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INLEDNING 

Idag debatteras ämnet läxor livligt i press och media. Det flesta åsikter som framförs är 

kritiska mot läxors användning. Varför är det så? Användandet av läxor har en lång tradition i 

vår svenska skola och ett av syftena med läxor innebar traditionellt att eleverna skulle 

memorera fakta utantill. Denna metod av inlärning fyller inte längre samma behov i dagens 

skola, där istället det egna tänkandet och reflekterandet betonas. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) nämns inte läxor och 

följaktligen inte heller några riktlinjer för hur de ska användas. Emellertid ingår läxor ändå 

som ett moment i många elevers skoldag. Jan-Olof Hellsten, forskare i pedagogik, framhåller 

vikten av att företeelsen läxor problematiseras, då de medför en ökning av elevernas 

arbetsbelastning och i hög grad minskar deras fritid. Läxor ska tydligt framställas som arbete 

och effekten av dem ska styra dess värde menar Hellsten (2000). 

 

Kan dagens lärare motivera sina ställningstaganden till läxor, vilka de nu är, och är detta i så 

fall grundat på forskning kring hur barn lär? Ett vanligt inslag i vårt samhälle idag är stress 

och för att undvika detta är tillfällen till rekreation och reflektion av stor betydelse. I många 

elevers vardag är inte tidsutrymmet för läxläsning så omfattande så om fritiden fylls med 

läxor får elevernas övriga aktiviteter komma i andra hand. 

 

Elevernas sociala situation är också av stor betydelse för läxors användning. Alla har inte 

alltid i sin hemmiljö möjlighet att få det stöd och den hjälp som läxors utförande kräver. 

Utifrån detta vill vi studera om läxor har en positiv effekt på elevers lärande och om dessa 

läxor är individuellt anpassade.  

 

Vi vill i vår undersökning fördjupa oss i ämnet läxor för att skaffa kunskap om dessas 

påverkan på elevers lärande och utveckling. Utifrån vår undersökning vill vi finna 

välgrundade argument kring användandet av läxor i vår kommande yrkesutövning. Idag kan 

vi ifrågasätta vissa av våra egna läxor från skoltiden som exempelvis memorering av 

psalmverser, städer, landskap osv. Många gånger saknade vi förståelse för innehållet och 

koppling till våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Memorering av fakta kan visst fylla sin 
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funktion men är det nödvändigt att använda sin ”fritid” till detta? Genom egna erfarenheter 

från skolans värld vet vi att läxor idag används som en del i undervisningen och vi ville därför 

studera några lärares syn på läxors funktion och praktiska tillämpning. Eftersom vi båda två 

också är föräldrar så har vi sett vilken påverkan skolan har på familjens gemensamma tid. Om 

man kan visa att läxor har en dokumenterad positiv effekt på lärandet så kan användningen av 

dem väl motiveras. Vi anser att om läxor ska användas som en metod måste det förankras i ett 

ställningstagande, grundat på forskning, om läxors effekt på elevers lärande och utveckling. 

Disposition 
Denna uppsats är disponerad med en kortfattad inledning och bakgrund, där val av ämne 

motiveras och en förklaring ges till varför ämnet är angeläget att undersöka. Därefter 

beskriver vi under rubriken syfte och frågeställningar målet med undersökningen. I 

metodavsnittet följer en beskrivning av urvalet, vilka datainsamlingsmetoder vi använt oss av 

och hur vi förberett, genomfört och analyserat arbetet. I litteraturgenomgång sammanställs 

olika forskares och författares åsikter kring ämnet läxor och barns lärande. Därefter följer ett 

avsnitt som presenterar vårt resultat och avslutningsvis ett diskussionsavsnitt där vi kopplar 

vårt resultat till våra frågeställningar, till litteratur och drar egna slutsatser. 
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SYFTE 

I denna undersökning vill vi studera några lärares syn på läxors funktion och praktiska 

tillämpning. Läxor är ett vanligt förekommande moment inom skolans värld och genom vår 

studie vill vi bidra till kunskap om dessas påverkan på elevers inlärning och 

kunskapsutveckling. 

 

Frågeställningar 
De frågeställningar vi bearbetar i denna uppsats är enligt syftet följande: 

• Vad anser ett urval av lärare att läxor skall ha för funktion? 

• Hur utformar dessa lärare läxor? 

• Hur menar dessa lärare att läxor ger effekt? 
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METOD 

I kommande avsnitt börjar vi med att presentera vårt urval av informanter. Därefter följer en 

beskrivning av kvalitativa intervjuer som ligger till grund för vår undersökning. Vi fortsätter 

med en redovisning av de etiska anvisningar som finns utarbetade för forskningsarbeten. 

Nästkommande stycke beskriver våra förberedelser och vårt genomförande av intervjuerna. 

Avslutningsvis behandlar vi undersökningens databearbetning och för en diskussion kring hur 

vårt val av metod påverkat undersökningens resultat. 

Urval 
Kvalitativa undersökningar är inte ute efter att mäta hur många som har en viss åsikt. 

Tyngdpunkten ligger istället på att få den information man önskar och få svar som täcker in 

de frågeområden man har (Johansson, Svedner, 2001). Enligt Hartman kan ett urval göras 

utifrån att man har en tillräcklig kännedom om informanterna för att kunna få svar inom de 

områden man önskar. Undersöker man en liten begränsad grupp personer närmare kan man få 

större förståelse för deras uppfattningar och åsikter (Hartman, 1998).  

 

Ett kriterium vid vårt urval av lärare var i första hand att de använde sig av läxor, och ett 

annat kriterium var att de hade än väl förankrad erfarenhet av detta. Det senare beroende på 

att vi tänkte att dessa lärare skulle ha insikt i läxors eventuella effekt. Vi begränsade våra 

intervjuer till lärare på lågstadiet beroende på att vi i första hand vill arbeta med de 

åldrarna.Dessutom valde vi lärare som arbetade på skolor som var anslutna till Campus 

Norrköping eftersom de förmodligen har förståelse och insikt i studenters utvecklingsarbete 

och är vana att bli intervjuade. Efter kontakt med enhetscheferna på olika skolor fick vi 

förslag på lärare som passade in i våra urvalskriterium. Sammanlagt intervjuade vi sju lärare 

på tre olika skolor vilka samtliga arbetade inom årskurs 1-3. Våra informanter kommer i 

resultatet att betecknas som informant 1 resp. 2,3,4,5,6,7. En av intervjuerna ställdes in med 

kort varsel p.g.a. sjukdom men en annan lärare, som passade in på våra urvalskrav, ställde upp 

i stället. 
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Datainsamlingsmetoder 

Val av undersökningsmetod 

Hartman (1998) anser att det är viktigt att känna till de olika undersökningsmetoder som finns 

för att kunna välja den metod som bäst är anpassad till studiens syfte. Valet kan stå emellan 

att göra en kvantitativ undersökning eller en kvalitativ. Den kvantitativa undersökningen 

riktar sitt intresse på ”hur mycket” eller ”hur många” det finns av det man ämnar undersöka. 

Kvantitativa undersökningar försöker göra jämförelser mellan olika mätbara resultat 

(Hartman, 1998). Kvalitativa undersökningar är enligt Trost (1993) mer riktade på att ta reda 

på människors åsikter och hur de agerar i olika frågor. Målet med studien är ofta att få 

kunskap om människors inställning eller att kunna se speciella mönster i sättet man agerar på 

(Trost, 1993). Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår undersökning då vi ville 

ta reda på olika lärares motiveringar till varför de använder sig av läxor som pedagogiskt 

hjälpmedel. Enligt Johansson och Svedner (2001) är den metod som bäst passar vid 

kvalitativa undersökningar den kvalitativa intervjun som ger de mest omfattande svaren kring 

de ämne som intervjuaren väljer. De beskriver att kvalitativa intervjuer är en bra metod om 

man vill få svar på hur lärare ser på sin undervisning. I dessa intervjuer är endast de 

frågeområden som ska användas bestämda från början och frågorna består av s.k. öppna 

frågor. Frågorna är inte preciserade utan kan ge omfattande svar. Meningen är att få den 

intervjuade att uttrycka alla sina åsikter i ämnet. Den kvalitativa intervjun kan liknas vid ett 

vardagligt samtal men skillnaden ligger att intervjuaren i intervjun håller fokus på ämnet 

(Svedner och Johansson, 2001). 

 

 Vi valde att utforma intervjuerna med öppna intervjufrågor kring bestämda frågeområden 

enligt de kriterier som Johansson och Svedner beskriver (se bilaga 1). Eftersom våra val av 

frågeområden var avgörande för resultaten i vår undersökning var vi noga med utformningen 

av dem och kom slutligen fram till fyra frågeområden. Vid varje intervjutillfälle valde vi att 

delta tillsammans för att på så sätt öka förståelsen för innehållet och minimera riskerna för 

felaktigheter. För att kunna fånga upp den intervjuades egna ord och uttryck bestämde vi oss 

för att använda bandspelare. Trost (1993) menar att möjligheterna till en större 

informationsmängd och förståelse för innehållet kan öka om intervjuerna genomförs i par. 
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Han anser också att användandet av bandspelare under intervjuerna kan vara fördelaktigt för 

resultatet (Trost, 1993). 

Forskningsetik 

Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (2002) anvisningar måste all 

forskning visa respekt för dem som deltar i undersökningen. Därför är det viktigt att följa de 

etiska anvisningar som finns utarbetade för forskningsarbeten. De deltagande måste få 

information om syftet med projektet och vad det kommer att användas till. De måste också 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Den deltagande måste ge sitt samtycke till att undersökningen görs och om personen är under 

femton år krävs också föräldrarnas tillstånd. Information måste ges om att insamlat material 

ska användas konfidentiellt och inga utomstående ska kunna ta del av materialet. Materialet 

får dessutom bara användas till undersökningens syfte och inte användas exempelvis till 

kommersiellt bruk. Den personliga integriteten får på intet sätt ta skada av forskningen. Alla 

som deltar i undersökningen måste få information om de etiska regler som ligger till grund för 

arbetet. De ska kunna lita på att insamlat material behandlas enligt dessa regler och att 

anonymiteten är en självklarhet (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2004). 

Procedur 

Förberedelser 

Den första kontakten skedde via telefonsamtal med enhetscheferna på respektive skola för att 

direkt få svar om det fanns möjligheter att genomföra undersökningen. Eftersom vi fick 

positiva svar skickade vi ett introduktionsbrev till varje enhetschef. I brevet gav vi en 

presentation av oss, vår undersökning och vårt syfte med arbetet. se bilaga 2. I brevet fanns 

även de etiska forskningsprinciper vi använt oss av beskrivna. Vi tog personligen 

telefonkontakt med de lärare som skulle delta och bestämde tid för intervjuer och 

kontrollerade tillgången till lämpliga lokaler. Dessutom informerade vi om att bandspelare 

kommer att användas och att båda två gemensamt kommer att delta vid intervjuerna. 

 

Vi genomförde en pilotintervju för att få uppleva en intervjusituation och lära oss av 

eventuella misstag. Enligt bl.a. Bell är det viktigt att prova sina intervjufrågor innan själva 
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intervjuerna för att se om frågorna fyller sina syften (Bell, 1995). Pilotintervjun genomfördes 

med två av våra studentkamrater. Vi ville få svar på om de bestämda frågeområden vi valt 

inför intervjuerna hade möjlighet att ge en heltäckande bild av området. Vid utvärderingen av 

pilotintervjun hade de intervjuade upplevt att en av oss tagit ställning helt mot läxor och en 

för. Detta stämde inte alls med verkligheten men speglade vikten av att formulera sig på ett 

neutralt sätt. 

Genomförande 

Vi startade varje intervjutillfälle med en kort presentation av oss själva, vårt arbete och dess 

syfte. Dessutom påminde vi om att bandspelare skulle användas och att en av oss skulle leda 

intervjun. Vi presenterade de etiska regler som ligger till grund för vårt arbete; ingen av 

intervjuerna skulle kunna spåras till den intervjuade, insamlat material kommer att förstöras 

efter dess användning, deltagandet är helt frivilligt och man hade rätt att avbryta sitt 

deltagande om man så önskar. Det var viktigt för vårt resultat att lärarna kände förtroende och 

var trygga under intervjusituationen, och därför gav vi ännu en gång information om att vårt 

syftet med undersökningen var att få en bild av verksamma lärares syn på ämnet och inte att 

göra en jämförelse lärare emellan. Därefter startades intervjun med det första 

frågeområdet.Varje intervjutillfälle genomfördes på samma sätt och med stor noggrannhet och 

vi följde de förutbestämda frågeområdena. 

Databearbetning 

Analysmetod 

Vid analysen av ett undersökningsmaterial finns två moment enligt Hartman (1998). Det ena 

är att materialet måste bearbetas och delas in i kategorier och det andra är att materialet 

behöver tolkas. I första hand behöver man alltså välja ut det som är intressant och hitta 

gemensamma kategorier så att tolkningen underlättas. Utifrån den frågeställning man använt 

vid intervjun gäller det att hitta de åsikter som förekommer mest frekvent. En kategorisering 

sker därefter genom att man sätter ihop de begrepp som säger samma sak. I andra hand sker 

tolkningen av de data man fått fram och där försöker man att visa vad den grupp individer 

man intervjuat har för åsikter (Hartman, 1998). 
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Allt inspelat material nedtecknades ordagrant så snart som möjligt efter intervjuerna. Detta för 

att kvaliteten på bandinspelningarna ibland var sämre och för att det var lättare att komma 

ihåg vad som sagts i direkt anslutning till intervjuerna. Intervjuerna lästes sedan noggrant ett 

flertal gånger. Vi markerade i texterna och skrev i marginalerna till vilka olika frågeområden 

svaren kunde kopplas till. Efter ett flertal genomläsningar framträdde många svar som kunde 

grupperas utifrån våra olika frågeområden. Svaren kring frågeområdet om läxors utformning 

blev mycket omfattande därför valde vi att kategorisera dessa svar ytterligare. Denna 

gruppering gjordes utifrån de mest förekommande uppfattningarna vilket ledde till att att 

resultatet blev mera överskådligt. 

Metoddiskussion 

Genom att vi använde oss av kvalitativa intervjuer uppbyggda kring frågeområden fick vi ett 

omfattande material som vi fann var relevant för vår undersökning. Bell talar om att en 

undersöknings validitet handlar om huruvida de frågor man ställt lett till giltiga svar för 

undersökningen (Bell, 1995). Vi anser att resultatets innehåll påverkades av att informanterna 

upplevde intervjusituationerna som trygga och bekväma. Då varje intervjutillfälle 

genomfördes på samma sätt och utifrån samma förutsättningar anser vi att vår undersökning 

har en stor tillförlitlighet. En undersöknings reliabilitet handlar om hur noggrann man är vid 

sina undersökningar. En undersökning ska helst ge samma resultat vid flera undersökningar 

om dessa genomförs på samma sätt (Johansson, Svedner, 2001). Vi tror inte att en 

enkätundersökning skulle gett oss lika uttömmande svar då vi vid våra intervjutillfällen fick 

möjlighet att påverka informanterna att utveckla och fördjupa sina svar. 
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LITTERATURGENOMGÅNG 

I litteraturdelen behandlar vi de områden som utifrån olika aspekter är relevanta för vår studie. 

Vi inleder med en definition av ordet läxa för att på så sätt kunna närma oss en insikt i dess 

innebörd. Detta följs sedan av en redogörelse av ämnets beskrivning i den gällande läroplanen 

och dess föregångare. Vi ger en kort historisk tillbakablick för att visa hur synen på barns 

utveckling och inlärning förändrats under åren. Därefter följer en beskrivning av de två 

utvecklingspsykologiska teorier som i hög grad påverkat vårt svenska skolväsende. En 

grundläggande förutsättning för inlärning är att kunna minnas vad man lärt sig. Detta leder oss 

vidare in i nästföljande kapitel som ger en ingående beskrivning av människans minne. Vi 

redovisar sedan den forskning som vi funnit inom området och avslutningsvis ger vi en bild 

över den debatt som nu pågår i media kring läxors funktion och tillämpning. 

Försök till definition 
”Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid” (Hellsten, 2000, s.120). Detta är som 

forskaren Hellsten uttrycker ett försök till att definiera ordet läxa. Han menar att det är svårt 

att avgränsa ordet och tillägger ytterligare förklaringar. Läxan existerar även under skoltid då 

den där delas ut, arbetas med och kontrolleras (Hellsten, 2000). Vidare fann vi att Ingrid 

Westlund (2004), forskare i pedagogik och psykologi, formulerat en definition av läxor på 

följande sätt: ”Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan 

uppgift och tid, arbetet och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” (Westlund, 2004 

s.78). Hon pekar på svårigheterna i att fastställa en övergripande definition av vad läxor är då 

dessa tilldrar sig på en mängd olika sätt utifrån den för eleven aktuella situationen (Westlund, 

2004). En ytterligare definition av läxa är gjord av den amerikanske forskaren Harris Cooper 

(2001). Han väljer att beskriva läxan som en uppgift som tilldelas eleverna av läraren för att 

sedan genomföras utanför skoltid. ”Homework can be defined as tasks assigned to students by 

schoolteachers that are inteded to be carried out during nonschool hours” (Cooper, 2001 

s.145). Sedan sökte vi i Nationalencyklopedins Internetversion (2004) efter dess definition 

och fann att där står läxa definierad som en ”avgränsad skoluppgift för hemarbete särskilt om 

ett visst textstycke skall läras in” (Nationalencyklopedin, 2004).  



LÄXOR 
Ett arbete värt sitt resultat? 

10  

Styrdokument 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

innehåller de mål och riktlinjer som skolan har att följa. Vi sökte där efter dess behandling av 

hur läxor skall användas i undervisningen men fann att dessa inte nämns överhuvudtaget. I 

tidigare läroplaner däremot formuleras riktlinjer om läxors användande om än i olika grader. I 

Läroplanen för grundskolan från 1980 (Lgr 80) betonas vikten av att läxan ingår som en 

naturlig del av undervisningen. Läxan skall ses som en uppgift som tränar eleverna i att ta 

ansvar, befästa kunskaper och utveckla färdigheter. Det ges även riktlinjer gällande läxornas 

innehåll och hur hjälp kan ges till de elever som av olika anledningar inte kan utföra 

läxarbetet i hemmet. Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr 69) betonar istället att skolans 

arbete i huvudsak skall utföras under skoltid och eventuella läxor skall övervägande vara 

frivilliga för eleverna.  ”huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet skall göras i skolan” 

(Lgr 69, s.69). Den allra första läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr 62) använde sig inte av 

ordet skall gällande läxors användning utan där står det istället bör ”huvuddelen av det med 

skolan förbundna arbetet bör göras i skolan” (Lgr 62, s. 57). 

En historisk förändring av synen på barns lärande 
Vallberg Roth (2002) beskriver att under artonhundratalets mitt och fram till slutet av 

artonhundratalet var drillning genomgående den metod som användes för att ge den tidens 

elever kunskap. Undervisningen var auktoritär och man undervisade ofta många elever 

samtidigt. Ett viktigt mål med undervisningen var att fostra eleverna till gudfruktiga, lydiga 

och arbetsamma medborgare. I slutet av artonhundratalet och fram till omkring 1940 hade 

synen på barn förändrats. Man använde en mjukare auktoritär fostran än tidigare och 

lektionerna bestod numera till en del av praktiska och teoretiska åskådningsövningar. Från 

efterkrigstiden och fram till 1980-talet var synen på hur barn lär inriktad på uppfostran, lek 

och arbetsfostran. Barn skulle ledas istället för att skolas. Det gavs utrymme för mer 

tankefrihet och skapande arbetsövningar än enbart minnesträning. I dagens läroplaner, enligt 

Vallberg Roth (2002), speglas människosynen av att eleverna ses som kompetenta personer 

som kan ta ökat ansvar för sitt eget lärande. Lärarens roll ska vara auktoritativ och 

undervisningen ska vara individualiserad. Dagens elever lever i ett nätverksamhälle som hela 

tiden snabbt förändras och kunskap kan till viss del ses som en förbrukningsvara. Det är av 

större betydelse för dagens elever än tidigare att förmågan att inhämta kunskaper inte 
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begränsas till åren i skolan utan att de utvecklar förmågan att inhämta kunskap under resten av 

sitt liv (Vallberg Roth, 2002).  

Teorier om barns inlärning 
Vi anser att det är viktigt att ha kunskap om hur människan lär vid utformning av skolans 

undervisning. Vi väljer här att beskriva Jean Piagets och Lev Vygotskijs 

utvecklingspsykologiska teorier då dessa enligt Maltén (1997) har bidragit till stora kunskaper 

kring synen på barns inlärning. Vi har dessutom valt att behandla hur människans minne 

fungerar eftersom en fungerande minnes-funktion är en förutsättning för all inlärning. 

Piaget 

Jean Piaget har framlagt teorier som behandlar kunskapens utveckling och hur människan 

genom olika stadier utvecklar sitt sätt att tänka. Människans intelligens, menar han, utvecklas 

och förändras i ett aktivt samspel med dess omgivning och är biologiskt förankrad. Den 

grundläggande forskning som Piaget genomförde gav omfattande kunskaper om barnets 

tankestruktur och hur den skiljer sig åt från den vuxnes (Jerlang, 1987). 

 

Piaget anser att barns tankemässiga utveckling genomgår vissa bestämda stadier. Stadierna är 

nödvändiga och ordningsbundna. Genom ett aktivt handlande får barnet nya erfarenheter som 

läggs till de gamla och på så sätt förändras den kognitiva strukturen. De olika utvecklings-

stadierna beskrivs som det sensomotoriska tänkandet, det konkreta tänkandet och det 

abstrakta tänkandet. Det sensomotoriska tänkandet innebär att barnet genom sina olika sinnen 

befäster förekommande upplevelser. Följande stadie, det konkreta tänkandet, medför en 

utökning av barnets medvetande kring föremål och händelser i dess omgivning. Barnet skaffar 

sig här möjligheter till att kunna gruppera och klassificera. Det slutliga stadiet, det abstrakta 

tänkandet innebär att nu kan barnet förstå innebörden av olika begrepp även om de ej ingår i 

den omedelbara omgivningen (Malten, 1994). 

 

Piaget menar att det stadium där barnet befinner sig bestämmer vad denne kan lära sig. Varje 

stadium är grundläggande för utvecklingen av nästföljande och de införlivade kunskaperna 

försvinner inte utan utvecklas vidare tillsammans med de nya. Således är det meningslöst att 

undervisa barnet om sådant som denne ej är moget för, uppgifterna måsta av skolan anpassas 
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utifrån barnets nivå. Piaget ser på barnet som aktivt och utforskande med en strävan efter 

jämvikt i dess kognitiva utveckling som drivkraft. Genom egen kraft och handling skall det få 

möjligheter till utforskning av sin omgivning och på egen hand få söka efter förståelse. Ur 

pedagogisk synvinkel menar Piaget att barnet tillägnar sig kunskaper genom egen aktivitet 

som utgår från dennes intresse och att det sker i ett samspel med andra då ett utbyte av tankar 

och handlingar kommer till stånd (Jerlang, 1987).  

 

Undervisningen skall enligt Piaget bygga på tre olika principer som alla är av största vikt för 

att eleven skall få en gynnsam utveckling. Den första principen bygger på en meningsfull 

kommunikation mellan lärare och barn. I denna kommunikation krävs det att läraren är väl 

förtrogen med barnets unika tankevärld med allt vad det innefattar av olika infall och 

skiftningar. Läraren måste vara villig att kommunicera just på den för barnet aktuella nivån. 

Den andra principen innebär att alla produkter från barnet skall ses som något meningsfullt. 

Barnet skall känna glädje i att våga försöka förstå och ej vara inriktat på att rätt svar måste 

presenteras. Det måste mötas med respekt av vuxna inför dess intellektuella produktion. Den 

tredje principen innebär en tilltro till det eviga lärandet. Att barnet oberoende av 

sysselsättning alltid lär sig något. Läraren måste engagera sig för att varje barn skall finna sin 

förmåga utifrån sin individuella nivå (Elkind, 1985). 

Vygotskij 

Lev Vygotskij lade större vikt än Piaget vid att förklara nödvändigheten av människans 

samspel med dess omgivning. Barnets utveckling genomgår en dynamisk process där 

omgivningens reaktioner är av största vikt. Människans utveckling menar Vygotskij kan ej 

fortskrida utan möten med andra människors beteende, dess språk och praktiska handlande. 

Vygotskij anser även att människans utveckling ej i så stor omfattning beror på arv och miljö 

(Lindqvist, 1998). 

 

Vygotskij beskriver barnets utveckling som en dynamisk process där individen genomgår 

stabila och kritiska perioder. Under de stabila perioderna sker en långsam och lugn 

framåtskridande utveckling och förändringar sker tämligen obemärkt. De kritiska perioderna 

innebär däremot stora och kraftiga förändringar. Konflikter med omgivningen är vanligt 

förekommande då en känslomässig instabilitet uppstår. Inlärningsförmåga och arbetsförmåga 
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avtar under denna period, dock så sker det en förändring i barnets personlighet i positiv 

riktning. Barnet utvecklar sin själständighet och får en ökad förståelse av det sociala 

samspelet. Således menar Vygotskij att de kritiska perioderna är för barnets utveckling en 

nödvändighet (Jerlang,1987). Det sociala samspelet är enligt Vygotskij kärnan till individens 

utveckling. Det sociala samspelet mellan individen och dennes omgivning är av största 

betydelse och har en avgörande roll i barnets utveckling (Lindqvist, 1999). 

 

Vygotskij utvecklar i sin teori vikten av att undervisningen utgår från barnets aktuella nivå. 

Att den fokuserar på barnets faktiska kunskaper och inte på det som barnet inte kan. En bra 

undervisning som gynnar barnets utveckling skall läggas strax över den nivå där barnet 

befinner sig. Vygotskij benämner den som barnets närmaste utvecklingszon. Läraren skall 

utgå från barnets närmaste utvecklingszon och sedan tillrättalägga undervisningen så att den 

innehåller krav som ligger strax ovanför barnets befintliga nivå. Läraren måste således i en 

dialog med barnet utmana dennes förmåga till kreativitet och fantasi. Uppgiften innebär för 

läraren att locka fram barnets redan befintliga kunskaper och ur dessa problematisera 

inlärningen. Detta förhållningssätt förändrade synen på utveckling och undervisning. Tidigare 

strävade man efter att fastställa barnets utvecklingsnivå vilken sedan ej fick överskridas av 

läraren. Vygotskij menade att faran i det tidigare synsättet var att barnet fastnade i dennes 

befintliga kunskaper och att utvecklingen stannade av (Lindqvist, 1999). 

Minnet 
Enligt psykolog och forskare Anna Derwinger (2003) är minnet en förutsättning för att vi ska 

kunna lära oss något alls. Vi skulle inte kunna dra slutsatser av tidigare erfarenheter om vi inte 

kom ihåg vad vi upplevt. Något så enkelt som ett samtal kräver att vi dels kommer ihåg vad vi 

själva sagt och tankar kring detta och dels att vi kommer ihåg vad den vi pratar med säger 

(Derwinger, 2003). 

 

Hela tiden under sitt liv utsätts människan för en mängd sinnesintryck men hjärnan väljer ut 

vilka intryck som ska nå vårt medvetande. Sensoriskt minne, kallar Derwinger (2003) den 

funktion som hjälper oss att utifrån vårt intresse välja ut de minnen som sedan registreras. Om 

du t.ex. slår upp ett nummer i telefonkatalogen behöver du bara minnas det tills numret är 

slaget och det räcker med att ditt s.k. korttidsminne används. I korttidsminnet kan vi bara 
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hålla kvar ett fåtal uppgifter under en begränsad tid. Arbetsminnet använder sig av 

korttidsminnet som håller kvar information i vårt medvetande samtidigt som arbetsminnet kan 

genomföra olika uppgifter. Ska vi t.ex. lösa ett tal i matematik krävs att man minns talet som 

ska lösas samtidigt med sina tidigare erfarenheter i matematik och dessutom måste man 

minnas sina delberäkningar. Derwinger benämner arbetsminnet för ”mental 

simultankapacitet”. Hur väl fungerande arbetsminne vi har är beroende av både vårt arv och 

miljö. Arbetsminnet är viktigt vid all nyinlärning. För att minnas på ett bra sätt behöver man 

koppla det nya till det man redan vet. Det är i detta sammanhang positivt att känna till att det 

finns möjligheter att träna upp arbetsminnet (Derwinger, 2003).  

 

Lagring i långtidsminnet är en nödvändighet för att vi ska behålla något i vårt minne, allt från 

några minuter till resten av vårt liv, enligt fil. doktor i psykologi Jane. M. Healy (1999). 

Hjärnforskare David H. Ingvar (2001) delar upp långtidsminnen utifrån hur de används, om 

det sker på ett medvetet eller omedvetet sätt. Det medvetna minnet används när man medvetet 

ska förklara något för någon. Det omedvetna minnet används när man ska utföra uppgifter 

som inte alls behöver en medveten tanke t.ex. vissa rutinsysslor som man utför utan att tänka 

på hur man gör (Ingvar, 2001). Medvetna minnen kan, enligt Derwinger (2001), delas in 

ytterligare i semantiskt minne (det vi vet) och episodiskt minne (det vi upplevt). I det 

semantiska minnet finns vad vi vet om omvärlden. Det kräver att språket har börjat utvecklas 

så att vi kan koppla ord till sådant som är viktigt för oss i mötet med andra. Nya minnen är 

lättare att koda in om de bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper och om vi känner till 

ord inom ämnesområdet. I det episodiska minnet finns minnen som är unika för varje person. 

Av dessa minnen har vi ofta lättare att komma ihåg saker som har hänt för en längre tid 

tillbaka sedan än att minnas saker närmare i tiden  (Derwinger, 2003).  

 

Enligt Dewinger (2003) kan det ickemedvetna minnet också delas in i olika delar. 

Procedurminnet innehåller det som vi många gånger lärt oss med stor möda men som finns 

där ni vi väl kan. Att lära sig cykla kräver träning men när vi väl kan sker det med automatik i 

resten av vårt liv. Multiplikationstabellen och liknande färdigheter finns även de i 

procedurminnet när de väl är inlärda. Det perceptuella representationsminnet innehåller 

kunskaper om vad saker runt omkring oss heter och vad de används till. Vi behöver inte 

anstränga oss för att minnas detta. Ytterligare en del av det ickemedvetna minnet är 
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betingning d.v.s. när man reagerar omedvetet på ett visst sätt utifrån specifika upplevelser 

(Derwinger, 2003). 

 

Ingvar (2001) talar om ytterligare en minnesform som han har kallat ”minnen av framtiden.” 

Utifrån hjärnans tidigare minnen och det som sker idag kan hjärnan fundera ut saker som 

kommer att hända i framtiden. Man minns saker som kan förväntas ske framöver exempelvis 

att den tidning man prenumererar på kommer en viss dag eller ett tandläkarbesök som ska ske. 

Dessa minnen är nödvändiga för att vi ska kunna göra upp planer inför framtiden. 

Forskningen har visat att en drivkraft för framtidsminnena är att man vill nå fram till ett mål 

framöver och då ser hjärnan till att man planerar en väg för att nå dit. Planen lagras sedan i 

hjärnan för att tas fram vid framtida behov, nära i tid eller långt senare. De framtidsminnen 

elever behöver få i skolan är bilder av en positiv framtid, hur man samspelar i ett socialt 

sammanhang samt drivkrafter mot framtida bildning och mål i livet (Ingvar, 2001). 

 

Derwinger (2003) tar upp tre viktiga förutsättningar för att vi ska minnas. Dessa är beroende 

av vilken förmåga vi har att koncentrera oss på det som ska minnas, vilka associationer vi kan 

knyta mellan det nya och det vi redan vet, och inte minst betydelsen att förstå det som ska 

minnas. David Wood (1999), professor i psykologi, nämner två premisser som är viktiga för 

att människan ska minnas. Den ena är att man behöver upprepa det man ska lära in och det 

andra är att det är lättare att minnas om man kan skapa en struktur och mening kring det man 

ska minnas. Upprepning är en metod för att lära och för att komma ihåg. Barn behöver få 

hjälp med att lära sig repetera. De kan inte detta av sig självt utan behöver få vägledning och 

lära sig stegvis (Wood, 1999). Forskare Birgitta Kullberg (2004) använder inte begreppet 

repetition utan kallar motsvarigheten för da capo. Kullbergs teori innebär, till skillnad från 

Woods förklaring, att för varje gång vi till exempel läser en text, förändras våra inre bilder 

och det skapas en ny upplevelse utifrån de nya erfarenheterna. Da capo-upplevelser är 

nödvändiga för att något ska fastna i långtidsminnet (Kullberg, 2004). Wood (1999) har 

genom forskning visat att inte ens vuxna studenter som borde känna till bästa sättet att studera 

på, använder sig av repetition som metod vid sina studier. Han tar som ett exempel upp en 

undersökning där studenter efter en föreläsning fick berätta vad de mindes av föreläsningen 

efter ett par dagar och sedan ytterligare efter ett par veckor. De studenter som uppmanats att 

titta igenom sina anteckningar strax efter föreläsningen visade sig minnas mera av innehållet 
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än de övriga gjorde. Inlärning och minne förbättras om man efter inlärningssituationen tänker 

igenom innehållet och läser sina anteckningar. Det räcker alltså inte med att lyssna eller läsa 

en text för att lära sig och minnas utan det krävs repetition inom en snar framtid. Kan man 

dessutom ge struktur på det man ska minnas och sätta in det i ett meningsfullt sammanhang är 

det lättare att komma ihåg. Läraren måste visa hur man lär sig att minnas, exempelvis genom 

att dela in materialet i kategorier eller att hitta på historier kring det. Detta är något som 

läraren behöver visa om och om igen för sina elever, så att barnen så småningom tillägnar sig 

redskap för att minnas på ett bra sätt. Mindre barn kan inte överföra samma strategi till en 

annan situation utan det är ett lärande som måste upprepas. Uppgifterna som ges måste vara 

meningsfulla och utgå från barnets förmåga. Läraren behöver finnas som stöd, påminnare och 

uppmuntrare (Wood, 1999). 

 

Alla personer har olika minnesförmåga men enligt Derwinger (2003) kan det vara bra att 

känna till sin egen förmåga att minnas. Det är viktigt att tydliggöra för sig själv hur ens eget 

tänkande och minne fungerar, för utifrån denna vetskap kan man träna upp sina brister och 

välja rätt strategi vid inlärning. Forskning har visat att om man får hjälp med olika strategier 

vid inlärning av nya saker blir det lättare att minnas. Strategierna kan vara att skapa 

associationer eller bilder kring det man ska lära in, att bearbeta det och att dela in det efter 

olika kategorier. Enskild träning ger resultat, men gruppträning har visat sig ge ännu bättre 

resultat, kanske beroende på att man där får uttrycka sin egen minnesmetod och lära hur andra 

gör (Derwinger, 2003).  

 

Enligt Derwinger (2003) påverkar vårt sätt att leva hur minnet fungerar. Det gäller att hitta en 

balans mellan aktivitet och vila, och att ta emot nya influenser och få tid till reflektion. Hur vi 

mår är också av stor betydelse för att vi ska minnas. Dessutom minns vi lättare nya saker om 

presentationen av dessa vänder sig till flera sinnen hos oss, eftersom vi alla har olika sätt att 

minnas på (Derwinger, 2003). 

Forskning om läxor 
Hellsten (1997) framhåller bristen av att läxan ej förekommer i skolans styrdokument men att 

den trots detta värderas högt. Läxan är en arbetsuppgift som utgör ett dominerande inslag i 

elevernas arbetsmiljö och användandet av den medför en ökad arbetsbörda för eleverna och 
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minskar deras fritid. Läxan bör därför, anser Hellsten, förknippas med arbete och ej 

accepteras som en naturlig del i undervisningen. Han gör en jämförelse med vuxna 

människors arbetssituation där hemarbete inte ses som en självklarhet och menar att detta 

borde även gälla för eleverna. Läxan behöver problematiseras och värderas utifrån dess 

faktiska effekt istället för att ses som ett fenomen med förmåga att tillföra eleverna positiva 

effekter enbart genom att den kallas för läxa eller hemarbete. Hellsten menar att läxan ses av 

många lärare som en symbol för ett effektivt arbete, de använder den som en arbetsmetod 

trots att de inte har en tydlig bild över dess effekt (Hellsten, 1997). 

 

I Lpo69 står det att skolarbete i huvudsak bör utföras i skolan. Den formuleringen tar 

pedagogikprofessor Ebbe Lindell (1990) upp i sin forskning och anser att den tolkades på ett 

olyckligt sätt då det medförde en åsikt om att läxor inte borde ges överhuvudtaget. Detta 

innebar en stor förlust för svenska skolbarn då de i enlighet med hans syn på lärande gick 

miste om åtskillig kunskap på grund av läroplanens tolkning (Lindell, 1990). 

 

Enligt Hellsten (1997) ses läxor av många som ett redskap till en bättre kontakt mellan eleven 

och dess föräldrar. Det utförs ett gemensamt arbete kring läxläsningen vilket kan påverka 

familjen i en positiv riktning (Hellsten, 1997). Att läsa läxor hemma är enligt Hellsten (2000) 

inte en självklarhet för alla då många elever inte har tillgång till det stöd och den hjälp som 

läxläsningen kräver. Avsaknad av motivation och förmåga är ytterligare anledningar till att 

läxans utförande försvåras. I vissa fall handlar det istället om att eleverna väljer andra 

aktiviteter som är mer betydelsefulla för dem. Hellsten menar att lärare har kännedom om att 

deras elever har ett annat fungerande sätt utanför skolan men lärare föreställer sig andra 

förhållanden när eleverna inte finns framför dem. Han beskriver hur lärare tänker sig att 

elever som måste styras och ledas framåt steg för steg i skolan sedan i hemmet har motivation 

och vilja att klara av uppgifter på egen hand. Det finns även lärare som tror att läxan ej blir så 

krävande om man kan göra den på valfri dag. Denne lärare tänker sig att läxan endast blir 

arbetsam om alla sitter på samma gång och läser inför kommande dag. Hellsten menar att 

lärare trots att de i många fall är medvetna om att elevernas hemmiljö är orolig och kaotisk, 

anser hemmiljön vara av värde för läxläsning (Hellsten, 2000). 
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Lindell (1990) menar att läxan inte behöver medföra några besvär i hemmet. Kontakten 

mellan barn, lärare och föräldrar kan förbättras avsevärt genom läxläsning. Läxorna bör dock 

vara genomtänkta och med ett, som Lindell uttrycker det, förnuftigt syfte. Föräldrarna bör 

också få möjlighet till utbildning så att de aktivt kan medverka i skolarbetet och känna sig 

betydelsefulla (Lindell, 1990). 

 

I dag framträder det som en moralisk plikt för skolan att ge mer läxor. Varje minut som 

barnen kan hållas borta från det destruktiva mediautbud som dominerar i vissa hem, 

betyder en vinst för deras psykiska hälsa (Lindell 1990 s.28). 

 

Forskaren Ingrid Westlund (2004) framhåller att läxor tar stor del av elevernas fritid vilket 

medför minskad tid till frivilliga aktiviteter. Hon menar att elevernas hemuppgifter berövar 

dem deras barndom med de roliga och lekfulla upplevelser som den innehåller. Läraren har ett 

ansvar att skapa balans mellan barns tid och uppställda krav och inte lägga över det på 

eleverna i form av egen planering. Detta menar Westlund varierar mellan lärare: ”Enskilda 

lärare förefaller ha makt och befogenhet att efter eget skön bestämma hur stor del av elevers 

(och föräldrars) fritid som ska invaderas av läxor”(Westlund, 2004 s. 65).  

 

Westlund (2004) anser vidare att uppfattningen kring läxor skiljer sig åt mellan elever, lärare 

och föräldrar. Eleverna beskriver läxan som ett tecken på att man saknar motivation eller 

förmåga att utföra sina uppgifter. Lärare och föräldrar har istället en övertygelse om att läxor 

är viktiga för elevernas inlärning. Eleverna ökar sitt ansvarstagande genom läxor, övar sina 

färdigheter, lär sig planera sin tid och ger dessutom deras föräldrar möjlighet till information 

om skolarbetet. Westlund menar att elevernas koppling mellan läxor och oförmåga berövar 

dem lusten till skolan och livet (Westlund, 2004). 

 

Harris Cooper (2001) arbetar som professor vid psykologiska institutionen vid universitetet i 

Missouri-Colombia och är erkänd för sin forskning i ämnet läxor. I sin bok The Battle over 

Homework har han sammanställt forskning i USA som gjorts i ämnet läxor. Han menar att 

läxors effekt är påtagligt större i de högre årskurserna. Effekten är betydligt mindre hos 

eleverna i de lägre årskurserna vilket kan bero på att de yngre eleverna har svårare att 

fokusera helt på sina läxuppgifter. De distraheras lätt och tappar koncentrationen. Yngre 
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elever har inte skaffat sig en fungerande studievana med förmåga att fördela tid mellan lätta 

och svåra uppgifter utan de behöver handledning av läraren. Förutsättningar för att det ska bli 

en effekt är att läraren noga förbereder, planerar och förankrar läxorna hos eleverna. Det är av 

stor betydelse om eleverna är intresserade och motiverade av uppgifterna så att de riktar sin 

uppmärksamhet mot dessa. När läxor ges till eleverna bör läraren ha insikt i om föräldrarna 

har förutsättningar och tillräckliga resurser för att kunna hjälpa sina barn. Om så inte är fallet 

bör skolan erbjuda utbildning till föräldrarna. Han betonar att föräldrarnas deltagande är av 

stor betydelse för elevernas lärande då den bästa effekten uppstår när föräldrarna ger sina barn 

stöd och hjälp så att de kan utvecklas till självständiga och självgående individer med en 

förmåga till livslångt lärande (Cooper, 2001). 

Aktuell debatt 
I detta avsnitt vill vi visa några av de åsikter som framförs i media kring läxor. De artiklar vi 

fann innehåller argument mot läxors användning och de ifrågasätter dessas betydelse för 

elevernas skolframgångar.  

 

Peter Frost (Lärarnas Tidning nr 4, 2004) rektor på en skola i Strömsund, vill i en artikel 

väcka debatt kring läxor då han anser att dessa inte är av godo för eleverna. Läxor är orättvisa 

då alla elever inte har samma förutsättningar till hjälp och stöd i hemmet enligt Frost. Den tid 

som eleverna lägger ned på sin läxa skiljer sig åt mellan dem trots individualisering. Vidare 

skriver han att läxornas arbetsinsats ej värderas i relation till den tid som använts. Det är 

provresultaten som ger respons vilket leder till att barnen ofta söker positiv uppmärksamhet 

genom att svara eller göra rätt. Han anser att det är anvarslöst att ge läxor. Skolan lägger över 

ansvaret för kunskapsinhämtning på den enskilda eleven. Misslyckas sedan eleven läggs 

skulden på denne och dennes familj och skolan frånsäger sig all skuld. Barn som av olika skäl 

inte klarar av sin läxläsning ses som mindre kunniga. Dessa barn hamnar i en ond cirkel med 

mera läxor som i sin tur kräver ännu mer läsning på egen hand. Frost går så långt i sin kritik 

att han beskriver läxan som en planerad och utstuderad misshandel av barn (Lärarnas tidning 

nr 4, 2004). 

 

Marie Andersson på Västerbottens Folkblad (2004) beskriver i en artikel hur Daniel Kallós, 

professor i pedagogik, ser på läxor. Kallós tycker att läxor inte alltid är bra för eleverna då alla 
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elever har inte samma förutsättningar till inlärning i hemmet. Det problemet skulle kunna 

undvikas om skolan istället för läxor utökade tiden i klassrummet med ett par timmar i 

veckan, menar Kallós. Då skulle alla arbetsuppgifter hinnas med under skoltid och eleverna 

skulle få samma förutsättningar till sitt lärande. Kallós anser också att skolan inte kan lämna 

ifrån sig ansvaret för skolarbetet genom att skicka hem det och ställa krav på att föräldrarna 

ska ha tid till att hjälpa sina barn (Västerbottens Folkblad 2004). 

 

Ann-Charlotte Horgby skriver i en artikel Lärarnas Tidning nr. 8 2004 om RoseMarie 

Kamperins, förälder till två flickor i skolåldern, syn på läxor som ett redskap för att 

kontrollera familjens tid. Kamperin menar att skolan kräver att familjen rättar sig efter skolans 

krav även utanför skoltid. Barnen får aldrig vara lediga utan skall efter en lång arbetsdag i 

skolan, egna aktiviteter och middag orka med ännu mer skolarbete. Kamperin anser att barnen 

behöver sin fritid till att kunna utveckla sina intressen utanför skolan. Genomtänkta läxor som 

endast används vi enstaka tillfällen kan vara bra anser Kamperin och betonar att läxan inte 

skall ses som en nödvändighet för undervisningen och därför användas kontinuerligt 

(Lärarnas Tidning nr.8 2004). 
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RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

Vid sammanställningen av våra intervjuer har vi utgått från våra frågeställningar i tidigare 

uppställd ordning. Resultatet är sammanställt utifrån intervjuer av sju lärare som arbetar i 

årskurser 1-3. Presentationen består av löpande text varvat med citat som illustrerar analysen. 

Vissa ord är ändrade i texten för att minimera risken att undersökningsdeltagarna ska 

igenkännas. Resultatet kommer att redovisas under följande rubriker, läxans funktion, 

läxornas utformning med underrubriker och läxornas effekt. Underrubrikerna till läxornas 

utformning består av innehåll,tidsåtgång/fasta läxdagar, individuella läxor, elevers möjlighet 

att kunna påverka, läxornas utförande i hemmet/sociala miljö, läxor i förhållande till elevers 

fritid och slutligen lustfyllda läxor. 

Läxans funktion 
Flertalet av lärarna betonar vikten av att elevernas föräldrar blir insatta i skolarbetet så att de 

kan ta del av sitt barns inlärning och kunskapsutveckling. Lärarna anser att läxor är ett bra 

redskap för att kontinuerligt kunna informera föräldrar om var deras barn befinner sig inom 

olika ämnen. Föräldrarna kan på så sätt bli medvetna om sitt barns eventuella svårigheter och 

kan ge det extra stöd och hjälp. Barnen får också möjlighet att visa upp vad de kan och får 

vara stolta över det. Detta var starka argument för läxors användande. Ett annat argument som 

framfördes var att föräldrarnas efterfrågan av läxor påverkade användningen av dem i 

undervisningen. Läraren menar att föräldrarna förväntar sig läxor och ser dem som naturligt 

förekommande i undervisningen.  

 

Läxan är väldigt bra för att föräldrarna får en inblick i vad vi håller på med i skolan. När 

man pratar med föräldrar och när man frågar dom på möten, så vill dom att barnen ska 

ha läxor. Dom vill vara insatta – dom vill hjälpa sina barn. (Informant 1) 

 

Ytterligare argument för läxor är tidsbrist på skoltid. Den tid som eleverna befinner sig i 

skolan är inte tillräcklig för barnens inlärning och kunskapsutveckling. Flera av lärarna menar 

att barnen behöver upprepade tillfällen till träning inom vissa områden och den tid som detta 
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kräver finns inte att tillgå under skoldagen. Utifrån denna aspekt är läxor av stor vikt för 

barnens möjligheter till en tillfredställande kunskapsutveckling. 

 

Barn behöver tid till träning mer än vad man har tid till i skolan. (Informant 2) 

 

En tanke med läxorna är att det är bra om man göra lite varje dag. Kontinuerlig 

upprepning är av betydelse för resultatet. (Informant 5) 

 

 

En av lärarna anser att barn behöver få läxor i de lägre årskurserna för att få en beredskap 

inför den ökade mängd läxor som högre årskurser innebär. 

 

Jag tror att man förbereder dem genom att vi har läxor. Jag tror att i de högre klasserna 

är svårt att individanpassa läxorna och att många barn kan få svårt att få hjälp hemma. 

Jag tycker att de får en förberedelse inför högre klasser så att det inte blir en chock för 

dem. (Informant 5) 

 

Några anser även att läxor leder till att barnen utvecklas till ansvarsfulla individer med en 

förmåga till att planera sin tid och genomföra en uppgift. 

 

Det handlar ju mycket om ansvar det här med läxa, elevens ansvar. För det är ju också 

en av orsakerna till att vi ger läxa. De har ju ansvar att planera sitt arbete här. (Informant 

6) 

Läxornas utformning 

Innehåll 

Alla lärarna anser att läsläxan är väldigt viktig för att ge eleverna tillräcklig kompetens i sin 

läsning så att den ska upplevas som lustfylld för att elverna ska utvecklas till kompetenta 

läsare. Läsläxor ges av alla lärare regelbundet till eleverna varje vecka och periodvis arbetar 

de flesta av lärarna med så kallade läsprojekt där eleverna läser en viss tid hemma varje dag. 

Denna läsning är tänkt ska ske tillsammans med en förälder och ofta ska föräldern skriva en 
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kommentar kring läsandet. Skrivläxor förekommer också regelbundet och kan bestå i att 

eleven t.ex. ska skriva något i en personlig dagbok. Läxor i ämnet matematik består 

övervägande av tabellträning och ren minnesträning. Vissa inslag av problemlösande karaktär 

kan också förekomma.  

 

Man kan säga att det här är en läxa som handlar ju om att man ska bli läsare. (Informant 

7) 

 

Läxor är tabellträning, lästräning och skrivträning. (Informant 4) 

 

Vi har läsläxa en gång i veckan och för några barn som behöver träna mera har dom två 

gånger i veckan. Och se´n har vi inga mer läxor. (Informant 3) 

 

I matten får dom hem ren tabellträning. Vi gör det i skolan också men det är bra att dom 

får träna hemma också. (Informant 2) 

 

Läxor i andra ämnen än svenska och matematik förekommer i samband med olika tema-

arbeten. 

 

I anknytning till tema kan det finnas, till exempel om man pratar om bondgården, 

uppgifter som man kan ta med hem. Man kan titta efter hur många liter mjölk man 

dricker hemma eller som nu när vi har rymden, kan man få som läxa att gå ut på kvällen 

för att titta om man ser någon stjärnbild. Om man ser månen, om den är hel eller halv. 

Titta på termometern, se efter hur många grader det är ute. (Informant 4) 

Tidsåtgång/fasta läxdagar 

Lärarnas beräkning av tidsåtgång för läxornas utförande varierar från ca 10 minuter till en och 

en halv timme i veckan. En lärare menar att kan vara svårt att veta hur lång tid som läxan 

kommer att ta eftersom alla behöver så olika lång tid att göra den. Det viktiga är att man lär 

sig att göra sitt bästa. Några anser att tiden det ska ta att göra sin läxa ska vara kopplad till 

barnens ålder, kortare tid vid lägre ålder och längre för äldre barn medan andra ger läxor som 

kräver samma tidsåtgång oberoende av ålder. En av lärarna menar att läxläsning ska 



LÄXOR 
Ett arbete värt sitt resultat? 

24  

tidsbegränsas ur en demokratisk synpunkt, för att alla ska lägga lika lång tid på läxarbetet. Vid 

exempelvis läsläxa kan man bestämma en tid att läsa istället för ett antal sidor. 

 

Tidsåtgång beräknar jag vara tio minuter per dag i snitt inte mer. (Informant 7) 

 

Barn kräver så olika mycket tid men jag tror att det man ska lära sig i första hand är att 

göra det ordentligt, jag har gjort det bästa jag kan. Att man får uppmuntran för det. Det 

kan vara väldigt olika beroende på vilken elev det är. (Informant 5) 

 

Alla ska läsa femton minuter istället för ett visst antal sidor. Jag tycker att läxtiden ska 

vara ungefär lika, jag tycker att man ska lägga ungefär lika mycket tid allihopa. Det är 

ett slags rättvisetänk. (Informant 2) 

 

Alla lärare använder sig av bestämda läxdagar oftast i överenskommelse med föräldrar i 

början av terminen på ett föräldramöte eller ett utvecklingssamtal. Eleverna har oftast mer än 

en dag och upp till en vecka på sig att göra sina läxor. Tanken är att eleverna själva ska kunna 

planera när de kan göra läxan utifrån deras eventuella övriga inplanerade aktiviteter. Då finns 

inte heller några skäl till att inte ha gjort sina läxor utan det handlar om för eleverna att 

planera och ta ansvar.  

 

På måndagar vet alla vad de har för läxor och de kan göra dem vilken dag de vill. 

(Informant 7) 

 

För vet man att man ska bort en dag så kan man ju göra den den andra dan, det är ju 

därför vi har flera dar. Men det är ju för små barn för att dom ska förstå, det är ju 

föräldrarna som måste hjälpa dom med det. Sen får man ju hoppas att dom så 

småningom lär sig av det och kan planera. (Informant 1) 

 

En lärare påpekar att läxor där eleverna har flera dagar på sig ofta har visat sig blir gjorda 

kvällen innan de ska vara klara. 
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Jag ställer mig själv den frågan ibland om man vinner så mycket tid på att ha läxan 

under en längre tid, jag har en känsla av att många gör den från den ena dagen till den 

andra i alla fall. (Informant 5) 

 

Vissa s.k. veckoläxor sträcker sig från ena veckan och till den andra. En lärare poängterar att 

eleverna inte ska ha läxor över helgen. 

 

Jag tycker inte att man ska ha läxor över helgen. (Informant 4) 

Individuella läxor 

Lärarna är eniga kring behovet av individuellt anpassade läxor. Barn är olika och lär således 

på olika sätt och olika fort. Framförallt talar lärarna om vikten av att anpassa läsläxan utifrån 

barnets aktuella nivå. Svårighetsgraden på texter varierar och läraren tilldelar den bok som är 

bäst anpassad till eleven. Vissa av lärarna använder sig av speciellt framtaget läsmaterial 

emedan de övriga låter sina elever läsa skönlitterära böcker lånade från exempelvis bibliotek. 

En av lärarna nämner även hur hon inom matematiken försöker anpassa nivån genom att låta 

varje barn arbeta utifrån sin egen förmåga. Några av lärarna nämner att de har tillgång till ett 

utarbetat läsmaterial som finns med olika svårighetsgrader. Flera lärare berättar att de 

använder sig av skönlitteratur som läsläxa. De väljer tillsammans med eleven rätt anpassad 

bok. 

 

Alla har olika läxor ska jag tillägga. Alla har inte sidan 29 i läseboken utan man har det 

man är mogen för. Och det är ju när man har en åldersblandad klass, det tar tid att ge 

alla läxor. Du måste gå igenom alla barnen och titta vad dom ska ha som lockar dom. 

(Informant 1) 

 

Vi har boken i två olika svårighetsgrader, en lite lättare och en lite svårare. (Informant 

6) 

 

Läsläxan är också väldigt individuell. Då läser de på precis den nivån de befinner sig. 

Det måste vara individuellt. (Informant 3) 
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En av lärarna säger att hon även inom matematiken anpassar nivån för eleverna. 

 

Alla läxor ska vara individuellt anpassade. I matematik håller man på inom olika 

områden. (Informant 7) 

 

Några lärare menar att de om möjligt undviker s.k. ”göra färdigt-läxor” medan andra använder 

dessa ibland. Dessa innebär att eleverna får arbeta färdigt med det som de inte hunnit klart på 

lektionerna. Orsakerna kan vara att de har svårt att hinna uppgifterna på lektionstid men även 

att eleven ägnar tiden till andra saker än skolarbete. Någon betonar att hon aldrig ger läxor av 

typen göra-färdigt eftersom dessa drabbar dem som även har svårt att klara sina uppgifter i 

skolan. 

 

Ibland får någon ta hem matteboken som inte har hunnit färdigt och som behöver lite 

extra. (Informant 2) 

 

Mina barn får aldrig att de ska göra färdigt i matteboken, aldrig. För det är också så att 

det som oftast är svagast får sitta och göra en massa hemma. Det är fruktansvärt, tycker 

jag. (Informant 7) 

 

Men det är klart att är det någon som sitter och jobbar hela lektionerna och inte hinner 

med då är det ju något annat, då kanske man inte behöver ta hem och jobba en massa 

hemma också. Men är det någon som använder tiden till att prata på lektionerna, då 

tycker jag att man gott kan ta hem och göra hemma istället. (Informant 3) 

Elevers möjlighet att kunna påverka 

Alla lärare anser att om möjligt skall eleverna vara med och påverka utformningen av sina 

läxor. De menar att det är viktigt att eleverna får känna sig delaktiga och att de får uttrycka 

sina åsikter. En lärare berättar hur hon i början av terminen planerar läxorna själv men efter en 

tid tar med eleverna i planeringen och tillsammans försöker de att komma fram till vad som 

kan vara lämpligt angående läxans mängd och utformning.  
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Förr hade alla läxor och alla hade samma läxa. Och då var det ju väldigt enkelt, det är ju 

på det sättet mycket jobbigare fast roligare att vara lärare idag. Därför att barn vågar 

säga till om vad dom tycker och vill. Och det tycker jag är roligt. Och så är det ju roligt 

att möta barn, försöka i alla fall så gott man kan, att möta barnen där dom är. (Informant 

1) 

Läxornas utförande i hemmet 

Alla är överens om att föräldrarnas engagemang är av stor vikt för barnens skolgång. Får 

eleverna stöd och hjälp hemma ökar deras möjligheter till ett bra resultat. Flera anser dock att 

läxorna ska vara så väl genomarbetade i skolan så att barnen kan utföra dem på egen hand. 

Läxorna ska inte innehålla nya moment som förväntas att föräldrarna ska lära ut.  

 

Skrivläxan kan ju ge idétorka men det är ju meningen att de ska få hjälp av föräldrarna. 

(Informant 6) 

 

Man kan behöva lite hjälp av föräldrarna. Det kan var en sådan läxa där man diskuterar 

med föräldrarna. Vissa läxor ska man göra tillsammans, barn och föräldrar. Det är ett 

samarbete. Då kan föräldrarna hjälpa sitt barn hemma med läxan. (Informant 5) 

 

Sedan får de inte vara så svåra så att barnen inte känner att dom klarar av dom. Och man 

får inte ge föräldrarna någon osäkerhetskänsla heller. (Informant 2) 

 

Flera lärare ser också hemmet som en miljö där barnen kan få lugn och ro. De menar att 

skolan arbetsmiljö inte alltid stämmer överens med elevernas behov i olika situationer. Många 

elever har svårt att koncentrera sig i för stora grupper med många intryck. 

 

Och en del får ju mer lugn och ro och sitta hemma. (Informant 3) 

 

Flera lärare påtalar hur viktigt det är att ha vetskap om elevernas hemförhållande för att veta 

om barnen kan få stöd och hjälp med sin läxläsning. Vid utformningen av läxor måste man ta 

hänsyn till elevens hemsituation och ta ställning till om läxan överhuvudtaget kan ges. Dessa 

lärare anser att de elever som inte får hjälp hemma ska erbjudas den hjälpen under skoltid. En 
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av lärarna ger uttryck för att barnen inte ska bestraffas för en redan svår situation genom att 

man ger dem läxor, trots att man vet att de inte kan få den hjälp som krävs för dess 

genomförande.   

 

Det viktigaste med läxor är att man utformar dom på ett sådant sätt att de i största 

möjliga mån passar den eleven så långt det bara går, med tanke på den elevens 

hemförhållande och omständigheter. De elever som inte kan få någon stöttning hemma 

ska få det från skolans håll. (Informant 4) 

 

Alla har inte samma förutsättningar hemma. Då får man skaffa de förutsättningarna, för 

alla behöver träningen. (Informant 2) 

 

Är det en förälder som inte riktigt kan hjälpa sitt barn, då läser ju jag. Men det är ju sånt 

som måste komma fram också, för det är ju sånt som man inte riktigt kan veta. 

(Informant 1) 

Läxor i förhållande till elevers fritid 

Några av lärarna anser att det måste finnas en balans mellan läxor och elevernas andra 

aktiviteter. De tycker att elevernas fritid ska räcka till att göra läxorna på. Två av lärarna säger 

att läxor ska prioriteras och tiden som blir kvar får ägnas åt andra aktiviteter. En av lärarna 

uttrycker att fritiden ska få ett stort utrymme i barnens övriga tid och att läxorna inte får ta 

mer tid än tio minuter om dagen. Största andelen av lärarna påpekade dessutom att helgerna 

behöver vara läxfria. Flera av lärarna talar om att de barn som är på fritidshem långa dagar 

inte har så mycket tid till läxläsning som de andra. 

 

Ingen ska säga att mitt intresse som jag har, gjorde att jag inte kunde göra den här läxan. 

Det är viktigt att dom har intressen men lagom, så att de också har tid för läxor. 

(Informant 6) 

 

Man behöver inte fixa fritidssysselsättning till barnen. (Informant 3) 
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De flesta lärarna betonar att den tid som finns att umgås i en familj under veckorna är 

begränsad för de flesta. Läxor kan då ge upphov till irritation i många familjer. 

 

Läxor kan ta mycket tid och det kan va mycket tjat och gnat hemma som är onödigt. 

Man kan göra trevligare saker hemma. (Informant 3) 

Lustfyllda läxor 

Övervägande delen av lärarna pratar om att eleverna har en inneboende lust att lära och att de 

vill ta hem de läxor som de får och att de gör det med glädje. De ser läxor som en naturlig del 

av skolarbetet enligt dessa lärare.  

 

De stoppar så glatt ned sina böcker och oftast lämnar de igen dem innan den dag dom 

har det till. Jag tror dom tycker det är kul dom här små. (Informant 1) 

 

För ettor längtar efter läxor. (Informant 2) 

 

Två lärare uttrycker att allt arbete som barnen gör inte alltid upplevs som lustfyllt men att 

barnen känner en glädje i att kunna. 

 

Glädjen är väldigt viktig. Alla tycker inte att allt är roligt att lära sig men alla tycker det 

är roligt att kunna. Man kan säga det här är inte kul , men man kan lära sig. man kan 

inte göra allt roligt. Men barnen ska veta varför man gör olika saker. Känna att man gör 

det för att man vill kunna. (Informant 4) 

 

Det är mycket man får göra hela livet som inte alls är roligt men man måste göra det i 

alla fall. Barn måste lära sig att man måste göra saker som inte är roligt också. Jag 

tycker man ska lära dom det. Att det hör livet till. Vissa saker är inte så kul men det är 

härligt när man gjort det. (Informant 3) 

 

En av lärarna betonar att om barnen får stöd och hjälp av sina föräldrar i läxläsningen så 

upplevs hela skolarbetet roligare.  
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Man ser verkligen om läxorna är väl peppade, där man har haft roligt och det har varit 

en kul stund. Man känner att man får rå om sina föräldrar då med. Nu ska vi göra läxan 

och det är viktigt. (Informant 2) 

Läxornas effekt 
Effekten av läsläxor syns tydligast i läsningen. Läsning vid upprepade träningstillfällen ger en 

bättre effekt på läsning, enligt alla lärarna. Eleverna utvecklar sin läsförmåga. Att använda sig 

av s.k. Läsprojekt, där eleverna under en viss period dagligen ska läsa 10-15 min tillsammans 

med föräldrarna, är en metod som de flesta använder sig av en eller ett par gånger per termin 

och som visat sig ge tydlig förbättring på elevernas läsning. 

 

Läxor ger en effekt. Jag ser att det händer en utveckling. (Informant 6) 

 

Jag tycker att svenska att läsa är viktigt. Det är den läxan som jag tycker är den 

viktigaste läxan. Att man läser i hemmet. Det är för att man ska komma igång med 

läsningen för att sedan inte behöva några läxor. (Informant 7) 

 

Man läser hemma en liten stund varje dag och efter två veckor tycker jag att alla har 

lyft. (Informant 4) 

 

Några har sett ytterligare en effekt av lästräningen att den motiverar eleverna till fortsatt 

läsning. Därigenom blir läsningen en viktig och naturlig del i deras liv. Genom böckerna får 

de förhoppningsvis positiva upplevelser som motiverar dem till fortsatt läsning och en ökad 

kunskap och förståelse för sin omvärld. 

 

Man får välja bok. Detta gör vi för att de ska komma igång att läsa. Det man vill på 

skolan idag är ju att alla barn ska själva läsa en liten stund på kvällen själva. (Informant 

1) 

 

Lärarna betonar att träning av multiplikationstabeller som eleverna utför i hemmet ger en 

tydlig effekt. Föräldrarnas medverkan har visat sig ha en positiv inverkan på elevernas 

inlärning. 
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Allt inom matte som man kan träna gång på gång tills det är befäst, det ger effekt. 

(Informant 5) 

 

Men utan föräldrars hjälp vid lästräning och tabellträning skulle inte barnen vara där de 

är idag. (Informant 1) 

Sammanfattande analys 
Vår studie har visat att det finns olika anledningar till att använda läxor i undervisningen. De 

lärare vi intervjuat är av den meningen att elevernas skolframgångar är beroende av läxors 

förekomst. Lärarna anser genomgående att läxor ökar möjligheterna till en positiv samverkan 

med elevernas föräldrar. Föräldrarna får genom läxor en insikt i sina barns studieförmåga och 

studieresultat vilket leder till ett samarbete mellan skolan och hemmet. När föräldrarna är 

införstådda med var deras barn befinner sig så kan de ge dem det stöd och den hjälp som 

krävs just i den aktuella situationen vilket medför en positiv påverkan för elevernas 

kunskapsutveckling. Barnen kan även av sina föräldrar få positiv respons för sitt skolarbetet 

och genom detta känna en stolthet över vad de åstadkommit. En annan synpunkt som förs 

fram är att tiden i skolan ej är tillräcklig för elevernas inlärning. Vissa moment kräver 

upprepade träningstillfällen för att kunskapen skall kunna befästas och hemmet kan då ge den 

tid som ej finns att tillgå under skoldagen. En av lärarna anser att läxor i de yngre åldrarna är 

nödvändiga för att ge eleverna en beredskap inför den ökade mängd läxor som högre åldrarna 

antas medföra. Slutligen, gällande läxans funktion, ses den som ett medel till att utveckla 

elevernas ansvarstagande med en förmåga till att planera sin tid och utföra en uppgift. 

 

Läxornas förekomst och innehåll varierar beroende på ämnesområde. Hela lärargruppen 

framför vikten av att eleverna utvecklar en god läsförmåga vilket medför att läxors innehåll 

till största del består av lästräningsuppgifter. Eleverna ges då möjlighet till att utveckla en 

läsförmåga som leder vidare till att de upplever sin läsning som lustfylld. Detta skapar en 

motivation till att vilja läsa vidare och på så sätt utvecklas eleverna till än mer kompetenta 

läsare. Övriga läxor med en viss variation bland lärarna beskrivs som tabellträning och 

problemlösning inom matematik, mindre skrivläxor och uppgifter i anknytning till 

temaarbeten. De läxor som används i samband med temaarbeten är av lite annan karaktär. De 
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kan handla om att  på kvällen gå ut och titta på himlen för att om möjligt kunna se några 

stjärnbilder eller att ta reda på hur många liter mjölk som dricks i hemmet. Synen på läxornas 

tidsåtgång visar sig också variera mellan lärarna men gruppen är överens om att det är svårt 

att uppge exakt den tid som skall läggas på läxor. Det förs fram tankar om vikten av att 

tidsbegränsa läxläsningen för att alla eleverna skall få lägga ner lika mycket tid på sitt 

läxarbete oberoende av deras förmåga. Flera lärare ur gruppen anser att det beror på elevens 

ålder hur lång tid läxorna skall ta eller som en lärare säger att läxarbetet skall ges den tid som 

behövs för att eleven skall kunna utföra ett gott arbete. Hela lärargruppen använder sig av ett 

system med fasta och återkommande läxdagar. Detta motiveras med att eleverna då alltid vet 

när läxor förekommer och lättare kan planera sitt läxarbete i relation till sina övriga 

aktiviteter.  

 

Lärarna uppvisar en enighet om att läxor skall utformas utifrån varje enskild elev. De 

beskriver hur de använder sig av material med olika svårighetsgrader för att i största möjliga 

mån kunna möta eleverna där de befinner sig. Elevernas skall även få känna sig delaktiga och 

få möjlighet att kunna påverka utformningen. Hemmet värderas högt som arbetsplats då 

eleverna där kan få hjälp och stöd av sina föräldrar och erbjudas en arbetsro som inte alltid 

förekommer i skolan. Flera lärare betonar dock vikten av att de bör ha en god insikt i 

elevernas hemsituation för att kunna planera för läxornas användning och utformning. Lärarna 

anser vidare att om elevens hemsituation är sådan att läxläsning ej där är möjlig så bör skolan 

erbjuda eleven tillfällen till detta i skolan. Elevernas fritid framstår för flera av lärarna som en 

betydelsefull faktor för deras utveckling. Det är viktigt att skapa en balans mellan 

läxläsningen och elevens övriga aktiviteter så att det ges utrymme till båda. Det finns även 

åsikter inom gruppen om att läxor skall träda tillbaka för elevens egna aktiviteter men också 

dess motsats som att läxorna skall prioriteras och utföras oberoende av elevens andra 

intressen. Övervägande delen av lärarna menar att eleverna har en positiv inställning till läxor 

och att de ser dem som en del av skolarbetet. I motsats till detta finns åsikter om att alla läxor 

inte upplevs som roliga men att dess resultat är mödan värt. Även i detta sammanhang 

framhålls föräldrarnas deltagande som betydelsefullt då dessas engagemang gör arbetet 

roligare för eleverna. 
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När lärarna talar om läxors effekt är de alla överens om att det är i läsutvecklingen som den 

tydligast kan märkas. De talar om hur elevernas läsförmåga påverkats positivt av de 

återkommande träningstillfällena och att den läsförmågan de skaffat sig motiverat dem till 

fortsatt läsning. Någon av lärarna tar dock upp hur ett alltför ofta återkommande läsmoment 

inte gav den önskade effekten då det upplevdes av eleven som alltför betungande. Lärarna 

talar också om att effekten väl kan märkas inom matematiken där memoreringsläxor 

förekommer. Eleverna har lärt sig multiplikationstabellerna utantill och det beror på att de fått 

tillfällen till att träna dem upprepade gånger. Avslutningsvis betonas även här hur viktigt det 

är för elevens kunskapsutveckling att föräldrarna stödjer dem i deras läxläsning. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Vår undersökning redogör för en avgränsad grupp lärares åsikter kring läxors användande. 

Målsättningen med detta avsnitt är att knyta samman resultatet med våra frågeställningar, 

koppla detta till den litteratur som behandlats och utifrån detta dra egna slutsatser. 

 

De lärare vi intervjuat har en positiv syn på läxor och använder dem regelbundet i 

undervisningen. Vi upplever att de argument som framläggs för läxors användande är 

grundade i varje lärares egna erfarenheter och uppfattningar om läxor, då lärarna inte alls 

under intervjuerna hänvisade till gällande styrdokument, gemensamma överenskommelser i 

arbetslaget eller riktlinjer från skolledningen. Vi ställer oss då frågan om det är bra för 

eleverna att ett så vanligt förekommande moment i undervisningen skall vara upp till varje 

enskild lärare att bestämma om. Vi anser att det på varje skola bör finnas utarbetade riktlinjer 

för hur läxor ska användas och att det ges tillfälle till återkommande diskussioner kring läxans 

funktion och dess effekt. Hellsten (1997) betonar just vikten av att diskussioner förs kring 

läxors effekt då det är detta som ska styra dess användning och ställer sig frågande till att 

läxor ej är omnämnda i skolans styrdokument. Han anser att läxor bör ses som en 

arbetsuppgift som ökar elevernas arbetsbörda, vilket inte borde accepteras som en självklarhet 

i undervisningen. 

 

I vår studie finner vi att ett av de mest framträdande argumenten för läxor handlar om att 

skapa ett samarbete mellan skolan och hemmet. Lärargruppen anser att en bra samverkan med 

föräldrar leder till en positiv påverkan på elevers lärande. Föräldrar som är insatta i sitt barns 

skolarbete kan ge stöd och hjälp om problem uppstår och genom att de engagerar sig så ger de 

också signaler till barnet att skolan är viktig. Cooper (2001) uttrycker väldigt tydligt att den 

bästa effekten för elever uppstår när föräldrar är engagerade i elevers inlärning och 

kunskapsinhämtning. Vi instämmer med lärarnas åsikt om att det är viktigt med delat ansvar 

för elevernas skolgång. Men ska det vara läxans uppgift att skapa denna delaktighet eller finns 

det andra vägar att gå? Ett möjligt sätt att ge föräldrarna insyn i sitt barns skolarbete kan vara 

att eleverna kontinuerligt tar hem och visar sina arbeten och att föräldrarna bjuds in att besöka 

sitt barn under skoldagen. 
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Ytterligare ett argument för läxor som betonas av lärarna är att tiden i skolan inte räcker till 

för de repetitionstillfällen som krävs för viss kunskapsinhämtning. Enligt Wood (1999) är 

människans förmåga att minnas beroende av upprepningar av inlärningsstoffet. Dessutom 

krävs att innehållet upplevs som meningsfullt och är anpassat till barnets förmåga (Wood, 

1999). Repetition är alltså av betydelse för inlärning av vissa kunskaper, så finns inte tiden till 

detta i skolan så förstår vi att läxor kan vara ett sätt att öka mängden träningstillfällen för 

eleven. Vi undrar om det inte finns utrymme och möjlighet att organisera denna repetition och 

inlärning under skoltid?  

 

Vid utformningen av läxor bestäms innehållet enligt lärarna utifrån ämnets betydelse för 

elevens framtid. Läxorna består övervägande hos alla lärarna av läsinlärningsuppgifter då de 

anser att det viktigaste målet i undervisningen är att eleverna ska utveckla en god läsförmåga. 

Övriga läxor förekommer i mindre utsträckning och inte lika kontinuerligt. Vi är också av den 

åsikten att läsinlärningen ska prioriteras för att en god läsförmåga är grundläggande för alla 

övrig kunskapsinhämtning. Lärarna anser även att individualisering är en viktig faktor vid 

utformning av läxor. De betonar att varje elev måste mötas utifrån dess aktuella kunskapsnivå 

och förmåga. Detta finner vi både i Vygotskij och Piagets teorier om barns inlärning. 

Derwinger (2003) betonar att en förutsättning för att kunna minnas nya saker är att dessa kan 

kopplas till det man redan vet. Den debatt som förs innehåller åsikter om att läxor kan 

uppfattas som orättvisa av barn och föräldrar. Den tid som elever lägger ned på sina läxor 

skiljer sig åt mellan olika elever. Vissa elever får lägga ned extra mycket arbete och tid på 

sina läxor. Tanken väcks hos oss att tiden även i hemmet kan vara otillräcklig för utförande av 

skolarbete. Den tid som återstår kan eleven behöva för eftertanke, egna aktiviteter och 

samvaro med familjen. En tidsbegränsning av läxarbete kan därför vara väl befogad vilket 

även lärare i vår studie gett uttryck för. 

 

I den individanpassade undervisningen tar även lärarna hänsyn till den enskilda elevens 

sociala förutsättningar. Hellsten (2000) talar om att lärare skickar hem läxor till eleverna även 

om de har kännedom om att elevernas hem är oroligt och kaotiskt. Vi upplever emellertid att 

det finns en medvetenhet i lärargruppen gällande alla elevers rätt till lika förutsättningar för 

sin inlärning. Lärarna har insikt i att alla föräldrar inte har förmågan eller möjligheten att 
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hjälpa sina barn och betonar hur viktigt det att ha kunskap om elevernas hemförhållanden så 

att skolan kan hitta alternativa lösningar för de elever som inte kan utföra sina läxor i hemmet. 

Lindell (1990) menar att läxan kan ha en positiv påverkan på familjen då de får ett gemensamt 

intresse. Vidare säger han att saknar föräldrarna de kunskaper som krävs för att kunna hjälpa 

sitt barn så bör skolan erbjuda dem möjligheter till utbildning. 

 

Vi anser att om läxor används i klasser där barn med sociala problem finns, är det extra viktigt 

att läxorna utformas på sådant sätt att barnen inte behöver känna sig utsatta eller stå till svars 

för sina föräldrars problem. En helhetssyn på barnet är av stor betydelse. Vi är av den åsikten 

att det inte får vara så att läxor ger extra börda på de elever som redan har det besvärligt i sina 

liv. Lindells åsikt om att föräldrar ska utbildas för att kunna hjälpa sina barn vid läxläsning 

ifrågasätter vi starkt. Vi anser att läxorna inte ska utformas på så sätt att det krävs utbildning 

av föräldrarna för att göra dessa utan de bör utformas så att eleverna kan utföra dem på egen 

hand. 

 

Effekten av läxor beskrivs av lärarna i vår studie som väl synlig inom de ämnesområden där 

läxor ges. Vi finner att lärarna i vår studie kan påvisa att de läxor som de tilldelar sina elever 

leder till en positiv effekt. T.ex. kan lärarna tydligt se en förbättring av läsförmågan hos 

eleverna efter regelbunden lästräning. 

Vidare forskning 
Vår undersökning kan inte ge en generell bild av läxors användning i den svenska skolan utan 

får ses som en beskrivning av en mindre grupp lärares åsikter. Utifrån vår studie har vi sett att 

läxor ”kan” fylla en funktion för elevers kunskapsutveckling under förutsättning att dessa är 

individuellt anpassade utifrån elevers förutsättningar och resurser. Men vi ställer oss frågan 

om läxor är den enda lösningen för att elever ska kunna få bästa möjliga kunskapsutveckling? 

Kan en förlängning av skoldagen vara ett fullgott alternativ till läxor? Vi efterlyser ytterligare 

och mer omfattande forskning kring läxor och förväntar oss att debatten i ämnet förs vidare. 

Så länge inte skolans läroplan (Lpo94) innehåller riktlinjer om att läxor ska vara en del av 

undervisningen ställer vi oss frågande till vem som ger skolan rätten att använda läxor. 
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Introduktionsbrev     Bilaga 2 

 
 
 

EN UNDERSÖKNING OM ÄMNET ”LÄXOR” 
 

Vi heter Malin Karlsson och Marianne Johnsson och är två studenter som går på 

lärarutbildningen på Campus i Norrköping. I vår utbildning ingår att skriva en 

forskningsrapport på C-nivå med anknytning till vårt kommande yrkesval. Utifrån vår 

studie vill vi skaffa oss medvetenhet kring användandet av läxor i vår kommande 

yrkesutövning.  

 

Vi tänker göra vår undersökning genom intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 1-

3. Intervjuerna kommer att genomföras med bandspelare. Materialet kommer endast 

att användas i vår studie för att därefter förstöras, och undersökningsdeltagarna 

kommer att vara helt anonyma. De intervjuade personerna blir informerade om att 

deras deltagande är frivilligt och att de naturligtvis har rätt att avbryta sin medverkan. 

Vi tar kontakt med respektive lärare och bokar en tidpunkt för varje intervju.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Marianne Johnsson                 Malin Karlsson 

011-131220            011-159724 

marjo377@student.liu.se         malka306@student.liu.se 

 

 


