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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att göra en explorativ studie om vad läxor är och varför de finns i 
skolan.  Syftet är således att undersöka vad som menas med läxa, vilken betydelse själva ordet 
har och har haft, beröra läxfrågan genom intervjuer med tre yrkesverksamma lärare, 
genomgång av nationella regler som styrt skolan från 1842 och framåt, samtida debatt samt en 
undersökning av en del av den tidigare forskningen kring läxor i en svensk kontext.  

Studien visar att läxa nämns i regelverken under en period på 1950-60 talen men finns som 
begrepp redan i fornsvenskan, och används i skolans värld åtminstone från 1800-talets slut. 
Intervjuerna med de tre yrkesverksamma lärarna tyder på att läxor uppfattas och används 
olika i skolan idag bland annat för att det är ofta upp till den enskilda läraren att bestämma om 
läxors vara eller inte vara, i vilken omfattning och i vilka ämnen de kan ges. 

Läxa har under senare tid kommit att bli en rättvise- och jämlikhetsfråga. Olika 
grundförutsättningar dels i hemmen och dels i skolorna att kunna stödja barnen med 
hemuppgifterna är en aspekt på läxans följder, men också bland annat med tanke på 
möjligheten till skattesubventionerat RUT-avdrag till professionella läxhjälpare för de som 
har råd.  

Framtida forskning i ämnet skulle kunna vara en intervjustudie med elever-föräldrar och 
lärare för att se på vilka sätt skolan kan anpassa sig bättre till rådande förutsättningar i det 
samhälle som finns idag och imorgon.  
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1.  Inledning  

Du Niclas, vet du varför jag inte kan få vara ledig från skolan när jag kommer 

hem istället för att hålla på med alla läxor hela tiden?  

   Elev, 11 år 

Denna fråga fick jag av en elev när jag som student hade verksamhetsförlagd utbildning i en 
grundskola i Norrköping i slutet av 1990-talet. Jag minns att jag svarade att det var bra att 
göra läxor så att man lärde sig mer och repeterade det man redan lärt sig, ett svar som eleven 
inte riktigt var nöjd med, men någon djupare diskussion i frågan blev det inte då det ringde in 
till nästa lektion. Jag vet inte om eleven minns händelsen, men hos mig finns både elevens 
fråga och mitt svar kvar. Min nyfikenhet kring läxa hade i och med detta väckts och inte minst 
medvetandegjorts, då läxa annars ”tenderar att bara finnas där” av vana och tradition. Vid 
granskning av aktuell läroplan (Lpo 11) upptäckte jag att den inte tar upp läxa som begrepp 
och frågan väcktes om det någonsin gjort det i något styrdokument.  Även efter en snabb 
Google-granskning på internet var det lätt att upptäcka att det dessutom fanns relativt lite 
forskat kring läxa i en svensk kontext och jag hoppas att med detta arbete vara en av flera som 
vill undersöka, tydliggöra och lyfta fenomenet läxa samt peka på nödvändigheten av 
ytterligare forskning i ämnet.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att göra en explorativ studie om vad läxor är och att närma mig 
frågan varför de finns i skolan, hur de regleras och vilka argument man har för och emot 
läxor. Jag vill även undersöka vad som menas etymologiskt, det vill säga om ordets ursprung 
och betydelseutveckling (NE) med läxa. Arbetet är upplagt i tre delstudier som var och en på 
olika sätt besvarar hela eller delar av de ovan nämnda frågeställningarna: Delstudierna är: 
 
a) ordet läxas historia 
b) en översikt av den tidigare forskningen kring läxor i en svensk kontext 
c) intervjuer med tre lärare. 

I dessa tre delstudier vävs frågeställningarna in.  
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3. Metod 

Som framgår av syftet är arbetet explorativt. Med det menas att det syftar till att ge 
grundläggande förståelse för fenomenet läxa för att på så sätt skapa förutsättningar för vidare 
forskning.  

 

3.1  Val av metod 

Arbetet bygger på en mix av metoder; jämförande språkstudier, språkhistoria, 
utbildningshistorisk forskning inriktad mot styrdokument samt semistrukturerade intervjuer. 
Med semistruktur menas att samma eller snarlika frågor har ställts till alla informanterna. 
Frågorna har öppna svarsmöjligheter. Det finns möjlighet att ställa följdfrågor på 
informanternas svar (Bryman, 2012).  

Till detta kommer ett försök till ett forskningsläge om läxor i en svensk kontext. 

Jämförande språkstudier och språkhistoria används för att få fram ordet läxas betydelse ur ett 
historiskt och nulägesperspektiv i delstudie a. Till denna delstudie hör också en genomgång 
av den utbildningshistoriska forskningen inriktad mot styrdokument som lyfter fram vad de 
styrande vill implementera. Forskningsläget om läxor i en svensk kontext i delstudie b syftar 
till att få en bild och tolkning av vad som sägs och skrivs främst i dagens media om läxor. 

För att få en bild av vad några lärare idag har för tankar om läxor används intervjuer som 
metod i delstudie c.  

3.2 Urval  

Urvalet till intervjuerna är ett så kallat bekvämlighetsurval, dvs.  urval baserat på 
respondenternas tillgänglighet. Jag har uppsökt lärare som jag tidigare haft kontakt med men 
fått nej på grund av för stor arbetsbelastning eller inte fått något svar alls. Istället frågade då 
jag runt bland vänner och arbetskollegor om de kände någon lärare, och fick då förslag på 
personer. 

Tre lärare från tre olika skolor i Östergötland intervjuades: en särskola, en gymnasieskola och 
en grundskola. Frågorna var följande: 

1. Hur många år har du arbetat som lärare?  
2. Vilka är dina erfarenheter av och din syn på läxor?  
3. Ger du läxor i din lärarroll?  
4. Vilka är dina argument för och emot läxor? 

 Jag kände inte alls de tre som jag intervjuade, men de visste vem jag var via våra 
gemensamma bekanta. Informanterna kodades sedan till L1, L2 och L3. 
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När det gäller urvalet av styrdokument handlar det inte om att göra några anspråk på en 
helhetsanalys. Observera att det inte finns någon systematik i detta urval, utan det är resultatet 
av en nyfikenhet kring frågor om vad de styrande ville och varför. 

På samma sätt gäller undersökningen av forskningsläget, som bygger på att jag använde mig 
av orden läxa, skola och forskning kring läxor vid sökningar. Inte heller här görs anspråk på 
en helhetsanalys. Vid sökning i Libris innehöll 7 av de 53 förslagen vetenskapligt innehåll. 
Eftersom denna studie handlar om läxa i en svensk kontext har inte engelska ord exempelvis 
”Homework” använts. En brist med forskningsläget är således att det som är skrivet om 
svenska förhållanden på engelska inte har kommit med, dock med ett undantag, då det gällde 
en doktorsavhandling med artiklar på både svenska och engelska.  

 

3.3 Forskningsetik 

Inom forskningsetiken finns fyra allmänna krav att ta hänsyn till: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2012). 
Informationskravet togs upp då jag informerade om syftet med uppsatsen. Syftet med mitt 
arbete var att skriva om läxor och vidare informerades de om att deras medverkan var frivillig 
samt kunde avbrytas vid vilken tidpunkt som helst. Samtyckeskravet uppfylldes när jag ställde 
frågan om de ville bli intervjuade för detta arbete och de tackade ja.  Informanterna upplystes 
även när de tillfrågades om en eventuell intervju att deras anonymitet garanterades, så även 
deras skola/enhet. Då jag valt att inte spela in samtalen utan endast nedteckna stödord så skrev 
jag som jag tidigare nämnt inga namn utan kodade intervjuerna så att ingen skulle kunna 
koppla ihop namnet med intervjun, allt detta enligt konfidentialitetskravet. Slutligen 
informerades de också om att materialet inte får användas till annat än forskningssyften 
(nyttjandekravet).   

 

3.4 Genomförande och analysmetod 

Insamlingen av data har skett genom intervjuer på i förhand utsatta 60 min, utomhus då det 
var soligt och varmt väder, i närheten av deras arbetsplatser, där stödord skrevs av mig under 
intervjun, med ett undantag. En av informanterna kunde inte träffas fysiskt, men gick med på 
att svara på frågorna skriftligen. Jag kunde sedan komma med följdfrågor. Ingenting spelades 
alltså in. För att på bästa sätt redogöra för det som sagts i intervjun skrev jag direkt en 
sammanfattning baserad på stödorden och med intervjun i färskt minne som jag sedan gick 
igenom med informanterna som också godkände sammanfattningen. Att intervjuerna inte 
skedde på deras arbetsplatser utan utomhus en bit iväg vid en trevlig trädgårdsgrupp eller 
liknande, var för att garantera att ingen skulle höra det som sades. Detta för att få en så 
avspänd miljö som möjligt för informanterna. Nästa steg var att jämföra de olika 
sammanfattningarna för att lättare kunna se och jämföra likheter och olikheter i 
informanternas svar för att sedan sammanställa ett resultat (Bryman 2012).  

 



6 
 

4. Tidigare forskning 

I en artikel 2011 intervjuas forskaren och vänsterpolitikern Ingrid Westlund kring sitt 
engagemang i läxfrågan. Hon konstaterar då att väldigt lite forskning finns om läxa i Sverige. 
Det är ingen underdrift att påstå att det inte hänt så mycket på de tre år som gått sedan artikeln 
publicerades. Sökningar idag för ordet ”läxor”, ger omkring en handfull namn: Jan-Olof 
Hellsten, Ingrid Westlund, Jan-Eric Gustafsson och Max Strandberg är några av de forskare 
som skrivit om svenska läxor. Vid sökningar i DiVA samt uppsatser.se finns ett flertal 
magister- och C-uppsatser som på ett eller annat sätt berör temat ”läxor”. Under 2014 är 
hittills (september) åtta stycken inlagda, och för perioden 2013 nio stycken.  I en av dem 
(Lundin & Welander, 2012) refereras ytterligare en forskare: Eva Österlind. Det finns 
uppsatser skrivna tidigare än 2013 som berör ”läxa”. Som exempel kan nämnas Leo (2004) 
som redan för tio år sedan även han konstaterar att forskningen är knapphändig i ämnet. 
Presentationen av resultatet av den tidigare forskningen sker i resultatavsnittet 5.4. 

 

 

5. Resultat 

Här presenteras resultaten av de tre delstudierna bestående av ordet läxa och dess historia, 
översikten av den tidigare forskningen kring läxor i en svensk kontext samt intervjuerna med 
tre lärarna. 

 

5.1 Ordet läxa 

I detta avsnitt presenteras ordet läxas historia och dess betydelse, både historiskt och idag. 

 

5.2 Vilken betydelse har ordet idag? 

Efter en sökning av ordet ”läxa” i Nationalencyklopedins (NE) nätupplaga kommer 
betydelsen "Avgränsad skoluppgift för hemarbete" fram. En läxa är alltså enligt NE en från 
skolan avgränsad aktivitet som är menad att göras hemma, eller i vilket fall som helst utanför 
ordinarie skoltid. Har det alltid varit så? Och hur ser det ut om man tittar på ordet läxa på 
andra språk? Jag återkommer till den språkhistoriska analysen av ordet, men slutför 
betydelsen av idag genom att gå vidare till andra språk. 

 

5.2.2 Ordet läxa på andra språk 

Jag har valt att undersöka hur ordet läxa ser ut i några språk som talas i västvärlden. För att få 
fram denna information har jag frågat personer som antingen kom från ett land där språket 
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talas och/eller som behärskade det.  Resultaten presenteras utifrån den språkgrupp som 
språket tillhör: 

 

Germanska: engelska: homework (ung: hemarbete), danska: hjemmearbejde (ung: 
hemarbete), nederländska: huiswerk (ung: hemarbete) tyska: Hausaufgaben (ung: 
hemuppgifter), norska: lekser (ung: läxa), finlandssvenska: läxa, hemuppgift, isländska: 
heimalærdómur, (ung: lära hemma) och så svenska; läxa eller hemläxa. 

 Romanska: Spanska: deberes, tarea (ung: plikt, uppgift), italienska: compiti (ung: uppgift), 
franska: devoirs (ung: uppgift).  

I jämförelsen mellan dessa germanska och romanska språk uppvisas en tydlig skillnad. De 
germanska, med undantag av norskan, specificerar att detta arbete eller uppgift görs hemma, 
medan de romanska bara pekar på att det är en uppgift. Det vore spännande att forska vidare 
kring hur skolorna gör i övriga Europa när det gäller läxor, och om det finns en lika tydlig 
skillnad i realiteten som det gör rent språkmässigt, men det faller utanför detta arbetes ramar.  

  

5.2.3 Ordet läxa ur ett historiskt perspektiv 
 
Ord skapas, lånas in från andra språk, används och glöms ibland bort. Likaså förändras 
innebörden av dem. 
Frågan om varför ett ords betydelse förändras över tid besvaras inte här, utan här kommer 
endast de olika betydelser som ordet haft i svenskan från 1225 fram till idag att visas. Men det 
finns anledning att tro att en förändring i språket avspeglar en förändring i praktiken, då språk 
är verktyg för oss för att bli förstådda. 

Ordet läxa förekom redan i fornsvenskan (som är den språkperiod som sträcker sig från 1225-
1525) och skrevs då ”läkza” och ”läkze” med betydelsen ”att läsa” och ”undervisning”, att 
jämföra med latinets lectio, som förutom att betyda ”läsa” även kan översättas med ”lektion” 
(Söderwall, 1884). Intressant att notera i sammanhanget är att det svenska ordet lektion även 
kan betyda läxa, i betydelsen av att lära sig något.   

Enligt Niklas Mattson som arbetar på Svenska akademins ordboksredaktion (SAOB), har 
ordet läxa som sagt haft flera betydelser historiskt och jag finner åtta olika i akademins 
ordbok. Det kan ha tillkommit betydelser eftersom den här delen av verket trycktes på 1940-
talet. I den framkommer att betydelsen 1-3 inte längre var i bruk.  

Det äldsta belägget för betydelsen: 1 .”lektion, undervisning” är från 1561 och yngsta 
belägget är från 1769. 2.stycke ur bibeln l. ngn psalm o.d. som lästes l. sjöngs vid 
gudstjänsten (1528- 1683) 3. Undervisningsämne (1527-1737) 4.om avdelning i skola, klass 
(1660-1759) 5. visst avgränsat stycke (1561-1931) 6. om ngt som (inlärts mekaniskt o.) 
ständigt upprepas; utslitet formulär; "gammal trall". ( 1596-1930) 7. nyttig lärdom, förmaning, 
föreskrift (1619-1819) 8.allvarlig förebråelse, tillrättavisning, uppstäckning, bannor; varning; 
kritik (1555-1928)  



8 
 

Som tidigare nämnts så är ord och dess betydelser föränderliga, detta märks inte minst genom 
att titta på denna uppräkning ovan och notera hur ordet genom århundradena modifierats och 
förändrats i betydelse genom de människor som levat under alla dessa år och påverkat och i 
sin tur påverkats av språket. I de flesta betydelserna kan nog många även idag, 2014, förstå. 
Samhället förändras, och därför kan inte en betydelse helt appliceras från en tidsepok till en 
annan utan kunskap om hur livet och samhället såg ut då. Exempelvis kan en fråga vara: när 
är det befogat att prata om läxor som de ser ut idag? Skolan har genom tiderna förändrats och 
det är därför naturligt att en läxa inte kunde existera på samma sätt t.ex. 1528 som idag, då en 
läxa på den tiden kunde vara ett stycke ur bibeln eller någon psalm som lästes eller sjöngs vid 
gudstjänst som vi ser i föregående stycke. Läxa fanns alltså före skolan, som vi känner den, 
och det ligger nära tillhands att dra paralleller med husförhören under 1600-talet och framåt i 
Sverige, där husfolket av prästen förhördes på sin läxa. Anteckningar om hur pass bra eller 
dåligt man klarat av detta fördes in i husförhörslängder som på vissa håll finns bevarade in i 
våra dagar (Sandin & Sundkvist, 2014). Mot denna bakgrund kan nog sägas att detta var det 
första betygssystemet i Sverige.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om betydelsen har ändrats genom århundradena 
så finns ändå en anknytning till skolans värld – om än i en annan form och för ett annat syfte 
än i dagens skola. Betydelser som lektion, undervisning, avdelning i skola/klass, något inlärt 
mekaniskt ständigt upprepande och varning finns med. Läxa i form av varning (jämför att få 
sig en läxa) betydde tidigare att man lär sig något.  En läxa är därför på detta sätt något 
livsnödvändigt för att kunna bli vuxen, förstå samhällets- och livets koder genom att förhindra 
att misstag upprepas. En läxa kan också vara en form av bestraffning som gavs för att tukta 
och inpränta det rätta och det sanna. En läxa är också kunskap; att återknyta till fornsvenskans 
betydelse ”att läsa” och undervisning”. Genom att läsa och bli undervisad hämtar man in 
kunskap, och då även konstatera att grundbetydelsen finns kvar efter nästan åtta sekler. Läxa 
är då både målet (vad man lärt sig) och medlet (metoden). Läxa kan än idag uppfattas och 
användas som ett disciplinärt redskap. 

 

5.2.4 Skola 

För att kunna förstå ett ords innebörd behövs det sättas i sin kontext eller kontexter. För ordets 
läxas del är denna kontext ”skolan” som här är av intresse. Vad en skola är idag vet vi alla, 
men vad betyder ordet ”skola”?  I Svenska akademiens ordbok hittar jag följande: 
Ordet skola kommer från latinets ”schola” med betydelsen ledighet från arbete, fritid ägnad åt 
studier, föreläsning. Latinet lånade in ordet från grekiskans σχολή (skholé), som betyder 
ledighet från arbete, fritid ägnad åt studier. Även i Svensk etymologisk ordbok hittar jag 
samma upplysning men med ett intressant tillägg om lokalen: 
”Det grekiska ordet betyder eg. vila (varifrån även bet. tröghet, lättja) o brukades sedermera 
även om den vila o underhållning som filosofskolorna skänkte; slutligen också om själva 
lokalen” (Hellquist, 1922, s.741). En skola blev alltså en fysisk plats där elever fick möjlighet 
att inte arbeta, utan istället vila från arbete och studera. Det var då inte självklart att kunna 
ägna sig åt studier i det antika Grekland och Rom. Inte heller i Sverige har det alltid varit 
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självklart att kunna studera istället för att arbeta. Det som från början uppfattats som en 
möjlighet, kon snart att förändras till att bli en skyldighet. I Sverige inskärptes exempelvis hot 
om åtgärder mot föräldrar som underlät att skicka sina barn till skolan med folkskolestadgan 
1842, några årtionden senare var det ett tvång att barn skulle gå i skola. (Sandin & Sundkvist, 
2014). Skolplikt som sådan infördes först med normalplanen 1878 samtidigt som folkskolan 
blev sexårig (Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1878). 

 

5.3 Granskning av styrdokument, hur är läxa styrt? 

Tidigare i arbetet har ordet läxas etymologi undersökts. I detta avsnitt ges exempel på hur läxa 
finns med i styrdokument, från 1800-talet, då läxa och förhör började användas på ett sätt som 
vi känner igen, fram till idag. När det gäller namnen på olika äldre regelverk så är begreppen 
”normalplan” och ”utbildningsplan” och ”stadga” benämningar på det vi idag kallar för 
nationell läroplan.  

 

5.3.1 Perioden (1842-1919) 

Även om det har funnits skolor för barn lika länge som själva landet Sverige funnits, faller det 
sig i det här sammanhanget naturligt att börja med 1842 års folkskolestadga. Den har 
kommit att få stor symbolisk betydelse i svensk utbildningshistoria. Stadgan innebar en 
tydligare reglering av hur barns kunskapsinhämtande skulle ske och vad det skulle innehålla, 
som nämnts i tidigare stycke.  I stadgan nämns också själva lokalen ”skola”, även om det 
skulle dröja ytterligare en tid, till normalplanen 1878, innan en allmän skolplikt infördes.  
Stadgan från 1842 är sakligt praktiskt inriktad. I den regleras såväl vilken lön läraren minst 
ska ha, och vilken kunskap eleverna ska ha inhämtat, men trots sin väldigt jordnära inriktning 
står ingenting att läsa om läxor.  

Så är även fallet med normalplanen 1878 och folkskolestadgan 1882, men med ett möjligt 
undantag i den sistnämnda, då man i kap 2, § 11 uppmanar skolrådet att inrätta ett 
sockenbibliotek ”För vidmakthållande och utvidgning af i skolan förvärfvade insigter”. Det 
står inte rent ut att det handlar om regelrätt läxläsning, men jag tolkar detta som att dåtidens 
aktörer såg med goda ögon på att repetera och fördjupa sig i det barnen läst i skolan, något 
som kännetecknar en läxa ända in i våra dagar. I utbildningsplanen 1919 händer en hel del: 
Luthers lilla katekes avskaffas som utantillinlärning inom kristendomsundervisningen och 
skulle endast läsas som historisk undervisning, ny pedagogik med större inriktning på 
förståelse än regelmässig upprepning infördes. Det skulle kunna sägas att i och med denna 
undervisningsplan blir embryot till den moderna skolan till. Dock sägs fortfarande ingenting 
uttryckligt om läxor här heller. I avhandlingen ”Från arbete till hobby” av Olsson (1999), 
som handlar om de ”arbetsstugor” som fanns i Sverige vid tiden kring förra sekelskiftet till 
1930-talet för att sysselsätta barn från fattiga förhållanden och på så sätt förhindra dem att 
tigga på gatorna eller på andra sätt leva i vanart, redorörs bland annat för att läxläsning inte 
fanns med i verksamheten som en ordinarie uppgift förrän 1934. Detta krävdes då genom 
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barnavårdsnämndens direktiv. Då får man komma ihåg att liknande verksamhet funnits i 
Sverige sedan 1600-talet och då varit inriktad på att barnen skulle lära sig ett yrke samtidigt 
som arbete utfördes. I avhandlingen kan också utrönas att man i tiden ansåg att barn som 
sysselsätts med praktisk verksamhet också fick bättre resultat i skolan än innan barnet blev 
meningsfullt sysselsatt. Just i tiden kring slutet av 1930-talet tydliggörs och inte minst 
bestäms på ett helt annat sätt vad ett barn förväntas göra i skolan och med tiden utanför 
skolan, även om dessa tankar funnits sedan sekelskiftet 1900. Ett exempel på det senare är en 
rekommendation på sju punkter ur ”Tidning för lärarinnor”, från år 1899, där det i punkt nr 1 
står att läsa: ”Gif icke barnen för långa läxor. De måste ha tid att leka, äta och sofva”. Trots 
att föresatserna alltså fanns vid sekelskiftet 1900 bland de svenska lärarinnorna är det först 
trettiotalet år efter detta som det var en allmän uppfattning att barnens arbete är skolan och att 
deras fritid ska ägnas åt att vara lediga och att läsa läxor (Olsson, 1999). Det första belägg för 
läxor i styrdokumenten för skolan hittar jag i undervisningsplanen 1955 (U-55). Jag låter 
därför 1955 vara startpunkt på den period i skolans historia som nästa avsnitt handlar om. 

 

5.3.2 Perioden 1955-2011 (läroplaner) 

 

Undervisningsplanen 1955 (U-55)  
I undervisningsplanen från 1955 har läxor, eller hemuppgifter, som det står i planen, dels 
blivit nämnda och dels fått ett eget stycke (s.19-20). I inledningen sägs att ”Elevernas arbete i 
huvudsak skall utföras under lektionerna i skolan”, och hemuppgifter ses mer som ett 
komplement som dessutom inte får förekomma under första läsåret. I övrigt ska hemuppgifter 
ges både med hänsyn till elevernas olika möjligheter att läsa läxor hemma beroende på hur 
pass mer eller mindre lugnt de hade hemma och även efter begåvning. Hemuppgifterna skulle 
vara enkla, och kunna lösas på egen hand, och inte ta för lång tid. Dessutom uppmanas 
eleverna att säga till om en uppgift var för svår eller oklar, så att läraren kunde korrigera till 
kommande uppgifter. Även att utföra hemuppgiftsliknande uppgifter i skolan då och då 
uppmuntrades som en kontroll, så att läraren kunde prova sig fram till rätt nivå, och då i 
skolmiljön. Speciell hänsyn skulle också visas så att läxorna blev fördelade under veckan, 
gärna någon större i ett ämne, än flera små i olika ämnen. Till dag efter söndag, helg- eller 
lovdag bestämdes att inga uppgifter fick förekomma, åtminstone om eleven undervisades sex 
dagar i veckan, annars var det tillåtet. 

Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) 

I denna läroplan har ordet läxor i stort sett inte använts utan istället används begreppet 
”Hemuppgifter” (s.57). Tanken om att skolarbetet ska utföras till största del i skolan finns 
kvar och skärps såtillvida att ”det är sålunda fel att anslå lektionstiden huvudsakligen till 
kontroll av utfört hemarbete eller till direktiv och anvisningar om fortsatt sådant”.  Den aktiva 
inlärningen ska se under lektionstid och under pedagogens kunniga hand. Det hemarbete som 
ges ska vara för att öva (repetera) en redan tillförskansad kunskap och att lära eleverna att ta 
ansvar för ett eget arbete genom att organisera och disponera tid för detta. Detta är kunskaper 
som beskrivs som viktiga för kommande yrkesliv. I läroplanen skrivs mer tydligt och 
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ingående vad som menas med individualisering av hemuppgifter, och kunskaper som 
studieteknik och omvärldsanalys är särskilt viktiga.  

Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) 

Detta stycke i studieplanen är en utveckling av samma kapitel som i Lgr 62, men kallas här 
för ”Studiernas uppläggning och inriktning”(s.69). Även här redogörs för att huvuddelen av 
skolarbetets ska utföras på skoltid, och att eleverna bör få möjlighet att diskutera avsikten med 
olika studieuppgifter och vilken form för kontroll av att dess syfte uppnåtts. Variationerna i 
gruppen ska tas hänsyn till, då inte alla elever har samma studieprestation och vikten av 
traditionella läxor, eller hemuppgifter, får en underordnad betydelse, och ska i största mån 
vara frivilliga (s.70-71). Övrig tid (fritid) som eleven inte går i skolan bör användas till 
rekreation, då det anses att eleverna tillbringar tillräckligt mycket tid på skolan som det är.   

Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) 
Nu har ordet läxa försvunnit ur läroplanen och med den även vikten av traditionellt 
katederundervisningssätt med att skriva av och upprepa, med muntliga eller skriftliga förhör, 
och att lära utantill. Arbete att ta med hem efter skoltid nämns bara helt kort ”Hemuppgifter 
för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” (s.52) och vikten av den enskilda elevens eget 
ansvar skärps, även gällande hemuppgifterna. 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
Här finns inget skrivet om läxor, då läroplanen istället arbetar med riktlinjer och mål. Att 
eleven ”succesivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat ansvar” (s.12) säger 
inget om var dessa uppgifter ska arbetas med, i skolan eller hemmet.  

Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) 
Inte heller i den i skrivande stund gällande läroplanen står något om läxor, utan följer 
upplägget i Lpo 94 med riktlinjer och mål 

Sammanfattningsvis kan sägas att sättet att skriva styrdokument ändras genom tiderna, kanske 
på grund av politiska, samhällsekonomiska eller andra skäl. Tankar om förändring och 
nytänkande kommer och går och påverkar hur man vill vad barn ska kunna och på vilket sätt 
detta ska ske. Styrdokumenten är trots allt de styrandes verktyg för att implementera det som 
då finns vara rätt och bra. Vissa saker, som till exempel läxor, nämns väldigt sällan. Kanske 
kan det vara så att det som är självklart inte anses behövas skrivas ned?  

 

5.4 Översikt av den tidigare forskningen kring läxor i en svensk kontext 

Jan-Olof Hellsten är en återkommande referens. Han är filosofie doktor i pedagogik vid 
Uppsala universitet, och belyste 1997 med sin artikel ”Läxor är det inget att orda om” hur 
läxor tog, och tilläts ta, en stor del av elevers fritid i anspråk. Hans genomgång av den 
pedagogiska litteraturen och hur den framställdes, visar att läxor inte sågs som något 
problematiskt utan som något högt värderat. Han sammanfattar detta förhållande med: ”En 

tolkning av detta förhållande är att läxan i offentlig diskurs framträder som en symbol eller 

ritual snarare än som en arbetsmetod” (s.1). Läxa är alltså på detta sätt mindre en väg till 
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lärdom och mer en del i det som ingår i skola som begrepp eller del i dess innersta väsen, det 
ska helt enkelt bara vara så.  

I ett liknade spår som Hellsten skriver Eva Österlind (2001) i ” Elevers förhållningssätt till 

läxor” att man kan se att samband finns mellan elevers förhållningssätt till skolan (även till 
läxa) och resultaten. Österlind menar att en elev som sköter sin läxläsning trots att eleven inte 
tycker att det i sig är så roligt eller meningsfullt har större möjligheter till goda resultat än en 
elev som känner på samma sätt men inte gör sina läxor alls. Österlind berör även frågan kring 
vilken hjälp elever har möjlighet att få hemma när det gäller läxor, och menar att ”Om 

skolsystemet ska sortera individer utifrån deras sociokulturella bakgrund kan hemuppgifter 

vara effektivt” (s.58), en fråga som fått nytt bränsle idag med köpt läxhjälp som kan vara 
skattesubventionerad med RUT-avdrag.  

Ingrid Westlund (2004) publicerade ”Läxberättelser – läxor som tid och uppgift” inom ramen 
för ett forskningsprojekt som handlar om vad som hände när timplanen på försök lyftes ut ur 
verksamheten. Westlund för på detta sätt in tidsperspektivet i läxan som företeelse, och visar 
på hur svårfångad den är, där den flyter ” likt en svårfångad hybrid” mellan ”uppgift och tid, 

arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” (s.78). Westlund delar inte Hellstens 
eller Österlinds tankar kring att elever inte tänker på sina läxor på ett negativt sätt 
(oproblematiskt förhållande till läxor), utan att det framkommit i hennes forskning att läxor 
ger upphov till ”..ilska, frustration, sorg, trötthet, och uppgivenhet” (s.42). Westlund drar 
även paralleller och jämför läxa med vuxenlivets övertidsarbete. I ytterligare publiceringar, 
t.ex. 2007 ”Läxan- en svårfångad företeelse” ges fördjupade exempel på denna sistnämnda 
tanke, där forskningen visar på att ”Ju mer individuellt arbete desto större sannolikhet att 

eleverna ger sig själva läxor eller hemarbete” (s.92).  

En annan forskare, Jan-Eric Gustafsson gör 2013 en forskningsstudie där elever i årskurs åtta 
deltog för att undersöka om det finns något samband mellan den tid som läggs på läxläsande i 
matematik utanför skoltid och resultaten som eleverna sedan får. Utan att gå in närmare på 
detaljer i studien så menar Gustafsson sammanfattningsvis att det finns en positiv effekt på 
elevernas resultat av att lägga ner tid på läxläsning.  

Om Gustafssons studie pekar på en positiv effekt av läxläsning så pekar Max Strandberg på 
flera andra aspekter kring läxor. I sin doktorsavhandling i didaktik vid Stockholm universitet 
2013 tar Strandberg i fyra artiklar, upp olika vinklar gällande läxa, bl.a i ”Homework- is there 
a connection with classroom assessment? A review from Sweden” och i ”Läxor som 
gränsobjekt för samverkan mellan hem och skola?”. I den förstnämnda konstaterar Strandberg 
att det saknas forskning om läxor i Sverige och att detta är ett problem, främst pga. att man 
saknar undersökningar kring kvalitén på läxor men även hur läxor ges och hur de sedan 
bedöms, detta sett ur ett bredare perspektiv med förhållandet mellan hem och skola inkluderat, 
dvs. vilka konsekvenser läxorna får för elever, föräldrar och lärare. I den senare artikeln 
beskriver Strandberg hur föräldrarnas erfarenheter kan spela en roll i elevernas läxor, när de 
ges på ett sådant sätt så att föräldrarna kan vara delaktiga. Hemuppgifter diskuterades först i 
klassrummet, sedan hemma och sedan återigen i klassrummet för att på så sätt ge alla elever 
del av alla föräldrars livserfarenheter och värderingar. Dessa togs sedan upp i undervisningen 
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och föräldrarna kände sig på så sätt mer delaktiga i elevernas skolgång, och lärarna kunde på 
ett lättare sätt skapa meningsfulla läxor för både hem och skola, detta speciellt i flerspråkiga 
och multietniska klasser.   

 

5.5 Examensarbeten 

Det finns som tidigare nämnts ett flertal examensarbeten som handlar om läxor. Här följer en 
genomgång av några av dem, urvalet är gjort utan systematik utan valts genom att dessa titlar 
väckte mitt intresse då möjligheten att läsa om elevers, föräldrars och lärares syn på läxa ur 
andras perspektiv är mycket intressant. 

Ulf Leo skrev 2004 ett arbete med titeln ” Läxor är och förblir skolarbete: En studie om 
inställningar till läxor i ett F-9spår i grundskolan” där han undersöker elevers, lärares och 
föräldrars inställning till läxor och vilka konsekvenser de får i deras liv. Leo sammanfattar det 
hela: ” Läxor är inte reglerade i något styrdokument som skollag eller läroplan. 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. Lärarna känner press från föräldrar att de 

ska ge läxor. Elever och föräldrar har ingen tydlig och gemensam bild av varför man har 

läxor eller vem läxorna är till för” (s.59). Som slutsats anser Leo dels att undervisning bör ske 
i skolan och att läxan som hemarbete tas bort och ersätts med utökad tid i skolan och dels att 
om en skola ger läxor ska det ske efter en av skolan upprättad policy. Där ska framgå varför 
läxor ges och vad som ska uppnås. 

”Synen på läxan ur lärares perspektiv” är ett arbete där Hammar & Snellman (2014) forskar 
om lärarens syn på läxans funktion i undervisningen. De lyfter fram att läxa kan ses ur olika 
perspektiv. Vidare redogörs för att lärarna använder läxan som ett socialt-, moraliskt- och 
fostransverktyg och alltså inte bara som ett didaktiskt verktyg. 

Ytterligare ett exempel är ” Läxor, Vad tycker eleverna? En studie om hur elever ser på läxor 
och hur de uppfattar att lärare arbetar med dem” (Agebjörn et al, 2014).  Författarna lyfter i 
detta arbete fram elevers syn på läxor. De konstaterar att trots avsaknaden av krav från 
Skolverkets sida ges läxor som för givet i skolor i Sverige och att ”… läxor kan användas som 
verktyg för disciplinering och maktutövande”.  Författarna drar bland annat slutsatsen genom 
genomgång av tidigare forskning, att läxor visst kan stärka kontakten hem-skola och påverka 
elevers studieresultat samt gynna de egna disciplinära strukturerna, men att det gynnar främst 
de elever som redan har en positiv syn till skolan. Viktigt är att läxor följs upp på ett 
genomtänkt sätt och att möjlighet finns till hjälp i hemmet och i skolan, detta gynnar de 
positiva effekterna genom att eleverna erfar att läxa är något som tas på allvar och inte bara 
ges av slentrian.  

 

5.6. I media om läxa i svensk kontext? 

Att försöka redogöra för hur debatten som varit under de senaste åren i Sverige kring läxor är 
i sig ett eget arbete, och jag gör inte anspråk på att försöka göra det. Däremot fångade en 
artikel mitt intresse i Lärarnas tidning från 2008, där Annika Larsson skriver om hur 
Uppsalaelever kan få läxhjälp i matematik genom nätcoacher, i detta fall studenter som läser 
till lärare vid Uppsala universitet och som ideellt ställer upp med detta på vardagskvällar. 
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Projektet har hjälp eleverna att klara sina läxor bättre, och nått framgångar i strävan att alla 
ska få samma hjälp. 

I samma tidning skriver Nina Schmieder 2010 en artikel av om hur invandrarpojkars 
vardagsvillkor begränsar deras förmåga att lyckas i skolan genom att läxsystemet är anpassat 
efter medelklassen och inte för dem som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Där är t.ex. 
trångboddhet en faktor som påverkar förutsättningarna negativt.  

I detta ämne skriver också samma år Katarina Bjärvall i tidningen ”Chef & Ledarskap”, då 
med fokus på betald skattesubventionerad läxhjälp. Även här tas problematiken först upp 
kring att läxor kan vara segregerande, då barn med högutbildade föräldrar ofta får mer hjälp 
med läxan, och om läxhjälp kostar pengar kan detta öka denna segregering. Bjärvall 
konstaterar dock å andra sidan att det minst lika viktiga som händer när en vuxen hjälper ett 
barn med läxan, är att även förmedla umgänge, gemenskap och omsorg, något som missas vid 
köpt läxhjälp, och frågan blir då vem som vinner i längden? 

Ett år senare, 2011, skriver Ingvar Lagerlöf i Lärarnas tidning en artikel om att Svenska elever 
ägnar mindre tid åt läxor än andra elever i västvärlden enligt en undersökning av 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Det uppges att 15 procent 
av svenska elever ägnar mer än två timmar i veckan åt matematikläxor, vilket är det lägsta i 
hela undersökningen i ämnet.  

Pedagogiska magasinet sammanfattar i en artikel av Gertrud Svensén 2013 ovanstående 
inlägg och debatten kring frågorna som uppkommit under åren. Svensén konstaterar att 
diskutera läxor är att diskutera många frågor i en: Rätt att tvinga barn att jobba övertid? 
Rimmar läxläsning med kravet att skolan ska vila på vetenskaplig grund? Hur ser en bra läxa 
ut? RUT-avdrag rätt eller fel för läxläsning? för att nämna några. Exempel på två läxfria 
skolor tas upp där man gjort skola läxfri pga. jämställdhetsaspekten, att alla ska ha samma 
förutsättningar oavsett hemförhållanden. En konsekvens av detta blir förlängd 
undervisningstid för eleverna. Eleverna tycker att det är skönt att få hjälp av lärarna om man 
inte förstår en uppgift eller fråga, och många föräldrar bekräftar att det är en befrielse att 
slippa läxtjatet.  
I artikeln intervjuas även den tidigare nämnda Ingrid Westlund. Westlund tar starkt avstånd 
från skatteavdrag för läxhjälp som politiker och som konstaterar som forskare att det 
vetenskapliga stödet för läxor är svagt. Att som andra politiker säger införa fler läxor när 
resultaten dalar är förkastligt menar Westlund. Även forskaren Max Strandberg intervjuas i 
artikeln där han förklarar att diskussionen om läxans vara eller inte är ganska ointressant, den 
verkliga frågan enligt Strandberg är läxans kvalitet. Om läxor ska ges, så ska de vara bra.  

Ingrid Westlund kommenteras också i tidningen ”Fritidspedagogik” 2013, där Helena 
Gårdsäter skriver om läxor som fenomen och att de varken är självklara eller oproblematiska. 
Gårdsäter går igenom läxans syfte ur olika vinklar, och tar upp frågan om läxhjälp skulle 
kunna ges på fritidshemmen, något som fritidspedagoger kommenterar att det är omöjligt för 
dem att kunna sitta ner och hjälpa till men att de kan erbjuda en lugn och enskild plats för 
barnen. Westlunds tankar kring att läxor har ett värde, inte bara ur fostranssynpunkt utan 
också så att eleven lär sig att planera, ta ansvar, organisera sin tid och ta ansvar berörs också.  

I frågan om läxhjälp måste erbjudas elever i skolan skrev Scherman en tidningsartikel i 
Helsingborgs Dagblad (HD) och redogjorde för Skolinspektionens slutsats efter en inspektion 
i Ängelholm under hösten 2012 ” Kommunen har ett resursfördelningssystem som bidrar till 
att jämna ut skillnader.” Myndigheten påpekar även att ” om alla elever ska klara utbildningen 
finns det skäl att lyfta frågan om läxor och läxhjälp.” Man menar vidare att frågan får 
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betydelse om tyngd läggs på hemmen när det gäller läxor, och att skolorna bör ha en 
läxstrategi. Tony Mufic, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i kommunen, menar att 
det är en fråga för den enskilda läraren att väga in i undervisningen. ”Läxorna är en mycket 
liten del av lärandet men frågan blir alltför lätt polariserad”. 

Intressant att notera är Pernilla Alms intervju i en artikel i Lärarnas tidning skriven av Per 
Hagström 2014. Alm är högstadielärare i Nacka och skriver på en debattbok mot läxor som 
kommer ut under hösten 2014. Alm menar att läxor är orättvisa och hänvisar till föräldrars 
skiftande möjligheter att hjälpa sina barn, att dessutom ta av barnens fritid till något som inte 
är bevisat fungerar är inte hållbart. Ingen vuxen vill ta med sig jobbet hem och Alm tycker att 
det är osunt att lära barn det beteendet. Att förlänga skoldagen för att slippa läxor ser Alm 
som en lösning på läxfri skola. 

I samma anda berättades i Aktuellt 2014-05-15 om att om socialdemokraterna och 
vänsterpartiet vinner valet hösten 2014 i Hallstahammar kommun, så införs en läxfri skola 
där. Man anger allas lika möjlighet att få hjälp med läxor och det ansvaret ska inte läggas på 
hemmen, där förutsättningarna är alltför skiftande. 

Läxa är en del i debatten om skolan idag. En orsak till detta kan vara att införandet av 
skattesubventionerad läxhjälp gav extra brännstoff i debatten. Fenomenet läxa växte och blev 
då en politisk debattfråga genom att peka på att alla elever i Sverige ska kunna ha samma 
möjligheter, det vill säga en jämlikhets- och rättvisefråga. Det är också tydligt att avsaknaden 
av forskning kring läxa visat på att det inte finns tydliga vetenskapliga grunder för nyttan och 
värdet av läxa utan mycket tyckande och spekulerande utifrån olika perspektiv.  

 

5.7. Intervjuer med tre lärare 

Som tidigare nämnts så presenteras lärarna istället för med namn som Lärare 1 (L1), Lärare 2 
(L2) och Lärare 3 (L3), samtliga är högskoleutbildade. 

 L1, (kvinna, 49 år), har arbetat 27 år som lärare och arbetar just nu på en särskola med NO 
ämnen. L2 (kvinna, 35 år) arbetar som språklärare på en gymnasieskola och har arbetat 10 år. 
Slutligen L3, (man, 33 år) som varit yrkesverksam inom läraryrket i 3 år och arbetar just nu på 
en grundskola med SO ämnen i åk 6.  

Resultatet gav att L1 aldrig gav läxor, L3 gav alltid läxor och L2 använde sig av läxor ibland, 
speciellt när det gällde språkundervisning och då framförallt inläsning av glosor. Ingen av 
skolorna har någon regel som varken förbjuder eller tillåter läxor, utan läxa är vedertaget och 
omfattningen bestäms av läraren. Läxhjälp fanns på skolorna i någon form några gånger i 
veckan efter ordinarie skoltid. I de flesta fall bestod den av pensionerade lärare eller liknande. 

 
Att alla var insatta i frågan kring läxans vara eller inte vara råder ingen tvekan om, däremot 
går åsikterna isär när det gäller nyttan kring dem, huruvida elevernas kunskapsinlärning 
gynnas eller inte av hemuppgifter och möjligheten hemma att få hjälp. 
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L1 berättar att: ” Det är orättvist med läxa då föräldrarna inte har samma förutsättningar att 

hjälpa barnen med läxorna. En annan konsekvens med läxor är också det merarbete som det 

innebär att ge läxa, tid som skulle kunna läggas på annat i klassrummet”. 

L2 har en annan uppfattning: ” Lektioner behöver främst utnyttjas till annat än elevers 

läsande, och det är väldigt knepigt eftersom alla elever läser i olika takt, alltså görs detta bäst 

hemma”. 

Ingen av lärarna som använde sig av läxor sade sig ge sådana som krävde pedagogiska 
insatser utanför skolan. De tyngsta argumenten mot läxor som L1 presenterade var att man 
ska hålla isär arbete och fritid samt att läxor ska ges för att få mer presterande elever med 
resultat erfarenhetsmässigt inte stämmer, och så även i t.ex. Pisaundersökningen, så 
exempelvis elever i Sydkorea har mycket läxor men inte når upp i mätningarna. Detta kan 
ställas mot L3’s argument att läxor behövs dels för att inte minst eleverna själva vill ha dem 
samt att det är viktigt för en förberedelse inför vuxenlivet med ansvarstagande och 
självständighet som viktiga element. L3 påpekar även att många läxor är så kallade 
förberedelseläxor, det vill säga att eleven i förväg får läsa på om ett ämne som ska tas upp 
senare. 

L3 sammanfattar: ”…och om jag inte ger förberedelseläxor skulle det ta alldeles för mycket 

klassrumstid att starta igång. På det här sättet är eleverna förberedda när de kommer till 

lektionen”. L1, som aldrig gav läxor, kunde dock ibland för att förbereda eleverna inför 
kommande moment eller genomgång berätta vad som komma skulle. På så vis kunde de som 
ville och var extra intresserade söka fakta själva om de ville. Detta var ingenting som man 
som elev var tvungen till. 

 När det gäller L2 så använder hon läxor mest i form av språkglosor, och anser att det är 
viktigt för inlärningen av ordförrådet när man lär sig ett nytt språk. Att ”nöta” in ord påminner 
om den naturliga språkinlärningen och det kan inte ske under lektionstid enligt L2:  

” . Alla färdighetsämnen kräver övning och då räcker inte alltid skoltiden till, i alla fall inte 

den schemalagda. Jag ger dock främst ordläxor i moderna språk (tyska) som är ett 

nybörjarspråk. En del elever läser på och utvecklar därmed sitt ordförråd, andra gör det inte. 

Det är inte alltid jag ger tillbaka läxförhören heller - eftersom de inte spelar någon roll för 

mig i min bedömning i formen av läxförhör - men de spelar roll för eleverna. De blir ett slags 

kvitto på lärandet. Däremot märker jag ju naturligtvis om eleverna har pluggat på läxor när 

vi gör större uppgifter: om elevens färdighet förbättras. Min erfarenhet är att de flesta elever 

vill ha små läxförhör för de ger omedelbar respons på att eleven har pluggat, men jag är 

skeptisk till detta, eftersom ett enskilt ordförhör inte säger så mkt om elevens egentliga 

förmåga, så jag betonar att dessa ordförhör mest är till för eleven själv och dennes 

"disciplin" i skolarbetet.  Lektionstiden räcker inte till för det helt enkelt”.  

Att utöka skoltiden på obligatorisk basis för att slippa läxor var det ingen av dem som såg som 
önskvärt, en skoldag är rätt lång ändå för eleverna menade man. 
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Avslutningsvis i denna genomgång vill jag med ett citat från L1 beröra frågan om skolans 
möjligheter och behov att utvecklas (även läxa som är en del av skolan) och varför detta inte 
sker på ett mer strukturerat sätt:  

”Det verkar som om det är svårare att konkretisera och genomföra förändringar i skolan i 

jämförelse med  till exempel förbättringar inom sjukvården. Ingen vill bli behandlad av något 

annat än enligt de senaste rönen eller med den senaste tekniken, men i skolan känns det tryggt 

att det är som det alltid varit”.  

 

6. Avslutande analys 

Litteraturgenomgången och intervjuerna har tillsammans mynnat ut i några perspektiv som 
delvis går i varandra. Det kanske tydligaste resultatet av intervjuerna är att fenomenet läxa är 
mycket närvarande i skolan och i hemmet på olika sätt, både som ett kvitto på att man som en 
bra lärare ger läxor och att hemmen kan kontrollera vad barnen kan och har lärt sig. Samtidigt 
finns baksidan av myntet med konflikter i hemmen kring läxläsandet och den tid det tar i 
skolan att både ge och redovisa läxor som kanske kunde användas till något bättre. Är man en 
god pedagog bara för att man ger läxor? Läxa är i högsta grad kontroversiellt och ibland 
polariserat. Slopande av hemläxa kan innebära längre skoldagar och en ökad kontakt mellan 
hem och skola för att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i sina barns kunskapsutveckling. 
De intervjuade lärarna hade dessutom inget stöd från sina respektive skolor i form av någon 
läxpolicy, utan det var upp till den enskilda pedagogen att avgöra om, hur och i vilken 
omfattning läxa kunde ges. Det kan i mina ögon tolkas som om skolledningen inte anser att 
det är så viktigt med läxa, trots att den kan uppta en del av elevers fritid, föräldrars 
engagemang och av lärarnas planering. Det är därför förvånande att konstatera att det är lite 
forskat kring något som påverkar så många på så många sätt – läxor- men glädjande att det 
finns ett intresse bland lärarstudenter som skriver om det i sina självständiga arbeten. Läxa 
viftas också ibland bort som ett fenomen som inte har så stor del i lärandet, utan upp till varje 
lärare att bestämma om, som lästs i fallet med Ängelholms kommun, medan folkpartisten Jan 
Björklund i sin roll som utbildningsminister insisterar att mer läxor ska stärka den Svenska 
skolan (Svensén, 2013).  

Läxa har funnits i Sverige mycket länge och genom tiderna haft olika betydelser beroende på 
samhällsstrukturer och på det behov och de färdigheter de uppväxande medborgarna ska 
behöva. Det är också tydligt att läxa och skola hör ihop då det är ur skolan eller motsvarande 
institution eller lärocentra, som läxan kommer. Trots allt så ses läxa som ett arbete och som 
sådant ett övertidsarbete. Läxa har flera aspekter, och en annan som ofta nämns, förutom 
kunskapsaspekten, är disciplinering. Då handlar det inte så mycket om att få kunskap, men om 
att ta ansvar för och genomföra ett förelagt arbete som alltså någon annan satt upp.  

Resultaten visar på att mer forskning kring läxor behövs, speciellt i en tid då mer läxa å ena 
sidan av den tidigare alliansregeringen genom dåvarande utbildningsministern fram till och 
med september 2014 framhävdes som lösningen på sjuknade elevresultat i internationella 
mätningar och å andra sidan kritiseras av forskare på grund av avsaknaden av 
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forskningsevidens (Westlund 2011). ”Den svårfångade hybriden” som Westlund kallade läxan 
2004, tycks fortsätta att vara svårgripbar och låter sig bara fångas med hjälp av mer forskning 
av den och dess mål. Läxa är trots allt bara en väg till det som egentligen ska vara i fokus, och 
det är kunskap.  

 

7. Diskussion 

”Vad får ta plats i livet”? Så lyder underrubriken till detta arbete och speglar andemeningen i 
arbetets syfte. Vad ska ta plats i livet? Det behövs balans mellan sömn och vakentid, mellan 
arbete och fritid och för att kunna tillfredsställa grundläggande mänskliga behov av trygghet, 
mättnad, värme och gemenskap. Var i detta finns läxan? Läxan, som hos barnen både är ett 
oantastligt ”arbete” (Olsson, 1999) och på samma gång ett ibland mycket tungt ok att bära. 
Drar man det riktigt till sin spets kan läxa kan ses som en fortsättning på barnarbetet, som 
hade som ett syfte att hålla barnen sysselsatta och inte ställda till med ofog på sin fritid. När 
barnarbetet avskaffades blev läxan en naturlig ersättning eller fortsättning på detta, men med 
samma tanke: hur skulle det se ut om barnen gick och drev utan att ha något att göra?   

Varför finns det så lite forskning kring läxor? är nästa fråga som uppkommer efter att ha tittat 
på forskningen i svensk kontext. (Westlund 2011) Har det varit en självklar ”helig ko”, intimt 
förknippad med skolans väsen eller ointressant just på grund av sin självklarhet? 

Som så ofta i sammanhang där det kanske från början ser ut att finnas enkla svar på en fråga, 
så förändras bilden under resans gång och blir mer och mer nyanserad. När jag började skriva 
om läxor var jag ganska fast i föreställningen att läxor inte skulle uppta elevers fritid och att 
det är pedagogerna som ska stå för undervisningen och inte hemmen. Denna bild har fått 
omprövas, främst på grund av att läxor ger trots allt eleverna en valfrihet. Man kan själv välja 
när man vill göra dem och ta eget ansvar (Agebjörn et al. 2014). Tanken bakom läxor bör vara 
av den karaktären att det ska gå snabbt att lösa och utan att föräldrarna måste agera 
pedagoger. Om man aldrig har hemuppgifter blir skoldagen istället längre och många elever 
kanske redan är tillräckligt trötta mot eftermiddagen. Att då behöva vara kvar i skolan ännu 
längre kanske inte befrämjar inlärning och kunskapstörst. Leo (2004) å sin sida anger som en 
slutsats att läxläsning bör ske i skolan, då det är där den pedagogiska kunskapen finns och att 
det därför vore önskvärt med en översyn för att utöka skoldagen för att hinna med. 
Att ge fler läxor har också tagits upp som ett sätt att få elever till att nå bättre resultat i den 
svenska skolan, en åsikt som andra ställer sig tveksamma till (Svensén 2013). 
 I ljuset av dessa och de andra olika synpunkter som framkommit under arbetets gång undrar 
jag om svaret på elevens fråga i uppsatsens inledning, som undrade varför man skulle tyngas 
med läxor när man kom hem, blivit annorlunda om jag fått den idag?  Ja, jag skulle nog svarat 
att det kan vara bra med läxor för vissa ämnen men att i huvudsak ska vara fri från sitt arbete, 
som skolan är för eleverna, när man slutat jobba. Jag hade nog också uppmanat till diskussion 
med läraren om varför läxor ges och vilka man skulle kunna lösa på skoltid för att på så sätt 
inte ge läxa en sådan stor roll den kan ha idag. 



19 
 

Det finns även flera andra orsaker till att avdramatisera läxans roll, bl.a. social orättvisa, där 
det spelar roll vilka ekonomiska och sociala resurser den familjen har som man föds in i, 
konflikten om läxorna är gjorda i hemmen samt inte minst att läxans funktion tycks sakna ett 
ordentligt stöd i forskningen (Westlund 2011). 

 

7.1 Vidare forskning 

Det vore intressant att titta närmare på om det finns något samband mellan antalet år i yrket 
och inställningen till läxor, då det förhöll sig så i min (om än mycket begränsade) 
undersökning att ju längre antal år i tjänsten desto mindre benägenhet att ge läxor och 
tvärtom. Även att se om och hur under en längre tidsperiod rådande politik genom 
styrdokument och regeringspolitiska utspel samt allmän debatt i läxfrågan påverkat 
lärarstudenter i läxfrågan vore intressant att forska vidare kring. Att låta de som läxorna är till 
för, barnen, komma till tals är även det ett uppslag till kommande forskning, eller att forska 
kring läxor i en internationell kontext. 
Slutligen vore även en genomgående utredning och forskning kring olika pedagogiska insatser 
för att stärka elevers kunskap mycket nödvändig. Det är viktigt att som sagt inte tappa fokus 
och glömma bort att läxor och hemuppgifter bara är en väg dit, och inte målet i sig. Kanske 
behöver man se på hela skolans uppdrag för att komma till klarhet med vad eleverna behöver 
ha för kunskaper och verktyg med sig för att klara av och fungera i nuvarande och kommande 
samhällsstrukturer, då dagens skola trots allt har strukturer kvar från det samhälle som fanns 
för flera hundra år sedan och som syftade till en anpassning till det samhället som fanns då.  
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