaffa större delen av läxorna och ändå uppnå 
skolans mål. Det handlar bara om att frångå traditionella tankegångar. Hon säger vidare att det 
mest negativa med läxor är att elevernas arbetsdagar kan bli mycket långa med full skoldag 
följt av läxor, vilket för vissa elever medför en stor stress. Det är inte skäligt med så stor 
arbetsbelastning som läxor innebär för många elever. Grafman menar att lärare ibland inte tar 
hänsyn till elevernas totala situation när de ger läxor. Hon anser att skolan är dålig på att ta 
helhetsansvar för elevernas arbetsmiljö, där vissa lärare har en alltför förlegad traditionell syn 
på läxor som innebär att det ska vara läxor till vissa dagar. Hon tycker emellertid att läxor i 
vissa fall är nödvändiga, till exempel när det gäller språkämnen där repetitionsmomentet är 
viktigt för inlärningen. (Grafman, 2005) 
 
 
Leo (2004) har i sin magisteruppsats studerat inställningar till läxor med hjälp av samtal med 
elever, föräldrar och lärare. Anledningen till att Leo började studera synen på läxor är dels för 
att läxor är centrala för arbetet i skolan och dels för att några elever klagade på läxorna. Leo 
kom till slutsatsen att just läxor inte är reglerade i något styrdokument och att läxor utgår ifrån 
och avslutas i skolan. Lärarna använder läxor som en del av undervisningen eftersom tiden i 
skolan inte räcker till för allt skolarbete. De känner också press från föräldrar att de ska ge 
läxor. Han har också kommit fram till att elever och föräldrar inte har någon tydlig och 
gemensam bild av varför man har läxor eller vem läxorna är till för. Detta leder enligt Leo 
fram till två delvis olika slutsatser. Den ena slutsatsen är att undervisning bör ske i skolan. Det 
leder till att läxor som begrepp försvinner. Skoldagen måste därför förlängas så att eleverna 
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kan hinna med den del av undervisningen som idag kallas läxläsning. Den andra slutsatsen är 
att så länge läxor förekommer bör det finnas en lokal läxpolicy som tydligt beskriver syftet 
med läxor och hur de ska göras. Där ska det framgå vilka krav man kan ställa på elever, 
föräldrar och lärare. Leo själv har en förhoppning att de som tar fram en läxpolicy väger in 
kunskap om hur inlärning sker, hur vi människor motiveras att lära oss nytt och hur det går till 
när information lagras i minnet. (Leo, 2004) 
 
 
Lindgren (2005) ser, utifrån hans egna erfarenheter, ingen anledning till att ha en gemensam 
läxpolicy på skolan. Han tycker inte heller det vore bra med en längre skoldag så att allt 
skolarbete äger rum i skolan. Ämnen är olika och samspelet mellan lärare och olika 
elevgrupper skiljer sig åt. Det måste finnas utrymme för flexibilitet och medbestämmande. 
Lindgren ser inte vilket syfte en gemensam läxpolicy skulle ha. Han anser inte läxor är en 
självklar del av skolarbetet. Att ha läxor eller inte beror på hur lärare och elever tillsammans 
bestämmer sig för hur man ska bedriva undervisningen. Ibland kan läxor tjäna ett syfte, ibland 
inte. Det mest positiva med läxor tycker Lindgren är en utbredd inlärningskurva som ger en 
mer bestående kunskap, istället för ”korvstoppning” inför prov och större redovisningar. Det 
mest negativa är att läxor kan innebära att lusten att lära försvinner om för mycket läxor ger 
en känsla av tvång. (Lindgren, 2005) 
 
 
Westlund (2004), svensk läxforskare har i sin forskning kommit fram till att tiden i skolan inte 
räcker till allt som lärarna har inplanerat. Ett stort ansvar sätts på eleverna och detta inkräktar 
på deras fritid. Westlund skriver att många elever känner sig stressade av läxor då det ger dem 
känslan av att aldrig hinna göra bort skolarbete under skoltid. De ser inget slut på det. Orsaker 
till stress hos eleverna kan vara höga krav på sig själv för att få höga betyg, men även dålig 
självdisciplin och planeringsförmåga orsakar stress. De flesta elever har någon form av 
fritidsaktivitet efter skolan och att läxan stjäl tid från det. Denna tidspress ger ett 
stressrelaterat beteende hos eleverna. Westlund menar att studier som gjorts om varför lärare 
använder läxor, har visat att det tränar eleverna att ta eget ansvar, sparar tid i skolan, tränar 
upp studietekniken, samt att det ger mer tid till vissa uppgifter då det behövs. Lärare var även 
av uppfattningen att en skola som ger mycket läxor signalerar till föräldrarna att den håller 
hög kvalitet. Westlund (2004) skriver att det är väldigt olika hur mycket stöd elever får av 
sina föräldrar när det gäller läxor, men menar ändå att de lärare som anstränger sig för att 
engagera föräldrarna i läxorna brukar lyckas oavsett hur hemförhållandena ser ut, men att 
svårighetsgraden och utformningen på läxan måste diskuteras mer bland lärare. (2004) 
 
 
I USA har det gjorts mycket forskning kring läxor. Kralovec och Buell (2001), behandlar 
frågan om läxans påverkan på familjelivet. De vill få föräldrar att helt koppla bort det gamla 
sambandet mellan läxor och framgång. De framhåller också att familjer nu för tiden inte har 
tid att sitta ner med läxor tillsammans, när de knappt har tid att umgås med varandra. 
Kralovec och Buell har gått igenom aktuell läxforskning och hävdar att det inte finns något 
som visar på att yngre barn lär sig mer av läxor. De frågor de vill att forskare ska besvara är 
följande:  

 
Hur vet vi att läxor hjälper barnet och vad hjälper de i så fall barnet med? Får man bättre 
resultat på prov? Blir man en bättre människa eller medborgare? Blir man mer kreativ av 
läxläsning? Utvecklar man ett intresse för ett livslångt lärande? Om man skulle kunna 
göra en jämförande studie mellan läxläsning och andra aktiviteter kanske man kan få en 
ny bild, ett nytt synsätt. Är det bättre att göra läxor än att titta på TV? Är det bättre att 
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göra läxor än att leka utomhus, umgås med familjen, åka på utflykter, spela ett instrument 
eller dagdrömma? (s. 9-10) 

 
 
Cooper och Gersten (2003) tar upp relationen mellan hem och skola och vad föräldrar kan 
tänka på för att hjälpa sina barn med läxläsningen. Deras forskning har visat att 
föräldraengagemang kan ha både positiva och negativa effekter. Hjälp från föräldrarna kan 
påskynda inlärningen och involvera föräldrarna i skolprocessen, samt leda till att föräldrarnas 
syn på utbildning förbättras. De får möjlighet att visa sina barn en positiv inställning till 
värdet av utbildning och framgångar i skolan. Men föräldrars inblandning i läxorna kan även 
störa eleven. Om föräldrarna använder sig av en annan inlärningsmetod än den eleven är van 
vid från klassrummet blir den förvirrad. Föräldraengagemang kan bli till mer skada än nytta 
om föräldrarna slutför uppgifter som eleven är kapabel att klara själv. När föräldrar tar del av 
barnens läxor kan kontakten mellan hem och skola förbättras. De får en inblick i vad som 
förväntas av eleverna och hur bra det går för deras barn i skolan. Deras forskning har visat att 
då ett barn upplever svårigheter i skolan bör föräldrarna ta på sig ett större engagemang, samt 
förvänta sig att läraren begär mer hjälp av dem. När ett barn istället gör bra ifrån sig i skolan 
bör föräldrarna istället ta en mer stödjande roll och låta barnet hitta det sätt för läxläsning som 
det anser bäst lämpat. Föräldrar får inte störa i barnets individuella slutförande av 
hemuppgifter då barnet klarar det fint på egen hand. Läxa bör ges i realistiska former, 
speciellt för de yngre barnen. En läxpolicy skulle ge lärare och föräldrar flexibiliteten att ta 
med i beräkningen de unika behov och omständigheter kring varje elev. På så sätt kan de 
positiva effekterna av läxan maximeras. (Cooper och Gersten, 2003) 
 
 

Minnet, förutsättning för lärande 
 
Minnet är det som gör det möjligt att lagra information från ett tillfälle till ett annat, 
följaktligen en förutsättning för allt informationshämtande. I Internet-versionen av 
Nationalencyklopedins (2007) definiering av minnet står det förutom fakta om de olika 
delarna av hjärnans minnespartier, en hel del om hur man lättast kommer ihåg saker.  Detta är 
förutsättningen för allt lärande. Läxor handlar ofta om repetition och innötning som ska lagras 
i minnet speciellt vid språkinlärning. 
 

För det första är det generellt lättare att lära in ett material genom att fokusera 
uppmärksamheten på dess mening och innebörd än att försöka nöta in det genom enbart 
mekanisk upprepning. För det andra är det viktigt att man försöker skapa associationer 
mellan det man skall lära in och något annat som man lätt kommer att tänka på i samband 
med den information man skall lära in. Dessa associationer kan därvid fungera som 
ledtrådar, när man vid ett senare tillfälle behöver komma ihåg det man lärt in. För det 
tredje skall man fokusera uppmärksamheten på det man lär in och försöka avskärma 
störande intryck från annan information. (Nationalencyklopedin, 2007) 
 

Detta stämmer väl överens med vad Piaget (Stensmo, 1994) säger om figurativ och operativ 
kunskap. Den figurativa kunskapen är sådant som inte ingår i något sammanhang, t ex namn, 
årtal, ramsor och sådant om lärs in utantill. Operativ kunskap är sådant som sätts in i ett 
meningsfyllt sammanhang, samt utgör en kognitiv struktur och befästs genom aktiv handling. 
(Stensmo, 1994) Användning blir i relation till dessa fakta viktig om man ser till Craik och 
Lockharts (Derwinger, 2003) beskrivning till den första processen, inkodningen. Dessa tre 
delar är: 
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• Förmågan att koncentrera sig på det man vill minnas. För att kunna göra läxan krävs 
koncentration. 

• 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. 

• Vikten av att förstå innebörden i det man vill komma ihåg istället för att bara rabbla 
något abstrakt. Förberedda meningsfulla läxor underlättar minneslagring. Om man till 
exempel har svåra ord i läxa underlättar det om eleven vet vad orden ska användas till. 
(Derwinger, 2003) 

 
 

Läxan en politisk utbildningsfråga  
 
Inför valet 2006 debatterades läxan i media. Där framkom bl.a. att Vänsterpartiet vill avskaffa 
läxor i grundskolan (Nandorf, 2006). De menar på att alla elever inte har samma möjligheter 
till hjälp hemifrån. Skolan brister i att kompensera för sociala skillnader. Alla har inte 
föräldrar som kan hjälpa till med läxan, och vissa har en stökig hemmamiljö. Eftersom 
förutsättningarna för läxläsning i hemmet är så pass olika för olika elever bör den tas bort. 
Folkpartiet däremot förespråkar mer läxor, och hävdar att läxor är bra just pga. olika 
hemförhållanden. Björklund (Nandorf, 2006) säger bl a att välutbildade föräldrar kommer 
alltid att se till att barnen läser böcker, dessutom hävdar han att läxor kan vara särskilt viktigt 
för att få barn från hem utan studietradition att ägna sig åt intellektuellt arbete på fritiden. 
Andra viktiga skäl för läxa är ökad tid för skolarbete, samt att eget ansvarstagande och 
självständighet tränas. Björklund säger vidare att Sverige enligt OECD (2004) har minst läxor 
i hela västvärlden.  
 
 

Förankring i styrdokumenten 
 
I dagens läroplaner står inget om läxan som ett obligatoriskt moment i skolan, trots det har 
läxan hög status. I de äldre styrdokumenten finns en hel del att läsa om läxan. Läroplan för 
grundskolan (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962) har den mest utförliga texten om läxor. Den 
anses som ett bra sätt att befästa sina kunskaper, och ger bra ”arbetsfostran”, samtidigt som 
det framhållas att det mesta av skolarbetet bör utföras i på skoltid. Det finns ett intressant citat 
som där läxa likställs med skolarbete; ”inlärning i hemmet skiljer sig inte i något väsentligt 
från inlärningen i skolan”. (s. 59) 
 
I Läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1969) är formuleringen ännu klarare om 
läxor. Den lyder; ”Huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet skall eleven utföra på 
skoltid” (s. 69) Samtidigt visar den att läxor ändå existerar genom att framhålla att hemarbete 
i största möjliga mån bör vara frivilligt för eleven. Redan nu var läxor en het fråga i 
samhällsdebatten. När Läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1980) sedan återinför 
läxan som en nödvändig del av undervisningen, sker det på en enda rad: ”Hemuppgifter för 
eleverna utgör en del av skolans arbetssätt.”(s. 50) 
 
Eftersom en sökning av ordet läxa på skolverkets (2007) Internetsida för Läroplaner för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, inte gav en enda träff på ordet 
läxa, har vi tagit fram följande paragrafer som man enligt oss indirekt kan koppla till läxan.  
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Mål att sträva mot 
• att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, (2.3, s. 13) 

 
Läraren skall 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete i skolan, (2.3, s. 14) 

 
Läraren skall 

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation och 
kunskapsutveckling och  

• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta 
respekt för elevens integritet. (2.4, s. 14) 

 
 

Individanpassad undervisning  
 
I Grundskoleförordningen (1994) står det att läsa att läraren kontinuerligt ska informera 
eleven och elevens vårdnadshavare om skolgången, genom att minst en gång varje termin 
genomföra utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst 
kan stödjas.  
  

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan 
skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. 
Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och 
vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering 
av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. 
(Grundskoleförordning 1994:1194, kap 7, paragraf 2, 2007) 

 
 

Läxor i media 
 
Läxor är något som väcker debatt i dagens samhälle. Vi tar upp Kudinoff (2005), Frost (1999) 
och Dinamarcas (2006) debattartiklar gällande läxan.  
Kudinoff (2005) skriver om den norska läkare Fredriksen som vill se läxfria skolor och 
hänvisar till Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: ”Alla 
har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och regelbunden 
semester med bibehållen lön” (Artikel 24, FN). Hur många vuxna skulle acceptera att ta med 
sig flera timmars jobb hem när de slutat för dagen? Skolministern försvarar detta med att 
barnen måste lära sig att arbeta självständigt. (Kudinoff, 2005) 
 
 
Frost (1999) publicerade en artikel som väckte stor debatt på skolor runt om i landet, 
Läxplågan. Han pekade just på det orättvisa i barns olika hemförhållanden när det gäller 
läxor. Alla har olika förutsättningar för hjälp, och läxor ligger inte i tiden. Föräldrar jobbar 
längre dagar än för några decennier sedan, och familjelivet ser annorlunda ut. Dessutom anser 
han att läxor för över ansvaret för lärande helt på barnet. Han går så långt som att kalla läxor 
för en planerad och utstuderad misshandel av barn. (Frost, 1999) 
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Dinamarca (2006), skriver angående vänsterpartiets förslag att slopa läxorna, en artikel där 
hon ifrågasätter om det är rimligt att vi har ett system som förutsätter att alla föräldrar ska ha 
både kompetensen och möjligheten att hjälpa sina barn i de olika ämnena. När så Björklund, 
skolpolitisk talesman i folkpartiet slår fast att Sverige har minst läxor och prov i västvärlden, 
och anklagar vänsterpartiet för att vara 70-tals- flummare ifrågasätter Dinamarca om han 
verkligen vet från vilket årtionde hemläxorna kommer ifrån. Hon menar att den härstammar 
från den tid då mamman var hemma och mycket har förändrats sedan den tiden. Hon menar 
vidare att nu är skolan en arbetsplats, därför har vi i dag samma krav vad det gäller 
arbetsmiljö för eleverna som för vilken annan arbetsplats som helst. Rimligtvis borde även 
reglerad arbetstid då gälla skolarbete. Dinamarca menar vidare att det handlar om synen på 
skolan, men också på kunskap. Hon vill inte bara avskaffa läxorna per automatik utan anser 
att detta är en sak som bör debatteras. (Dinamarca, 2006) 
 

Metod 
 
 

Kvalitativ metod   
 
Här nedan kommer vi att ta upp hur vi gått tillväga när vi utfört intervjuerna med lärarna om 
hur de använder sig av läxor. Vi har använt oss av en kvalitativ metod när vi genomfört 
intervjuerna. Vi vill komma åt varje enskild lärares personliga erfarenheter och reflektioner 
kring läxor, och för detta syfte passar kvalitativ metod bäst, då kvantitativ metod passar bättre 
vid mer statistiska undersökningar. (Kvale, 1997). 
 
Den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform består av flera aspekter enligt Kvale 
(1997). Genom kvalitativ metod erhåller man beskrivningar om den intervjuades livsvärld, 
och hennes relation till den sätt i fokus, i avsikt att ge de beskrivna fenomenen mening. I 
meningarna kan intervjuaren tolka betydelsen i det som sägs och hur det sägs, i relation till 
den intervjuades livsvärld.  Det deskriptiva, det vill säga själva syftet med intervjun är att söka 
nyanserade synvinklar av den. Det som eftersöks är inte allmänna åsikter utan specifika 
situationer och handlingar och istället för att komma med färdiga kategorier och 
tolkningsscheman visar man öppenhet för nya och oväntade fenomen. Den intervjuades 
uttalanden kan vara mångtydiga och på så sätt spegla motsägelser i den intervjuades livsvärld. 
Även den intervjuade kan under intervjuns gång komma till nya insikter, som kan förändra 
beskrivningen av intervjun. På grund av skiftande känslighet och kunskap om ämnet kan olika 
intervjuare få olika uttalanden och kunskapen som erhålls i en intervju skapas genom det 
mellanmänskliga samspelet i situationen. (Kvale, 1997) 
 
 

Procedur/tillvägagångssätt  
 
Vi tog fasta på vad Kvale (1997) tycker om hur man ska gå till väga vid en intervjusituation 
samt hur man kan utforma frågor. Vi valde att utforma frågorna så att svaren blev så enkla att 
svara på som möjligt. Några frågor kunde komma att få långa svar, men i och med att vi 
antecknar stödord så erinrar vi oss svaren lätt. Vi undvek ledande frågor i möjligaste mån och 
försökte hålla ned antalet huvudfrågor om de spontana följdfrågorna blev många. 
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Informanterna erbjöds inte att avgöra om vi tolkat svaren på rätt sätt eftersom det skulle kunna 
ge en alltför tillrättalagd information. (Kvale, 1997) 
 
Den första kontakten med lärarna var genom ett personligt besök vid skolorna. Vi närvarade 
båda två vid intervjutillfällena för att vi har enligt Kvale (1997) valt en metod där man under 
intervjun lyssnar aktivt, samt för anteckningar. Denna metod bygger på forskarens 
subjektivitet och förmåga att komma ihåg. Intervjuaren använder sig av minne och empatiskt 
förmåga och skriver efteråt ner de viktigaste aspekterna med hjälp av anteckningar och som 
förts under intervjun. Genom aktivt lyssnande och erinring fungerar det även som ett selektivt 
filter, som bevarar just de innebörder som är mest väsentliga för undersökningens ämne och 
syfte. ”Intervjuarens omedelbara minne kommer dock att omfatta så väl den visuella 
informationen om situationen som den sociala atmosfären och personliga interaktionen, vilka 
i stor utsträckning går förlorade vid en vanlig bandinspelning” (s.148). Vi ser till helheten 
under hela intervjun, tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs, i relation till den 
intervjuades livsvärld. (Kvale, 1997) 
 

En intervju kan även registreras genom medveten användning av forskarens subjektivitet 
och förmåga att komma ihåg forskaren litar till sin empati och sitt minne och skriver ned 
de viktigaste aspekterna av intervjun efteråt, ibland med hjälp av anteckningar som förts 
under själva intervjun. Det är uppenbara begränsningar förbundna med att lita på sitt 
minne vid intervjuanalys, till exempel att man snabbt glömmer bort detaljer och att 
minnet är selektivt. […]Intervjuarens aktiva lyssnande och erinring kan i det idealiska 
fallet också fungera som ett selektivt filter, som bevarar just de innebörder som är just 
väsentliga för undersökningens ämne och syfte. (s. 148) 

 
Vår intervju är en kvalitativ forskningsintervju eftersom den bygger på naturliga samtal och 
ger ett kvalitativt material. Frågorna i vår intervju var inte helt strukturerade utan vi gav plats 
för spontana följdfrågor. Vi deltog båda två som Trost (1997) förespråkar. Han anser att om 
intervjuarna är samspelta kan mer information utvinnas, i jämförelse med en ensam 
intervjuare. Man kan t ex förklara mer om intervjuaren vill veta mer om svaret eller om något 
är otydligt.   
 
Vi gav undersökningspersonerna möjlighet att utveckla sitt svar och lade därför till en öppen 
fråga i slutet. Trost (1997) varnar dock för öppna frågor, då de för forskaren är både 
tidsödande och svåra att hantera. Vi formulerade därför frågan så att det inte var nödvändigt 
att besvara den. Trost betonar att man bör avsluta intervjun med en öppen och kravlös fråga 
eftersom det ger respondenten möjlighet att förklara och utveckla sina svar. (Trost, 1997) 
 
 

Informanter 
 
Vi har intervjuat sex språklärare på högstadiet. Vi valde ut informanterna utifrån de enda 
kriterierna att lärarna skulle vara språklärare på högstadiet. Vi valde ut två skolor enligt ett 
bekvämlighetsurval (Svenning). Detta på grund av att vi lätt skulle kunna återkomma med 
eventuella kompletteringsfrågor. Informanterna garanterades anonymitet för att få så 
tillförlitliga svar som möjligt. Lärarna som vi valt att kalla A och B har varit yrkesverksamma 
i mindre än 5 år, medan lärare C, D, E och F alla har arbetat i mer än 20 år. Lärare A arbetar 
på en nyöppnad friskola.  
 
 



 

 13 
 
 

Utformning av intervjufrågorna 
 
Vikten av att lyssna betonas även i fenomenologiska och hermeneutiska förhållningssätt till 
intervjuandet. Det fenomenologiska idealet är att lyssna utan förutfattade meningar, tillåta den 
intervjuade att beskriva sina upplevelser utan avbrott för intervjuarens frågor. Ett 
hermeneutiskt förhållningssätt innebär att lyssna till de många olika meningshorisonter som 
ryms i den intervjuades uttalanden, att uppmärksamma möjligheten att ständigt kunna göra 
nya tolkningar inom intervjuns hermeneutiska cirkel. Det i sin tur syftar på att tolkningen 
växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya 
erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i 
kommande tolkningsansatser. Dessutom beaktas även de antaganden som ligger bakom 
intervjupersonens svar respektive intervjuarens frågor. De frågor (se bilaga 1) vi ställde var 
alla utformade för att få så stor bredd som möjligt för att kunna besvara vårt syfte. Efter varje 
intervjutillfälle avslutade vi med att fråga om denna hade något mer att tillägga, vilket Kvale 
(1997) rekommenderar. 
 
 

Etiska aspekter  
 
Vi har enligt Kvale (1997) erbjudit våra informanter anonymitet. Vi har inte heller lämnat ut 
namnet på de skolor som vi använt oss av. (Kvale, 1997) 
 

Analysförfarande 
 
Vi har enligt Kvale (1997) valt att sammanställa våra intervjuer enligt en hermeneutisk 
tolkning. Vi har först läst igenom intervjun för att skaffa oss en allmän mening. Vi har sedan 
återgått till texten för att sammanställa och utveckla vissa övergripande teman. Därefter har vi 
sammanställt åtta rubriker där vi diskuterar oss fram till vad informanterna svarat oss. Vid 
tolkningen av intervjuerna har vi enligt Kvale hållit oss till innehåller i intervjusvaren för att 
förstå intervjuarnas individuella tankar och erfarenheter. Vidare är det ett krav vid 
hermeneutisk tolkning att intervjuaren har goda kunskaper om temat för intervjun, detta för att 
så bra som möjligt kunna tolka nyansskillnader i svaren. (Kvale, 1997) 
 
 

Material 
 
Intervjufrågor (se bilaga 1) 
Block 
Penna 
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Resultat och diskussion 

 

Reliabilitet och validitet 
 
Under vår handledning har vi tillsammans med handledare och kurskamrater kritiskt granskat 
intervjufrågorna i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. 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, vilket vi hade i 
åtanke då vi utformade våra intervjufrågor. Vi har enligt Kvale (1997), inte låtit våra 
informanter ta del av utskrift och tolkningen av deras svar då det lätt kan bli ett 
tillrättaläggande av information. Det är lättare att uppnå validitet i en kvalitativ studie än i en 
kvantitativ, menar Svenning (1997). Validitet syftar på om man i sin undersökning studerar 
det man avsett att studera Begreppet reliabilitet innefattar hur tillförlitliga mätningarna är, det 
vill säga hur väl man mäter det man verkligen vill mäta. För att en studie ska räknas ha en hög 
reliabilitet ska andra forskare kunna genomföra samma studie och då komma fram till samma 
resultat. (Svenning, 1997) 
 
Metoden vi valt har fungerat till belåtenhet. När det gäller kvalitativ metod är det viktigt att 
inte bara se till intervjusvaren, utan till hela helhetsbilden. Vi tog fasta på de punkter Kvale 
(1997) och valde att anteckna. Kvale menar att en intervjusituation är en relation mellan två 
personer och att en bandinspelning i många fall kan hämma uppriktigheten. Vårt syfte med 
intervjuerna var att få reda på hur några enskilda lärare använder sig av läxa, och vad det ger 
elevens lärande, därför ville vi komma åt den intervjuades egna tankar och erfarenheter kring 
detta utifrån deras livsvärld. Det var saker vi inte tidigare hade reflekterat över som viktiga. 
Vi har tolkat våra intervjusvar enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt, eftersom vi tycker det 
stämmer utmärkt in på det sätt vi jobbar.  Svaren har tolkats efter helhetsbilden där allt är av 
betydelse. (Kvale, 1997)  
 
 
Här nedan presenterar vi resultatet av våra intervjuer. Vi har enligt Backman (1998) valt att 
presentera resultat och diskussion under samma rubrik. Detta anser vi vara ett bra sätt att 
redovisa och diskutera kring våra intervjufrågor i och med att vi presenterar kommentarer 
kring dessa i direkt anslutning till svarsredovisningen som är tematiskt.  
 
Användning av läxor 
 
Alla lärare använder sig av läxa. De som undervisar i andra språk än svenska anser att det är 
nödvändigt att repetera och nöta in hemma, för att befästa kunskaper och förstärka det nya 
språket. Lärare A nämner att det inte bara är glosor, det kan vara något annat de gått igenom 
på lektionen som eleverna ej förstått, t ex adjektiv. Lärare E ser läxan som ett viktigt 
instrument och även en rättighet för eleverna, att i egen takt och lugn och ro få träna hemma. 
Lärare B, svarar att hon inte ger läxa regelbundet, och alltid försöker ha en tanke bakom. Våra 
övriga lärare som alla har längre yrkeserfarenhet ger också läxor. Lärare C och D nämner 
båda den tidsbesparande aspekten. Om de repeterar och nöter in hemma kan man försöka ha 
lite roligare på lektionerna istället. Men läxor är inte bara att repetera saker hemma. Lärare C 
har bara svenska och hennes läxor kan bestå av att göra färdigt något skriftligt arbete, läsa ut 
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en bok, samt söka information och fakta till egna arbeten. Fyra av dessa språklärare (A, B, D 
och F) nämner att glosor är nödvändigt som grund när man lär sig ett nytt språk.  
 
Kommentar: 
Lärarna svarar ganska lika här. Alla tycks använda sig av läxor, även om det inte sker 
regelbundet. Repetition och innötning är den viktigaste aspekten av läxan för språklärarna och 
läxa anses som helt nödvändig, och ger mer tid till annat i skolan.  
 
 
Kontroll av läxan 
 
De flesta lärare förhör läxan på något sätt. Lärare C som är svensklärare rättar då hon får in 
arbeten eller uppsatser och har inte traditionella läxförhör. Det verkar vara mer vanligt bland 
engelska-, spanska- och franska- lärarna. Lärare A anser att skriftliga läxförhör betyder 
mycket extra arbete, och övriga håller med. Det är lika vanligt bland våra lärare att de har 
muntliga förhör, eller låter eleverna rätta varandras läxor. Ibland struntar de helt i att ha något 
förhör, då de anser att det är elevens eget ansvar att läsa läxan. Detta är något som väcker 
blandade reaktioner hos eleverna, då de som har läst på, gärna vill visa det. Lärare D brukar 
påpeka för sina elever att de läser läxan för sin egen skull, och inte för hennes.  Två lärare i 
svenska säger att de kontrollerar läsläxa i form av läslogg där eleverna skriver ner reflektioner 
kring det de läst.  
 
Kommentar: 
De traditionella läxförhören som var som ett mindre prov, är inte vanliga längre. Även om 
glosor och läxor i grammatik ges, förhörs de i fler olika former än de traditionella. Mer ansvar 
har lagts på eleverna när det gäller läxläsning. De ska börja förstå att de läser läxan för sin 
egen skull för att befästa sina kunskaper, inte för att få full pott vid läxförhöret för att sedan 
glömma bort allt när de sedan lämnar klassrummet.  
 
 
Läxan som komplement till undervisningen 
 
Samtliga lärare ser läxan som ett bra komplement till undervisningen. Den ger mer tid och ger 
även eleverna ett friare sätt att studera under eget ansvar. Lärare F tycker det är bra att kunna 
se på t ex en skrivuppgift i svenska om eleven presterar bättre då den jobbar hemma än i 
skolan för att få lite bättre grepp om hur de funkar individuellt. Lärare A ser helst att det 
mesta skolarbetet hinns med på skoltid, då eleverna ändå går skola från 8 – 15 varje dag. Hon 
anser att de inte bör överrumplas av läxor. Fritiden är också viktig. Alla lärare säger att de ger 
mer läxor då att eleverna varit borta från undervisningen. Lärare C tar även upp att läxa ges i 
större mån om en elev ska vara ledig en längre tid för att kompensera ledigheten. Lärare E ser 
emellertid läxan även som en viktig del av undervisningen. Hon anser att eleverna behöver 
läxa för att befästa sina kunskaper och pekar på att det är en viktig rättighet eleverna har, att få 
ta hem och jobba.  
 
Kommentar: 
Fem av våra lärare ser läxan mer som ett komplement än en del av undervisningen, medan en 
ser den som en självklar del. De verkar överens om att det kan vara ett friare sätt för eleverna 
att studera, och att många elever behöver den friheten. Det finns en medvetenhet bland lärarna 
att eleverna inte heller får dränkas i läxor, utan det ska finnas tid att hinna med det mesta av 
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sitt skolarbete under skoltid. Om de aldrig kan koppla bort tankarna från skolan finns ökad 
risk för skoltrötthet, som även Grafman (2005) och Westlund (2004) tar upp i sina studier. 
 
 
Hänsyn till olika hemförhållanden 
 
I denna fråga var det hälften som tog hänsyn till hemförhållandena när det gäller läxor. Lärare 
A säger att hon gör det ibland då hon vet att någon elev har svårt att göra den hemma. Hon 
säger vidare att de elever som har föräldrar som engagerar sig har ett stort försprång och är 
oftast de som behöver minst läxor. Lärare C säger att hon följer upp läxan mer i skolan med 
vissa, medan hon vet att andra klarar det bra på egen hand. Det förekommer även att våra 
lärare har muntliga läxförhör eller en dialog med eleven för att se om de kunnat ta till sig 
kunskapen trots att den inte gjorts i hemmet av någon anledning.  Lärare F tyckte att grunden 
för läxan ska förberedas så pass bra i skolan att man vet att alla kommer att klara av det 
hemma, därför tar hon ingen speciell hänsyn till hemförhållanden, men om en elev kommer 
med speciella skäl pga. omständigheter i hemmet så lyssnar hon till det och löser det på annat 
sätt. Lärare A som jobbar på en friskola, säger att om en elev har det jobbigt hemma finns 
speciella extraklubbar, där man kan få extra stöd av lärarna på skolan för några olika ämnen, 
men hon poängterar att det inte enbart är för de svaga, även de som vill ha en extra utmaning 
kan utnyttja dessa extraklubbar. Även två av de övriga lärarna poängterar att det erbjuds 
läxhjälp på skolan, men att det inte är så många elever som vill utnyttja det. Lärare E säger 
också att det naturligtvis måste lösas på bästa sätt om en elev har problem med läxläsningen 
hemma. 
 
Kommentar: 
Våra lärare är överens om att skolan ska erbjuda hjälp och stöd till läxläsning då det behövs. 
Däremot verkar det ovanligt bland eleverna att söka hjälp till läxläsning på respektive skolor. 
Friskolan tycks ha lyckats bäst med denna uppgift då de fokuserar på alla elever oavsett 
kunskapsnivå, och inte bara de som ligger efter i arbetet. En lärare ansåg att läxan ska vara 
sådan att alla elever ska kunna klara den själv hemma oavsett stöd från föräldrarna. De ska 
förberedas så pass bra i skolan att alla ska kunna klara av det på en jämställd nivå, men var 
det något speciellt fall tar hon hänsyn till skälen.   
 
 
Läxan vid betygssättningen 
 
Av våra tillfrågade lärare säger fyra av dem att de endast ser till elevernas helhetskunskaper 
då de sätter betyg, och att de inte gör någon särskild bedömning på hur de sköter läxorna. 
Lärare C säger att det märks på elevernas kunskaper vilka som sköter sina läxor och vilka som 
inte gör det. De som läser läxan höjer sin kunskapsnivå vilket avspeglar sig på betygen, men 
det är helheten som betygssätts. Lärare F säger att hon ser läxan som ett sätt att kolla av hur 
hela eleven funkar, och att jobba självständigt är en stor del i vad hon bedömer. Även lärare B 
anser läxan som en viktig del i det stora hela om målen ska uppfyllas. (B)  
 
Kommentar: 
De korta svaren på denna fråga visar att de flesta lärare vi tillfrågat ser det som en självklarhet 
att det i slutändan är elevernas helhetskunskaper som bedöms, och inte specifikt läxläsning. 
Kan de befästa sina kunskaper på ett bra sätt och visa att de kan ska inte betyget påverkas av 
läxslarv. Däremot framkommer att lärarna är ganska säkra på att det går hand i hand, bra 
betyg och flitigt läxläsande. De lärare som väger in läxan i betyget pekar på att det visar på 
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självständigt arbete och ansvarstagande, vilket de får stöd av i läroplanen. De andra lärarna 
nämnde ingenting om dessa saker vid betygsfrågan vilket kan uppfattas som märkligt.  
 
 
Läxan som kontakt med föräldrar/hem 
 
Våra tillfrågade lärare ansåg inte nämnvärt att läxan var ett sätt att hålla kontakten med 
föräldrarna. Däremot sa lärare A och C att föräldrarna tycker det.  De vill gärna veta vad deras 
barn håller på med i skolan. Lärare A berättar att de ofta involverar föräldrarna i elevernas 
läxor. En gång skulle de tala engelska hemma en hel kväll och föräldrarna fick skriva på ett 
intyg på att de verkligen gjorde det. En annan läxa som involverade familjen var att sätta 
sprätt på en miljon. De skulle göra uträkningar och redovisa hur de valt att spendera pengarna.  
Lärare E och F påpekade att de elever som behöver extra stöd i skolan har fler möten med 
berörda lärare och där är föräldrakontakten god, men att de knappt vet vilka alla elevers 
föräldrar är, speciellt de som har två hem. Där kan det brista i informationen såvida inte 
föräldrarna har en god kontakt sinsemellan säger F. Föräldrakontakten är inte så bra på 
högstadiet. Utvecklingssamtalen och något föräldramöte är oftast den enda kontakten man har 
med de flesta föräldrarna. De elever som är i behov av särskilt stöd har träffar med berörda 
lärare och föräldrar. Lärare B tycker inte läxor knyter några band mellan skolan och 
föräldrarna, och anser att föräldrakontakten på högstadiet bör öka. Istället för att läxorna 
skulle vara länken mellan hem och skola anser våra lärare att kontakten sköts via loggbok, 
utvecklingssamtal och föräldramöten.  
 
Kommentar: 
Vissa svar kan anses som motsägelsefulla, lärare A anser inte att läxor är viktigt för 
föräldrakontakten, ändå är den skolan väldigt bra på att engagera föräldrarna i läxuppgifterna. 
Vissa lärare tyckte de höll en bra kontakt med föräldrarna genom utvecklingssamtal och 
föräldramöten, medan andra tyckte att de där futtiga mötena inte gav så mycket och att de 
knappt visste vilka alla föräldrar var. Föräldrar till elever med behov av särskilt stöd kallas till 
fler möten, medan elever som klarar sig fint inte anses behöva involvera föräldrarna så 
mycket i skolarbetet på högstadiet.  
 
 
Mer läxa för de som arbetar bättre hemma? 
 
Alla våra tillfrågade lärare ansåg att det måste finnas en lugn arbetsmiljö för alla elever på 
skolan. Ingen ska behöva ta hem och jobba mer än andra för att de inte får den arbetsro de 
behöver i skolan. Lärare C säger att hon hellre ser att de jobbar i skolan. En lugn arbetsmiljö 
ska finnas. För mycket skrivande på ett arbete hemma kan öka risken för fusk. Dessutom vill 
hon vara delaktig i deras tankeprocess kring ett projekt, förstå vad de inte förstår, hon vill veta 
hur de tänker. Lärare A säger att hon är emot att de ska ta hem för mycket läxor. Eleverna ska 
ha möjlighet att hinna det som ska göras på skoltid och en bra arbetsmiljö måste finnas åt alla. 
Framkommer skäl till att eleven inte gör bra ifrån sig på skolan så försöker man naturligtvis få 
till det bästa för dem. Jobba hemma är inte någon idealisk lösning anser hon. Hon säger vidare 
att ibland har elever skäl att inte orka vara på skolan. Även lärare F säger att det är en lösning 
om man vet att det inte funkar så bra i skolan, även om den inte är optimal. En annan aspekt 
på det hela som kom upp till diskussion var om skillnaden på arbete hemma och på skolan blir 
för stor. Det ansåg de inte att den var. Skillnaden i vad eleven presterar hemma och i skolan är 
oftast väldigt liten. Skulle skillnaden vara för stor får man kolla upp så eleven inte tagit 
arbetet av någon annan, eller om den fått för mycket föräldrahjälp. 
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Kommentar: 
Ingen av de tillfrågade tycker det är en bra lösning att elever ska jobba mer hemma. Skolan 
ska vara den huvudsakliga arbetsplatsen och hemmet en plats för avkoppling, i så stor mån 
som möjligt. Det vi avsåg med denna fråga var just den stökiga klassrumsmiljön som kan råda 
på högstadiet, men då är det skolans och lärarens jobb att se till att arbetsmiljön är så pass bra 
för alla att de kan koncentrera sig och klara av sitt arbete. Det som tas upp om hemarbete då 
en elev mår dåligt av att vara i skolan, kan kopplas till hemundervisning som sätts in i 
särskilda fall. Ett svar som väckte våra tankegångar var det om att eleven kan få för mycket 
föräldrahjälp i ett arbete.  
 
 
Individuellt användande av läxor 
 
Alla våra tillfrågade lärare anser att det är upp till var och en på deras skola hur mycket läxor 
de ger sina elever. Lärare F säger att de inte diskuterat att arbeta utan läxor så mycket, men 
framhåller att vissa ämnen behöver ha läxa oftare.  Lärare B instämmer i detta och säger att 
det inte har någon policy speciellt för läxanvändning men henne veterligen använder sig alla i 
hennes arbetslag av läxan som en förlängd arm.  Lärare F säger att om de använde sig av läxa 
väldigt olika skulle det bli reaktioner från eleverna.  Lärare A säger att de för en öppen och 
ständigt pågående diskussion när det gäller läxa, då de har en relativt nytänkande syn på läxor 
där de ofta involverar föräldrarna i elevernas projekt och problemlösningar.  
 
 
Kommentar: 
Ingen av våra lärare anser sig jobba på något avvikande sätt i förhållande till sina kollegor. 
Det verkar lite som en självklarhet att språklärare i synnerhet ger läxor.  
 
 
Av de tillfrågade lärarna var det ingen som inte använde sig av läxor, däremot ansåg de att 
läxa ska ges för ett specifikt syfte och fylla en funktion, och inte ges slentrianmässigt. I och 
med att våra lärare alla var språklärare, poängterade de betydelsen av repetition och innötning 
för att befästa de nya språkkunskaperna. Det finns en medvetenhet bland våra lärare, att 
elevernas arbetsbörda inte bör vara så stor att fritidsaktiviteter och övriga intressen blir 
lidande. De flesta anser att det idealiska vore att eleverna hinner med det mesta under skoltid, 
detta helt i enlighet med Lindgren (2005) som anser att lusten att lära försvinner om läxor ger 
en känsla av tvång. Även Westlund (2004) anser att skoltiden skall användas mer effektivt så 
att läxor inte är nödvändiga. Hon värnar mycket om elevernas fritid och den sociala kontakten 
med kompisar och fritidsaktiviteter. Vidare anser Lindgren att en gemensam läxpolicy inte är 
nödvändig på skolan vilket våra lärare håller med om. Alla våra lärare anser att det är upp till 
var och en att utforma läxan allt efter hur samspelet mellan lärare och eleverna skiljer sig åt 
från fall till fall. Leos (2004) åsikt om detta går däremot stick i stäv mot Lindgrens (2005) då 
han är en stor förespråkare av en lokal läxpolicy som tydligt beskriver syftet med läxor och 
hur de ska göras, där det tydligt framgår vilka krav som ställs på elever, föräldrar och lärare. 
 
Den tidsbesparande aspekten poängteras mycket, då t ex läsning skulle ta upp mycket 
lektionstid. Detta överensstämmer med Westlunds (2004) forskning som tar upp att lärare ger 
läxa för att allt de planerat in ska hinnas med. Det blir en nödvändighet för att hinna med hela 
kurserna. Hon säger även att lärare ser det som en bra träning i eget ansvar för eleverna, vilket 
även framkom i våra intervjuer. Våra intervjuade lärare ansåg att det var upp till elevernas 
egna ansvar om de läser läxan eller ej. Det avspeglar sig på helhetskunskapen, och hur väl 
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kunskapen befästs hos eleven. Lindgen (2005) anser att de mest positiva med läxa är just att 
det ger en mer utbredd inlärningskurva vilket ger en mer bestående kunskap. Det förklarar 
även lärarnas inställning till läxan vid betygsättningen, då de flesta inte ansåg att den vägde så 
tungt. Det märks på helhetsintrycket av elevens kunskap om den läser läxan eller ej. 
Läxläsning och högre betyg verkar gå hand i hand enligt våra tillfrågade lärare.  
 
Majoriteten av våra lärare såg läxan mer som ett komplement till undervisningen, än som en 
del av den, utom en av de med längst yrkeserfarenhet, som såg läxan som en självklar del av 
undervisningen. Hon poängterar även läxan som en viktig och självklar rättighet för eleverna 
som ett friare arbetssätt under eget ansvar. Vi var förvånade att se att ingen verkade ta någon 
direkt hänsyn till elevernas hemförhållanden, vilket stämmer helt överens med det Grafman 
(2005) skriver. Hon menar att lärarna inte tar hänsyn till elevernas totala situation när de ger 
läxor. Även Frost (1999) pekar på det orättvisa i elevers olika hemförhållanden när det gäller 
läxor. Alla har olika förutsättningar för hjälp, dessutom anser han att läxor för över ansvaret 
för lärandet helt på barnet. Kralovec och Buell (2001) påpekar även att familjen nu för tiden 
inte har tid på samma sätt som förut att sitta ned med läxor tillsammans med sina barn. Även 
Österlind (2001) kom i sin studie fram till att elever med mindre gynnsamma 
hemförhållanden missgynnas av läxa. Westlund (2004) har däremot i sin studie kommit fram 
till att det har gått bra att engagera föräldrar i läxorna oavsett hemförhållandena om 
engagemanget från läraren varit stort. I våra intervjuer har det framkommit att dessa lärare  
upplever att föräldrakontakten är dålig. De eleverna med kända inlärningssvårigheter har, 
enligt våra lärare, mer föräldrakontakt och möten än övriga.  I de fall där eleverna klarar sig 
bra i skolan blir kontakten med hemmet eftersatt då kontakten inte på samma sätt är 
nödvändig.  
 
Som några av våra lärare nämnde, finns det ett outtalat krav från föräldrar att elever ska ha 
läxa, oavsett ålder. Westlund (2004) har kommit fram till att det anses höja statusen på en 
skola om den ger mycket läxor. Leo (2004) har även han kommit fram till att det finns ett krav 
från föräldrar att barnen ska ha läxor, men att varken elever eller föräldrar har någon tydlig 
bild om varför man har läxa eller vem läxorna är till för. Läxan som medel för att skapa 
kontakt mellan hem och skola, ansågs däremot som liten av våra tillfrågade lärare. Även om 
föräldrarna kan tycka det är intressant att se vad deras barn arbetar med i skolan, skapar det 
ingen större dialog mellan hemmet och skolan, den kontakten skapas istället genom 
utvecklingssamtal och föräldramöten. Som en lärare påpekade, är föräldrakontakten på 
högstadiet sporadisk, och borde vara bättre, då det kan vara en orolig tid för många.  
 
Efter att noggrant studerat Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna, (Utbildningsdepartementet, 1994) såg vi att varken ordet läxa eller hemuppgift 
fanns med. När vi däremot tittade i tidigare läroplaner fanns att läsa om läxan och hur den bör 
användas. Vi fann det mycket märkligt att skolverkat valt att helt plocka bort denna ur 
läroplanen, helt utan debatt eller förklaring till det, då läxläsning för oss kändes som något 
som dessutom vägs in vid betygssättningen.  
 
I Läroplan för grundskolan (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962) står att läsa att läxan är en del 
av elevernas ”arbetsfostran”, I Läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1969) hade 
läxan mist något av sin status och det framhölls att skolarbetet bör ske på skoltid, och läxa bör 
i största möjliga mån vara frivilligt. I Läroplan för grundskolan (Skolöverstyrelsen, 1980) är 
det enda som finns att läsa om läxan att den utgör en del av skolans arbetssätt. Allt det som 
stod med tidigare om läxan lever kvar i dagens skola utan att det benämns. Läxa anses 
förbereda eleverna för högre studier och vara en bra träning i självständighet och eget 
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ansvarstagande, saker som nämns i Lpo94, men det står ingenting om att läxor kan vara ett 
medel för detta. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna, (Utbildningsdepartementet, 1994) står även att all undervisning bör vara 
individanpassad, men läxor är något som oftast ges kollektiv, utan särskild hänsyn till varje 
elevs speciella omständigheter. På så sätt anser vi inte att läxor följer läroplanens krav på att 
se varje elevs individuella behov. Det vi utläst av vår intervjustudie är att läxor har en 
tidsbesparande roll i skolan. Det skulle bli svårt att hinna med allt på skoltid och därför måste 
vissa saker göras hemma. Detta överensstämmer helt med det Westlund (2004) säger. 
 
Då vi sökte på ordet lärande i nationalencyklopedin, benämns läxor (nationalencyklopedin, 
2007). Vi fann det mycket intressant att det fanns med i en förklaring om vad lärande är för 
något, men inte i vår aktuella läroplan. Läxa är något som både lärare, föräldrar och elever 
förväntar sig och accepterar, utan att det finns några som helst formella bestämmelser kring 
hur och varför den skall användas. I enlighet med Leos (2004) slutsats med sin studie, anser vi 
att skolorna bör ha en speciell läxpolicy där läxans roll specificeras.  
 
Att använda läxa eller inte 
 
Om man utgår från vårt syfte och försöker bilda sig en uppfattning om varför en lärare kan 
bestämma sig för att vara utan läxor så kan orsakerna lika väl vara många som få. Går man till 
hur minnet fungerar och hur pass olika det är från individ till individ just vid själva 
inlärningstillfället så kan man många gånger vilja ge en elev en annan miljö för sitt lärande än 
skolans. Likväl kan hemmamiljön för många dessvärre inte vara särskilt gynnsam för minnet 
den heller. Minnet fungerar olika för alla, det som är en idealisk metod för att komma ihåg för 
den ena är inte passande för den andra. Ser man till lagstiftningen om elevernas arbetsmiljö så 
finns de reglerna till för att det i skolan ska finnas en god studie- och arbetsmiljö. Om man 
tänker att arbetsmiljön vid en läxsituation är i ett hem där miljön är direkt förödande för 
elevens inlärning så förstår man att detta är ett problem. Hur ska man gå till väga för att 
fastställa lämpligheten i vissa hem? Finns det någon rättvis och för den delen icke kränkande 
metod för det? Det finns troligtvis många elever som inte besitter den sociala kompetensen 
eller lugnet för att kunna sitta i skolan och vara koncentrerad, medan man naturligtvis kan 
vända på det och undra hur många som har en perfekt lärandemiljö hemma för att kunna göra 
läxan tillfredsställande. 
 
Flera av våra tillfrågade lärare menar att läxor är bra, dels för att man hinner mer under 
lektionstiden och dels för att skapa intresse för fortsatta studier. Dock har det på senare år 
riktats kritik mot läxorna med argument som: Varför skall barnen tvingas att ta hem sitt 
”jobb” (skolan) när vuxna som arbetar aldrig skulle kunna tänkas göra det? (Kudinoff, 2005) 
Ett motargument är att skolan mestadels slutar tidigt på dagen för att bereda plats bland annat 
för läxläsning och att man behöver träningen till högre utbildningar. (Hellsten, 1997) Det är 
också många ämnen som eleverna har undervisning i endast en gång per vecka utan 
återkoppling i form av läxläsning, vilket innebär att mycket hinner glömmas bort. Lägg till det 
att en del barn har i det närmaste obegränsad tillgång till hjälp hemma, medan många andra 
saknar det helt, så är man riktigt förvirrad huruvida läxa är nödvändigt eller inte. (Kudinoff, 
2005) 
 
Vygotskijs (Stensmo, 1994) kunskapssyn stämmer väl in på dagens skola. Lärarna är den 
äldre generationen som ska överföra sina kunskaper på eleverna. Hemma däremot finns det 
inga garantier för att eleverna får den hjälp de behöver. Enligt hans teori måste eleven nå upp 
till ett visst stadium av kunskap innan de kan börja klara inlärningen på egen hand. För stort 
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ansvar på yngre barn, såsom att arbeta självständigt och planera sin egen undervisning, hade 
inte fått stöd av Vygotskij. Först senare när eleven når ett mer abstrakt och reflektivt tänkande 
i problemsituationer, kan eleven gå över till att klara mer på egen hand. Lärare ska ha 
huvudrollen i undervisningen, och inte för tidigt ta på sig en mer passiv handledande roll. För 
en mer varierande undervisning skulle de behöva frångå de traditionella böckerna och i 
samråd med eleverna välja ut andra texter och sätt att arbeta.  
 
I enlighet med läroplanen säger Vygotskij att undervisningen bör individanpassas, och då 
frågar vi oss om det även gäller läxan, som oftast ges kollektivt (Stensmo, 1994). Många 
lärare anser nog att det inte finns tid till att individanpassa läxorna helt efter elevernas nivå 
och behov. Piaget (Stensmo, 1994) menar däremot att kunskap är något vi har i oss, genetiskt. 
Inlärningen har följt samma mönster hos barn och ungdomar i många generationer, det är bara 
tal och handling som behövs för att verkställa den.  När inre förväntningar och yttre 
förhållanden är i obalans, eleven känner osäkerhet, motsägelser och ofullkomlighet i sitt 
resonemang är inlärningsprocessen i obalans. För att lösa detta vid t ex läxläsning, behöver 
eleven relatera problemet till tidigare erfarenheter och genom tänkande konstruera den nya 
kunskapen. Eftersom Piaget ser inlärning som ett mentalt redskap för att förstå vår omvärld, 
kan hans teori stödja användandet av läxor. Eleven kan i lugn och ro hemma reflektera över 
problemet och hitta en lösning. För att kunskapen ska bli bestående behöver den sättas in i ett 
meningsfullt sammanhang, glosor och repetitionsövningar bör alltså användas i praktiska 
situationer för att kunskapen ska bli en del av personens schema; förförståelsen. (Stensmo, 
1994) I våra resultat såg vi exempel på detta då några av våra lärare använde sig av mer 
praktiska läxor som hur pengar ska investeras, samt att eleverna fick använda sig av enbart 
engelska hemma med familjen en kväll. På så vis sätts det in i ett verkligt sammanhang.  
 
Som det framkom i våra intervjuer skickar lärare sällan hem läxa utan att eleverna har fått en 
förförståelse för den i skolan, därför är det möjligt för eleverna att lösa den på egen hand 
hemma. Deweys (Stensmo, 1994) syn på kunskap är att lärande sker genom praktiskt lösande 
av problemsituationer. Finns inget samband, som t ex mellan blixt och åska, samt att det kan 
relateras till ett sammanhang med hjälp av tidigare erfarenheter, är inlärningen godtycklig. 
Det reflektiva tänkandet är A och O, sedan om problemlösningen lyckas eller ej spelar ingen 
roll, bara eleven förstår hur och varför resultatet blev som det blev.  
 
Dewey är emot utantillinlärning och hade knappast använt sig av glosor. Läxor behöver inte 
enbart vara teoretiska. Läsläxor där eleverna för loggbok och reflekterar över texter de läst 
kan väl passa Deweys teori om inlärning, hellre än det mer traditionella sättet att arbeta med 
böcker vilket oftast är en bokrecension, som i princip är att sammanfatta boken lite utan större 
eftertanke kring meningen med den. Dewey ser helst att lärande sker kollektivt i samspel med 
andra, vilket talar emot läxläsning, som oftast är individuellt. Däremot får grupparbeten stöd 
av hans teori, och det har blivit ett allt vanligare sätt att arbeta i skolan. Läraren har en viktig 
roll i att se till att eleven tar sig förbi det tveksamma, tvivlande stadiet och verkligen vägleder 
och uppmuntrar eleven till sökande, jagande och undersökande i sitt reflektiva tänkande, på 
väg att lösa problemet och bemästra sina nya kunskaper. Som Dewey säger ska man som 
lärare påvisa för eleverna att varje misslyckande är en källa till lärdom. Det viktiga är att se 
varför och hur det kunde misslyckas och använda sig av dessa erfarenheter i nya liknande 
situationer som uppstår. I vårt resultat framkom att lärare inte vill att eleverna arbetar för 
mycket hemma, för då blir det svårt för lärarna att följa hur eleven tänker och resonerar, samt 
föreligger större risk för fusk. 
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Vygotskij (Stensmo, 1994) ser helst att kunskap förmedlas från en lärare, Piaget (Stensmo, 
1994) att den erhålls genom konstruktivt tänkande, och Dewey (Stensmo, 1994) att den fås 
genom praktiskt arbete i grupp. I skolan finns säkert elever som gynnas av alla dessa teorier 
och tillvägagångssätt, och det är lärarens uppdrag att se vilken metod som passar eleven bäst. 
Enligt Dewey så sker lärandet kollektivt i samspel med andra, vilket talar emot läxläsning, 
som är individuellt. I arbetsmiljöverkets (2006) rapport står att läsa att skolan ska ha en god 
studie- och arbetsmiljö, att arbetsgivaren i skolan ska ta hänsyn till behov och önskemål från 
likväl elever som personal och finna lösningar som gynnar alla grupper, vilket talar både för 
och emot läxa. Detta överensstämmer med våra intervjuer då det framkom att alla lärare ansåg 
det viktigt att arbetsmiljön på skolan passar alla. 
 
 
Grafman (2005), rektor på Gruvrisskolan-skolan i Falun anser att skolan är dålig på att ta 
helhetsansvar för elevernas arbetsmiljö, där vissa lärare har en alltför förlegad traditionell syn 
på läxor, som i sin tur gör att elevernas arbetsdagar kan bli mycket långa med full skoldag 
följt av läxor, vilket för vissa elever medför en stor stress. Dessa förhållanden talar emot 
läxor. Barnombudsmannen (2001) Nyberg håller med och menar därför att barns och 
ungdomars arbetsmiljö i skolan behöver förbättras. Hon säger att barn visar stressymtom 
redan i förskolan, vilket är varningssignalerna vi vuxna måste ta på allvar, vilket talar emot 
läxor. Leo (2004) har dragit två slutsatser gällande läxor. Det ena är att läxor bör försvinna för 
all undervisning bör ske i skolan, och det andra är att så länge läxor förekommer bör det 
finnas en lokal läxpolicy som tydligt beskriver syftet med läxor och hur de ska användas. Där 
ska det framgå vilka krav man kan ställa på elever, föräldrar och lärare. Detta talar både för 
och emot läxan som företeelse. 
 
Föräldraengagemang när det gäller läxläsning kan ha både positiva och negativa effekter. 
Cooper och Gersten (2003) säger att hjälp från föräldrarna kan påskynda inlärningen och 
involvera föräldrarna i skolprocessen, samt leda till att föräldrarnas syn på utbildning 
förbättras. Men det visar också att föräldrars inblandning i läxorna även kan störa eleven, som 
kan blir förvirrad om föräldrarna använder sig av en annan inlärningsmetod än den eleven är 
van vid från klassrummet. Föräldraengagemang kan således bli till mer skada än nytta om 
föräldrarna slutför uppgifter som eleven är kapabel att klara själv. Detta talar både emot och 
för läxa. Av våra intervjuer framkom att de flesta av lärarna inte väntar sig att eleverna får 
hjälp med läxläsningen hemma. Detta kan bero på att det gäller språk och det anses som något 
som kan nötas in på egen hand.  
  
Även forskarna Kralovec och Buell (2001) framhåller att familjer nuförtiden inte har tid att 
sitta ner med läxor tillsammans, när de knappt har tid att umgås med varandra, vilket talar 
emot läxor. Westlund (2004) ser allvarligt på att det sociala livet på fritiden blir lidande av för 
mycket läxor, och Frost (1999) går så långt som att kalla det för planerad och utstuderad 
misshandel av barn. Det talar naturligtvis emot läxor. Så vad ska vi tycka nu? De politiska 
partierna är inte ense om läxans vara eller inte vara. En del vill slopa läxan helt och en del vill 
höja nivån för både läxläsning och betyg. Det talar både för och emot läxa.  
 
Siffrorna från OECD (2004) visar att svenska elever ägnar mindre tid åt skolarbete än elever i 
något annat industriland, när den sammanlagda tiden för lektioner, eget studiearbete och 
läxläsning är för en 15-åring i Sverige knappt 28 timmar per vecka medan genomsnittet i 
industrivärlden ligger på 34 timmar där Irland har 39 och Sydkorea 48. Skillnaden som störst 
är alltså 20 timmar per vecka, vilket kan räknas som nästan tre extra skoldagar per vecka. I det 
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här läget känns det en aning omotiverat att klaga över läxbördan för våra svenska elever. 
(OECD, 2004) 
 
Naturligtvis vill man att skolan ska vara lustfylld och vi tror att fritid och familjeliv betyder 
mycket för en harmonisk uppväxt, detta menar ju t ex vänsterpartiet som talar för färre prov 
och betyg, mer ledighet och - nu senast - förbud mot läxor (Nandorf, 2006). Folkpartiet som 
däremot förespråkar mer läxor menar att för de flesta av oss kräver bra studieresultat också en 
hel del pluggande (Nandorf, 2006). Sverige, det land som har minst prov och börjar senast 
med betyg i hela industrivärlden, har dessutom inställningen att man varken ska stressa 
eleverna och heller inte peka ut elever som har svårt att nå målen. (OECD, 2004) 
 
Vår undersökning har inte gett oss en tydlig bild av hur vi själva vill arbeta med läxor i vår 
kommande yrkesroll. Vi har likväl fått en hel del olika synvinklar på läxa under vårt arbete. 
Vi hoppades på att få en bra grund för oss att stå på när det gäller läxanvändningen i vårt 
kommande yrkesliv. Vi anser att det ibland naturligtvis kan vara befogat att inte låta en elev 
göra läxan om dess hemmiljö inte är lämplig. Vi anser också som språklärare att det kan vara 
svårt, för att inte säga omöjligt att hinna nå målen om man inte låter eleverna arbeta mer 
hemma för att kunna arbeta med mer relevanta saker på skoltid. Så vi är som ett resultat av 
vår studie både för och emot läxan. 
 
 

Fortsatt forskning 
 
När det gäller läxan finns det mycket som än inte är undersökt, det finns mycket saker att göra 
analyser och forskningar om. Tror eleverna själva att de kan uppnå målen utan läxa? Är 
lärarna beredda att ta bort läxan? Kan läxan ha varit onödig i alla dessa år den funnits i 
läroplanen? Att forska vidare på personer som gått ut skolan för flera år sedan som har haft 
olika inställningar/betyg i skolan. Hur svarar de på frågan om läxan kan tas bort? Hur kan 
man mäta om arbetsmiljön är bra när eleven sitter hemma och studerar? När det gäller 
lärarnas syn på användandet av läxan kan många intervjustudier äga rum. Kan du tänka dig att 
sluta med läxa? Går det att plocka bort läxan och trots det hinna med litteraturstudier t.ex.? 
Har den praktiserande åldern på läraren någon betydelse för hur den ser på läxan? Finns det 
tid för lärarna att individanpassa läxan? Hur kan lärarna lita på att eleverna inte fuskar när de 
gör läxan på hemmaplan? 
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Bilaga 1 
 
 
 

Intervjufrågor 
 
 

 
Använder du dig av läxor I undervisningen?   

 
Hur kontrollerar du läxan? (läxförhör?) 

 
Kan läxan ses som ett komplement till undervisningen istället för som en del av den? 

 
Tar Ni hänsyn till elevernas olika hemförhållanden och stöd från föräldrarna när Ni ger ut 
läxa? 

 
Kan det ses så att läxa finns för att hinna ikapp klassen, medan vissa klarar sig utan att ta 
hem så mycket läxa?  

 
Hur bedömer du läxan i betygssättningen?  

 
Ser du läxan som ett sätt att hålla kontakten med föräldrarna/hemmet?  

 
Vissa elever jobbar bättre hemma i lugn och än i skolan, kan dessa elever få ta hem och 
jobba mer än andra?  

 
Är läxanvändning individuellt för lärarna på er skola eller har ni någon policy?  

 
Vad är ditt syfte med att ge läxa? 

 
Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 


