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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om läxornas syfte samt deras 

nackdelar. Syftet är också att undersöka hemarbetets påverkan på elevernas motivation och 

ansvarstagande samt deras åsikter om att göra skolarbete utanför skolan. I studien utförs två 

undersökningar, en kvalitativ i form av intervjuer och en kvantitativ i form av en 

enkätundersökning. Intervjuerna användes för att finna svar på syftet med läxor och 

argument för att inte använda läxor medan enkätundersökningen syftade till att få svar på 

elevernas åsikter och motivation. De frågeställningar som har använts är: I vilket syfte 

använder sig lärare av läxor?  Vilka argument har lärare för att inte använda sig av läxor?  

Vilka likheter och skillnader i att göra skolarbete hemma finns det mellan elever på en skola 

med läxor och elever på en läxfri skola? Resultatet i studien visar att det fanns tre olika syften 

att använda sig av läxor och tre olika argument för att inte använda sig av läxor. Det visar 

också att det finns både likheter och skillnader mellan eleverna på en läxfri skola och eleverna 

på en skola med läxor gällande skolarbete hemma. Likheterna var dock vaga och relativt 

intetsägande medan skillnaderna var starkare.  
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1 Inledning 

I september 2013 skrev Pernilla Alm, förälder och legitimerad lärare, ett blogginlägg där hon 

i frustration tog ställning mot läxor (Alm, 2014, 9). Inlägget spreds snabbt på sociala medier, 

och Alm medverkade i såväl nationella tv-sammanhang som i nationell och lokal press för att 

prata om ämnet. Det märktes tydligt att ämnet läxor är någonting som berör, där det var gott 

om människor som tog Alms parti i att läxor borde försvinna, men där det också fanns många 

som i debatten valde att försvara läxornas existens (Alm, 2014, 9). Ännu en gång visar det sig 

tydligt hur meningarna och åsikterna går isär när det kommer till läxornas roll och betydelse 

för den svenska skolan. Att ämnet läxor berör och att människor känner någonting kring det 

nämnda ämnet visar sig också rätt tydligt då Alm på bara några få dagar hade fått sitt 

blogginlägg läst av över 130 000 personer (Alm, 2014, 9).  

 

Jan Björklund, partiledare och tidigare utbildningsminister, håller dock inte med Alm i att 

läxor är någonting som bör avskaffas. I en artikel på svt.se från mars 2018 säger Björklund att 

”De som vill avskaffa läxor är fel ute” (Rostedt, 2018). I artikeln menar Björklund att läxor 

fortfarande är viktiga genom att de ökar den tid som eleverna lägger på skolarbetet. Han 

menar också att läxorna inte bara är bra på grund av ovan nämnda anledning, utan också för 

att det kan ge föräldrar en bättre inblick gällande vad deras barn arbetar med i skolan 

(Rostedt, 2018). Björklund håller inte heller med om att läxor skulle göra skolans utbildning 

mindre likvärdig, då han menar att problemet i så fall är att läxorna är för svåra. Björklund 

menar att läxor ska vara utformade så att alla elever klarar av att göra dem självständigt. 

Behöver eleverna assistans av till exempel en vårdnadshavare eller en annan vuxen för att 

klara av att göra läxan så menar Björklund att läxan är för svår, och att lärarna då måste tänka 

annorlunda (Rostedt, 2018).  

 

Som redan nämnts ovan är det tydligt att åsikten kring läxor går isär, vilket ännu en gång 

visar sig i den omröstning som efterföljer artikeln som nämns ovan. 1629 personer har för 

tillfället svarat på frågan om läxor ska bort från skolan eller ej, där resultatet visar att 48 

procent tycker att läxorna ska bort och 52 procent tycker att läxorna ska vara kvar (Rostedt, 

2018). Att läxor är fortsatt starkt befäst i den svenska skolan är också tydligt om man ser till 

att det i den nuvarande läroplanen, Lgr 11, inte nämns någonting gällande begreppet läxor, 

och att metoden trots detta, enligt mina erfarenheter, används kontinuerligt av majoriteten av 

skolorna runt om i landet. Läxornas vara eller icke vara förblir en het diskussion, och en fråga 

som delar folket. I och med detta vill jag med denna studie få en fördjupad kunskap gällande 

lärares tankar och argument när det kommer till läxornas vara eller icke vara, samt elevernas 

erfarenheter och tycke om läxor.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om läxornas syfte samt deras 

nackdelar. Syftet är också att undersöka hemarbetets påverkan på elevernas motivation och 

ansvarstagande samt deras åsikter om att göra skolarbete utanför skolan. För att uppfylla 

detta syfte med studien kommer jag att använda mig av tre frågeställningar.   
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- I vilket syfte använder sig lärare av läxor? 

- Vilka argument har lärare för att inte använda sig av läxor? 

- Vilka likheter och skillnader i att göra skolarbete hemma finns det mellan elever på en skola 

med läxor och elever på en läxfri skola? 

2 Bakgrund 

Under denna rubrik kommer jag att presentera bakgrundsinformation som jag anser är 

relevant och nödvändig för denna studie. I kapitlet kommer det gå att läsa om olika 

definitioner som finns av begreppet läxor samt den definition som denna studie utgår ifrån, 

vad som funnits angående läxor i de olika läroplanerna genom historien och vad Skolverket 

säger angående läxor.  

2.1 Definition av begreppet läxor  

Trots att begreppet läxa är någonting som de allra flesta känner till så finns det olika 

tolkningar och definitioner om vad begreppet faktiskt står för. Till att börja med så presenterar 

Westlund (2004, 33–34) flera definitioner av begreppet. Detta sker dock inte för att ge en 

förklaring till vilken definition hon utgår ifrån, utan för att presentera att det finns varierande 

definitioner. De definitioner som hon nämner är “En arbetsuppgift som elever ska göra på sin 

lediga tid”, “avgränsad skoluppgift för hemarbete”, “hemuppgifter”, “frivilliga 

arbetsuppgifter” eller “komplettering av skoluppgifter”, “passivt återläsande av det man gått 

igenom i skolan”, “arbete som inte sker på lektionstid” och “tasks assigned to students by 

schoolteachers that are meant to be carried out during non-school hours”. 

 

Andra studier visar mer på en tydlig definition som deras studie utgår ifrån. Davidovitch och 

Yavich (2017, 90) använder sig av en definition som innebär att läxor är studieaktiviteter och 

uppgifter som utförs av elever utanför den strukturella klassrumsundervisningen, oftast utan 

lärare närvarande. Maharaj-Sharma och Sharma (2016, 146) använder sig av en definition som 

innebär att läxor är arbete som ges ut av läraren för eleverna att göra utanför skoltid. De 

tillägger dock också en nyare definition för att kontrastera definitionen över tid. Den nyare 

definitionen som läggs till är att läxor är lärandetillfällen utanför klassrummet som läraren 

har givit eleverna. Slutligen har vi den definition som Landing-Corretjer (2009, 8) ger, vilket 

är att läxor är någon form av papper och penna-aktivitet som läraren givit ut för eleverna att 

göra hemma. Det är tydligt att definitionerna skiljer sig mer eller mindre åt, och att begreppet 

med det är relativt komplext. Det som studierna ovan är överens om är dock att läxor sker 

utanför klassrummet. De allra flesta definitionerna beskriver att läxor ska också göras hemma 

eller utanför skoltid. Den som framförallt skiljer sig där är Davidovitch och Yavitch (2017), 

där anledningen till detta troligtvis är att läxorna i deras studie är en del av läroplanen och 

därmed nödvändigtvis inte behöver göras hemma eller utanför skoltid.  

 

Denna studie utgår i stora drag från Coopers (2007, 4) definition, vilket är att läxor är uppgifter 

som tilldelas elever av läraren med avsikten att eleverna ska göra uppgiften utanför skoltid. 

Anledningen till att jag skriver i stora drag är för att jag inte ser det som läxor när elever blir 

tillsagda att ta hem arbete på grund av att de missat uppgifter i skolan av diverse anledningar.  
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2.2 Vad Skolverket säger om läxor 

Hos Skolverket (2018) står det att det är upp till lärare och rektorer att avgöra om de vill 

använda sig av läxor, då regler och lagar gällande läxor inte finns. De påpekar dock att eleven 

har rätt till lärarledd undervisning och att läxor inte kan ersätta denna tid. Skolverket (2018) 

menar också att en balans mellan fritid och skola i längden är, med stor sannolikhet, positivt 

för elevernas motivation och kunskapsresultat, att de också behöver tid för återhämtning och 

vila.  

 

Skolverket (2018) nämner också fyra olika typer av läxor, vilka alla har olika syften. Den första 

typen av läxor som nämns är repetitions- eller övningsläxan, vars syfte är repetition och 

mängdträning. Tanken med dessa typer av läxor är enligt Skolverket (2018) att utnyttja tiden 

som eleverna har med sin lärare till uppgifter som kräver lärarens stöd och närvaro. Läxor 

som faller inom denna kategori är till exempel att träna på multiplikationstabellen och glosor 

(Skolverket, 2018). En annan typ av läxa är förberedelseläxa, där syftet är att förbereda 

eleverna inför kommande lektion, till exempel läsa en text som sedan ligger till grund för 

arbetet under lektionstid (Skolverket, 2018). Ett tredje exempel på en typ av läxa är en som 

har i syfte att eleverna ska lära sig någonting utifrån ett innehåll som finns utanför skolan, så 

som närmiljön eller hemmet. Detta kan ske genom att de ska intervjua någon person eller göra 

någonting annat utanför skolan som kan hjälpa eleverna i sitt lärande (Skolverket, 2018). Den 

sista läxan som Skolverket (2018) nämner är en läxa som har i syfte att elever ska ta igen 

någonting som eleven missat eller jobba ikapp sådant som inte hunnits med av eleven under 

lektionstid. Här menar Skolverket (2018) att det gäller för läraren att fundera innan en sådan 

läxa ges ut, då de menar att om en elev inte klarat av att genomföra uppgiften med läraren 

närvarande så kan det också bli problematiskt för samma elev att göra färdigt uppgiften på 

egen hand hemma.  

2.3 Läxor i läroplanens historia 

Läxor är någonting som har varit närvarande inom skolan under en väldigt lång tid, och det 

har genom historien också avspeglat sig i de olika läroplanerna för grundskolan. Enligt 

Enström (2018, 19) har läxor avspeglat sig på olika vis i läroplaner från 60-talet fram till idag. 

I den första läroplanen, Lgr 62, sågs läxor som en form av arbetsuppfostran där eleverna med 

hjälp av sina läxor skulle bli goda medborgare av samhället (Enström, 2018, 19).  

 

I den nästkommande läroplanen, Lgr 69, fanns där inga särskilda instruktioner eller krav 

gällande läxor. Istället var det upp till varje enskild lärare hur hen ville bedriva 

undervisningen (Lgr 69, 1972, 16). Under rubriken undervisningsformer och arbetssätt i Lgr 

69 står det: ” Vilka undervisningsformer eller arbetssätt som bör användas i utbildningen kan 

vanligen inte generellt anges, och det är varken önskvärt eller möjligt att ge anvisningar för 

varje uppkommande situation. Läraren bör i samverkan med skolledning, andra lärare och 

eleverna utforma sin undervisning så, att den med det arbetssätt, som är bäst för honom själv 

och eleverna, leder till åsyftade resultat.” (Lgr 69, 1972, 16).  

 

Läxorna gjorde sedan ännu en gång intåg som en del av skolans sätt att arbeta på under Lgr 

80. Under rubriken arbetssätt står det att ”Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans 
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arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift, avpassad efter deras individuella 

förmåga, är en väsentlig del av den karaktärsdaning som skolan skall ge” (Lgr 80, 1980, 50). 

Vidare står det också att elever som av särskilda skäl inte kan göra uppgifter i hemmet ska få 

möjlighet att fullgöra sina uppgifter i skolan samt att hemuppgifter bör ”utnyttjas för att ge 

eleverna tillfälle till sådana övningar och repetitioner som är nödvändiga för att befästa 

kunskaper och färdigheter” (Lgr 80, 1980, 50).  

 

I den nästkommande läroplanen, Lpo 94, var läxor och hemuppgifter borttagna som ett 

obligatoriskt arbetssätt, och var därmed återigen frivilligt för lärarna att använda sig av. I 

denna läroplan står det istället att den undervisning som ges ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov samt att den undervisningen som ges aldrig kan utformas lika för 

alla (Lpo 94, 1998, 6).  

 

Den nuvarande läroplanen, Lgr 11, har inte heller någon del som avser att läxor eller 

hemuppgifter skulle vara obligatoriska. Dessa arbetssätt berörs inte på något vis 

överhuvudtaget, precis som i föregående läroplan. Istället står det även i denna läroplan om 

att utbildningen ska vara likvärdig, att den ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 

behov, samt att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla (Lgr 11, 2018, 6).  

2.4 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverk som denna studie utgår ifrån är den sociokulturella teorin med Lev 

Vygotskij som första förespråkare. Nedan kommer såväl Vygotskij som den sociokulturella 

teorin att beskrivas närmare.  

2.4.1 Lev Vygotskij 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som arbetade med frågor om utveckling och lärande i 

cirka tio års tid (Säljö, 2014, 297). Vygotskijs breda intressen som ung var någonting som kom 

att färga av sig i hans syn på utveckling och lärande, då han ägnade sig åt juridik, medicin, 

litteratur, estetik och konst. Han intresserade sig också för människors utveckling, och ville 

utforska och undersöka hur människans biologiska utveckling och människans utveckling ur 

ett sociokulturellt perspektiv samverkade (Säljö, 2014, 297). Vygotskij ansågs vara en väldigt 

kreativ och dynamisk person, och han var också starkt engagerad i skolutveckling. Han hann 

dock inte bygga upp en systematisk teori på samma vis som till exempel Piaget eller Dewey 

gjorde, på grund av hans korta levnadstid. Det var heller inte lätt att leva i det tidiga Sovjet. 

Det kommunistiska partiet styrde med järnhand, och i slutet av sitt liv hamnade Vygotskij i 

onåd med den sovjetiska staten, vilket sedan ledde till att hans texter 

förbjöds (Säljö, 2014, 298).  

 

Enligt Vygotskij så var psykologin inne i en kris, då han menade att den då dominerande 

traditionen Pavlovs reflexologi inte räckte till i förklaringen till hur människor utvecklas och 

lär. Han ansåg att det inte går att förstå sådana psykologiska förmågor som tänkande, språk, 

kreativitet, avancerad problemlösning och skapande genom betingningens principer (Säljö, 

2014, 298). Således handlar det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande om 
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människors utveckling av förmågor som i sin karaktär är kulturella, så som att skriva, läsa, 

räkna, lösa problem och så vidare (Säljö, 2014, 298).  

2.4.2 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin anser att lärande och utveckling sker genom sociala samspel. 

Kommunikation och interaktion är nycklar till utveckling och lärande; genom att samspela 

med varandra i diverse aktiviteter så blir människor delaktiga i kunskaper och 

erfarenheter (Säljö, 2014, 307). För Vygotskij och den sociokulturella teorin så är människan 

alltid under utveckling. Utveckling och lärande är på sätt och vis människans naturliga 

tillstånd (Säljö, 2014, 305). Det mest kända begreppet inom den sociokulturella teorin är den 

närmaste, eller proximala, utvecklingszonen. Denna princip har ett tydligt samband med 

Vygotskijs sätt att se på utveckling och lärande som en alltid pågående process, då den 

proximala utvecklingszonen innebär att när människor väl lärt sig någonting så är de också 

nära på att lära sig någonting nytt (Säljö, 2014, 305). Vygotskij menar att det är när en 

människa är i utvecklingszonen som människan är känslig för instruktioner och förklaringar. 

Det är när någon är i zonen som en lärare eller en mer kompetent kamrat kan vägleda den 

lärande till nya färdigheter. För att nå kunskap är således den lärande inledningsvis beroende 

av stöd från en person som är mer kunnig (Säljö, 2014, 305). Det som en elev inledningsvis 

behöver en mer kunnig persons stöd för att klara av kan eleven så småningom sedan klara av 

på egen hand. Det gäller dock att den mer kunnige personen inte hjälper till för mycket, utan 

den lärande måste förstå och ställas inför utmaningarna för att sedan kunna ta sig vidare. Om 

den mer kunnige personen gör hela, eller för mycket av, jobbet så blir den lärande enbart en 

passiv åskådare, och kommer således inte ta sig vidare i sin läroprocess (Säljö, 2014, 306).  

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer relevant tidigare forskning gällande läxor att presenteras. Först 

presenteras vilka effekter läxor kan ge enligt lärare, och därefter presenteras tidigare 

forskning baserat på elevers uppfattningar kring läxor.  

3.1 Läxornas effekter 

I sin bok The battle over homework (2007) diskuterar Harris Cooper, amerikansk professor i 

pedagogik, vilka positiva och negativa effekter läxor kan medföra. De effekter, såväl positiva 

som negativa, som nämns av Cooper är diverse lärares förslag på vilka konsekvenser som 

läxor kan föra med sig.  

3.1.1 Positiva effekter 

De positiva effekter som lärarna föreslår kan, enligt Cooper (2007, 8), delas in i fyra olika 

kategorier. Dessa kategorier är omedelbara akademiska effekter, långsiktiga akademiska 

effekter, icke-akademiska effekter samt föräldraengagerande effekter.  
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3.1.1.1 Omedelbara akademiska effekter 
Cooper (2007, 8) menar på att det är de omedelbara effekterna gällande prestation och lärande 

som är de mest frekvent använda motiveringarna för att använda sig av läxor. De omedelbara 

akademiska effekterna som föreslagits är en ökad förståelse av materialet, att eleven bättre 

kan hålla kvar faktakunskaper samt en ökad förståelse av läroplanen (Cooper, 2007, 10). 

Cooper (2007, 10) påpekar också att alla dessa fördelar inte uppfylls i varje enskild läxa, men 

att läxor kan skräddarsys för att främja ett eller flera av dessa resultat.  

3.1.1.2 Långsiktiga akademiska effekter  

När det gäller de långsiktiga akademiska effekterna så behöver det inte nödvändigtvis gälla 

prestationsförbättringar inom det akademiska området, utan att det snarare är elevernas 

generella metoder som är målet att förbättra (Cooper, 2007, 10). De långsiktiga akademiska 

effekterna som nämns är att läxor främjar kritiskt tänkande och färdigheter i att bearbeta 

information, förbättrar elevers attityd till skolan, förbättrar elevers studieteknik och 

studievanor samt att läxor uppmuntrar elever att lära sig på sin fritid (Cooper, 2007, 10).  

3.1.1.3 Icke-akademiska effekter 

Cooper (2007, 10) menar också att läxor har erbjudits som en metod för att utveckla positiva 

egenskaper som sträcker sig utanför de akademiska sysselsättningarna. Då läxor allt som 

oftast kräver att elever gör uppgifter under mindre uppsikt och med en mindre sträng 

tidsbegränsning, då de görs i hemmet utanför skoltid, så främjar hemarbete en större 

självdisciplin och självständighet, bättre på att lösa problem självständigt samt att eleven blir 

bättre på att organisera sin tid (Cooper, 2007, 10). Dessa attribut är inte bara någonting som 

kan vara nyttigt i skolans värld, utan också i det vardagliga livet (Cooper, 2007, 10).  

3.1.1.4 Föräldraengagerande effekter 

Slutligen så menar Cooper (2007, 10) att läxor kan ha en positiv effekt på familjelivet. Genom 

att elever tar hem läxor för föräldrarna att se, och möjligtvis också hjälpa till med, kan lärarna 

använda läxor till att öka uppskattningen hos föräldrarna samt föräldrarnas engagemang till 

sina barns skolgång (Cooper, 2007, 10). Det kan också ha en positiv effekt på eleverna att deras 

föräldrar engagerar sig, då kopplingen mellan skolan och hemmet blir tydligare, samt att 

föräldrarna kan påvisa ett intresse för sina barns akademiska framsteg (Cooper, 2007, 10).  

3.1.2 Negativa effekter 

Cooper (2007, 11) menar att några av de negativa effekter som föreslagits talar emot de 

föreslagna positiva effekter som nämnts här ovan. Ett exempel på detta är att vissa lärare 

argumenterar för att läxor förbättrar elevernas attityd till skolan medan andra menar att läxor 

påverkar elevernas attityd negativt. De argument som nämns till att elever skulle påverkas 

negativt av läxor är att eleverna skulle spendera för mycket tid med att göra skoluppgifter när 

de också måste göra det hemma, vilket i sin tur skulle underminera elevernas positiva attityd 

och motivation till att utvecklas (Cooper, 2007, 11).  

3.1.2.1 Brist på tid 

Läxor kan också ta tid från andra aktiviteter som anses vara värdefulla för eleven. Även sömn 

och fritid är saker som potentiellt kan utkonkurreras utav läxor rent tidsmässigt. Förespråkare 

för fritidsaktiviteter menar också att arbeta med läxor inte är det enda tillfället utanför skoltid 
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då barnen lär sig saker. Det finns gott om aktiviteter utanför skolan som lär ut viktiga 

färdigheter, och som läxor då tar tid ifrån (Cooper, 2007, 11). 

3.1.2.2 Föräldrainvolvering 

Föräldrainvolvering i läxaktiviteter är också någonting som enligt Cooper (2007, 11) kan ha 

negativa effekter på elevers lärande. Detta på grund av att föräldrar ibland kan pressa sina 

barn till att göra sina läxor, samt att föräldrarna kan ha alldeles för höga och orealistiska krav 

på sina barn när de gör läxorna. Det är också möjligt att föräldrarna skapar förvirring hos 

barnen om föräldrarna inte är bekanta med de läxor som barnen har fått hem eller om deras 

sätt att lära sig skiljer sig från de metoder som barnen fått lära sig i skolan (Cooper, 2007, 11). 

Föräldrainvolvering kan också ibland gå längre än att bara hjälpa till eller lära ut, och på vis 

bli fusk. Cooper (2007, 11) menar att han har hört flertalet historier där vetenskaps- och 

samhällsprojekt har hållit en detalj- och precisionsnivå som är långt över kapaciteten hos 

eleven som påståtts ha gjort den. Även en brist på tillsyn när elever gör läxor kan ha negativa 

effekter. Det kan förvisso leda till en förbättrad självdisciplin hos eleven, men det kan också 

leda till att vissa elever tar emot olämplig hjälp från någon annan eller att eleven kopierar 

uppgifter (Cooper, 2007, 12).  

3.1.2.3 Ökar skillnader 
Slutligen finns det också motståndare till läxor som menar att läxor och hemstudier ökar 

skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever, framförallt när det är kopplat till 

ekonomiska skillnader (Cooper, 2007, 12). De menar att högpresterande elever från ett 

välbärgat hem har ett större stöd från föräldrar samt att den hjälpen de får är mer lämplig. 

Det är också troligt att dessa elever har bättre resurser, så som tysta och väl upplysta 

utrymmen, samt förutsättningar för att lyckas göra sina läxuppgifter (Cooper, 2007, 12).  

3.2 Elevers uppfattningar om läxor 

Det har förekommit en del forskning på området kring elevers åsikter om läxor. Även inom 

detta område har det funnits resultat som talar emot varandra. Nedan kommer därför såväl 

negativa som positiva erfarenheter hos elever gällande läxor att presenteras.  

3.2.1 Positiva inställningar 

De positiva inställningar som funnits är få, men inte obefintliga. Bland annat gjordes en stor 

undersökning i USA där 81 000 elever deltog angående deras uppfattningar om läxor 

(Maharaj-Sharma & Sharma (2016, 148). Det visade sig i denna studie att läxor var en av de 

mest tidsslukande aktiviteterna som eleverna ägnade sig åt utanför skoltiden. Det visade sig 

dock också att enbart sju procent av deltagarna tyckte att läxor inte var särskilt viktigt, medan 

68 procent tyckte att läxor var rätt viktigt eller väldigt viktigt.  Där fanns också en del positivt 

där elever ansåg att läxor är bra för att det hjälper dem att förstå mer, och att läxor utbildar 

dem (Burriss & Snead, 2017, 202). Andra elever säger också att läxor alltid är någonting bra, 

och att de lär eleverna en hel del (Davidovitch & Yavitch, 2017, 98). Landing-Corretjer 

(2009, 79) visade dock att eleverna i hennes studie var positivt inställda till att göra läxor, men 

att de gjorde sina läxor av anledningarna att få bra betyg och av rädsla att hamna i trubbel om 

läxorna inte gjordes. Detta anser Landing-Corretjer vara någonting väldigt negativt, då 



 

12 

 

skolarbete ska motiveras av en lust att lära, snarare än rädsla för konsekvenser och att gå miste 

om goda betyg. 

3.2.2 Negativa uppfattningar 

Vuxna, såväl lärare som vårdnadshavare, ser allt som oftast läxor som någonting positivt. De 

ser det som en möjlighet (Westlund, 2004, 63). I flertalet studier så visar det sig dock allt som 

oftast att elever däremot inte ser läxor som en möjlighet, utan snarare som någonting onödigt, 

tidsslukande och psykisk påfrestande. Två studier som nämns av Maharaj-Sharma och 

Sharma (2016,148), en utförd i Israel och en i USA hos elever med låg socioekonomisk 

bakgrund visar på resultat där elevers uppfattningar om läxor var negativa. I den israeliska 

studien var det enbart tio procent som tyckte att läxor var någonting som hjälpte dem. I den 

andra studien tyckte eleverna också överlag att läxor både var svårt och repeterande samt 

irrelevanta. Eleverna i denna studie tyckte också att lärarna behandlade färdiga och 

inlämnade läxor på ett nonchalant vis, trots att eleverna spenderat timmar utanför skoltid på 

att färdigställa läxan. (Maharaj-Sharma & Sharma (2016, 148).  

 

Flera olika studier visar ett antal varierande anledningar till att läxor inte lämnas in eller varför 

de anses vara negativa för eleverna. Maharaj-Sharma och Sharma (2016, 154) visar i sin studie 

att 71 procent av eleverna i den klass som ingick i deras studie inte gör sina läxor. 71 procent 

av eleverna tycker dessutom att läxorna som de får inte var meningsfulla eller gjorde dem 

någonting gott. Det framgår att de läxor som denna klass får följs upp för sällan efter 

inlämning, vilket gör att eleverna anser att det är slöseri med tid att göra dessa. Syftet med att 

göra läxan försvinner när den saknar någon form av feedback eller formativ uppföljning.  

3.2.2.1 Brist på fritid 

En annan anledning till att elever är negativt inställda till läxor är att de gör intrång på 

elevernas fritid (Davidovitch & Yavitch, 2017, 98, 106). Westlund (2004, 47) visar också på 

elever som tycker att läxor tar värdefull fritid. I en tabell har hon tagit fram läxors kostnader 

enligt eleverna. Där finns till exempel minskad tid för socialt liv, där eleverna pratar om att 

de aldrig hinner vara med kompisar och att detta är att önska. Där listas också förlorad 

ungdom och att helgen går åt till att göra läxor. Eleverna yrkar också för att mer fritid skulle 

innebära att skolan blir mer motiverande. Andra resultat visar också på att elever tycker att 

läxor inte borde finnas då tiden som de har i skolan är nog mycket skolarbete (Burriss & Snead, 

2017, 202).  

3.2.2.2 Utformning och svårighetsgrad 

Landing-Corretjer (2009, 76–77, 79) undersökte vilka anledningar elever har för att inte ha 

gjort sina läxor. Här visade det sig att det främst handlade om glömska, tidsbrist och att 

läxorna är för svåra för att klara av själva. Eleverna i denna studie tycker att utformningen av 

läxorna är av stor vikt tillsammans med mängden läxor. Eleverna talar om att läxorna ibland 

är för svåra vilket avskräcker dem från att göra färdigt dem. Även elever i studien av Burriss 

och Snead (2017, 202) visar att läxorna ibland inte går att genomföra då de är för svåra för 

eleverna. Landing-Corretjer (2009, 77) talar också med lärare, vilka påpekar att en stor 

anledning till att elever inte lämnar in läxor är brist på stöd hemma. Detta går möjligtvis ihop 

med att vissa elever tycker att läxorna är för svåra och svåra att förstå.  
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4 Metod 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga för att genomföra 

denna studie. Inledningsvis presenteras val av metod, där det beskrivs hur datainsamlingen 

genomförs samt motivering till de valda metoderna. Vidare presenteras urvalet, där det 

beskrivs hur urvalet har skett, samt en motivering till urvalet. Därefter följer genomförande, 

där genomförandet av datainsamlingen detaljerat beskrivs från början till slut. Vidare följer 

ett avsnitt som behandlar hur bearbetningen av data har genomförts samt ett avsnitt gällande 

de etiska principer som står som grund för studien. Metodkapitlet avslutas sedan med ett 

avsnitt där de lärare som blivit intervjuade presenteras.  

4.1 Val av metod 

Jag har valt att utgå ifrån såväl en kvalitativ som en kvantitativ metod. Som kvalitativ metod 

har jag valt att använda mig av intervjuer och den kvantitativa delen består av en  

enkätundersökning. Anledningen till att jag väljer att använda mig av en kvalitativ metod i 

form av intervjuer är på grund av att jag vill undersöka lärares åsikter angående för- och 

nackdelar med läxor. Intervjuerna används alltså främst till att besvara frågeställningarna I 

vilket syfte använder sig lärare av läxor? och Vilka argument har lärare för att inte använda sig av 

läxor? Eliasson (2018) skriver att det är bra att använda kvalitativa metoder när fenomen som 

inte går kvantifiera är det som undersöks. Intervjuerna är semi-strukturerade, vilket innebär 

att ett antal frågor är förberedda, men att intervjuerna fördjupas med följdfrågor beroende på 

respondentens svar (Eliasson, 2018). Anledningen till att jag också väljer att använda mig av 

en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning är för att jag vill få en mer 

generaliserande bild gällande elevers syn och inställning när det kommer till läxor och att 

göra skoluppgifter hemma. Den kvantitativa metoden används för att försöka besvara 

frågeställningen Vilka likheter och skillnader i att göra skolarbete hemma finns det mellan elever på 

en skola med läxor och elever på en läxfri skola? 

4.2 Urval 

Då jag var intresserad av att se på läxor ur olika perspektiv valde jag att kontakta en skola 

som använder sig av läxor, samt en skola som är uttalat läxfri. För att fokus ska ligga på de 

olika läxperspektiven, läxor kontra läxfri, har jag valt två skolor som ligger i liknande 

bostadsområden. Skolorna är dessutom relativt likvärdiga storleksmässigt och ligger enbart 

några kilometer ifrån varandra. Det som skiljer skolorna åt är att den läxfria skolan är 

kommunal medan den skolan som använder sig av läxor är en friskola. Det område som 

friskolan ligger på saknar dock en kommunal skola, vilket gör att eleverna som går på, och 

söker sig till, skolan till största del är elever som bor i området där skolan ligger. Av den 

anledningen finner jag det irrelevant för urvalet att en skola är kommunal och den andra inte. 

Det ska dock nämnas att detta också är ett bekvämlighetsurval (Eliasson, 2013, 50), då jag bor 

i närheten av de båda skolorna samt att jag har vikarierat på båda två, vilket innebär att 

kontakterna redan fanns. Cooper (2007) menar att det för att vara möjligt att få svar på om 

läxor fungerar så måste undersökningen bestå av två helt homogena grupper där ena gruppen 

har läxor och den andra gruppen inte har läxor. Denna studie har förvisso inte som syfte att 

ta reda på om läxor fungerar eller ej, och de grupper som jag har valt till min studie är inte 
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exakt likadana, men urvalet är inspirerat utifrån Coopers påstående. Inga komplikationer 

uppstod i förfrågningen angående medverkan från de båda skolorna, för båda var villiga att 

medverka. Till intervjuerna valdes två lärare från vardera skolor genom att jag i samtal med 

rektorerna önskade få intervjua lärare som undervisade i årskurs 4–6, varpå rektorerna kunde 

hjälpa mig få kontakt med lärare som passade mitt önskemål samt var villiga att medverka. 

Till enkätundersökningen valdes de båda skolornas elever som gick i årskurs 6. Anledningen 

till att enbart årskurs 6 deltog i undersökningen var delvis på grund av att eleverna har varit 

läxfria respektive haft läxor längre än övriga årskurser, och delvis för att eleverna i årskurs 6 

kommer att få betyg under läsåret, vilket möjligtvis gör läxor och hemarbete allt mer påtagligt 

och fundamentalt i deras skolgång.  

4.3 Genomförande 

Jag började med att läsa in mig på det aktuella ämnet genom att läsa tidigare forskning, andra 

studenters uppsatser samt annan litteratur som behandlar ämnet läxor. När jag sedermera 

tyckte att jag hade tillräckligt med information och kunskap om ämnet så valde jag att ta 

kontakt med rektorerna på de skolor som jag önskade ha med i denna studie. Jag började med 

att kontakta de båda skolornas rektorer via telefon, där jag informerade dem kortfattat om 

studien, samt förklarade hur skolornas medverkan var tänkt att se ut och vilka som var tänkta 

att ingå i studien. Båda rektorerna var positiva till att medverka, och den ena hänvisade mig 

vidare till arbetslagsledaren för lärarna i årskurs 4–6 medan den andra rektorn själv valde att 

tala med sina lärare angående villigheten att medverka i studien. Jag önskade att få intervjua 

två lärare från var och en av skolorna och fick efter en viss tids kontinuerlig kontakt med såväl 

arbetslagsledaren på den ena skolan och rektorn på den andra, tid och plats för att genomföra 

de olika intervjuerna med sammanlagt fyra lärare. Inför intervjuerna konstruerades fyra 

frågor som intervjuerna utgick ifrån. Intervjuerna genomfördes senare på lärarnas 

arbetsplatser, där varje lärare intervjuades enskilt. Syftet med att intervjua varje lärare enskilt 

var att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna samt att undvika att lärarna under 

intervjutillfället kunde påverka varandra i sina uppfattningar.  

 

Efter intervjuerna, som kunde genomföras utan några komplikationer, samtalade jag vidare 

med de två lärarna som undervisade i skolornas årskurs 6 för att berätta mer gällande 

elevernas enkätundersökning samt komma överens om hur och när denna skulle genomföras. 

Överenskommelsen blev att jag skickade enkäten till lärarna via mejl där lärarna sedan gav 

enkäterna till eleverna för att besvara. Denna lösning passade mig bra då den var mindre 

tidskrävande än om jag själv skulle varit på plats när enkäterna besvarades. När enkäterna 

var besvarade kontaktade lärarna mig, varpå jag kunde åka till skolorna för att samla in 

materialet. 

4.4 Databearbetning och analys 

I detta kapitel kommer det presenteras hur den data som har samlats in med hjälp av 

intervjuer och enkätundersökning har bearbetats och analyserats för att nå det resultat som 

presenteras längre ner. Med tanke på att det har skett två olika undersökningar kommer dessa 

att delas upp och behandlas var för sig, där bearbetningen av data från den kvalitativa 
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undersökningen behandlas först och sedan följs den av bearbetningen av data från den 

kvantitativa undersökningen.   

4.4.1 Bearbetning av data från kvalitativ undersökning 

Efter att intervjuerna var avklarade, transkriberades dessa var för sig. Vid transkriberingen 

låg fokus på att främst framhäva vad respondenterna hade att säga och inte på hur de 

berättade det. Som exempel transkriberades inte tystnad och pauser ut, utan fokus låg istället 

på vad respondenterna hade att säga. När alla transkriberingar var färdiga analyserades dessa 

genom att plocka ut de delar där respondenterna ansåg någonting vara ett syfte med läxor 

eller ett argument för att inte använda läxor. Transkriberingarna lästes flera gånger för att 

säkerställa att inget väsentligt som sades skulle förbises. När varje transkribering blivit 

analyserad var för sig så kategoriserades alla utplockade delar från texterna för att på så vis 

kunna finna samband mellan de olika intervjuerna och lärarnas syn på läxor.  

4.4.2 Bearbetning av data från kvantitativ undersökning 

När alla enkäter samlats in sammanställdes svaren fråga för fråga. Eftersom fokus låg på att 

finna likheter och skillnader mellan de olika skolorna så sammanställdes inte alla svar 

tillsammans, utan var skola för sig. Bearbetningen gick till på så vis att varje fråga med dess 

olika svar sammanställdes i en tabell där det gick att finna hur många elever på vardera skolan 

som svarade på de olika svarsalternativen. När sedan alla frågor och svar var sammanställda 

i tabeller användes de siffror som framkommit genom dessa till att göra cirkeldiagram (se 

resultat). Genom cirkeldiagrammen gick det sedan att se tydligt hur stor andel av eleverna på 

vardera skolan som svarat de olika svarsalternativen och det gick också, med 

cirkeldiagrammen, tydligt att se likheter och skillnader i svaren mellan de två skolorna.  

4.5 Etiska principer 

Studien utgår ifrån de forskningsetiska principer och de huvudkrav som Vetenskapsrådet 

(u.å., 6–14) redovisar. Respondenterna i denna studie har fått tagit del av denna information, 

delvis muntligt, och delvis genom den kontakt vi hade innan vi träffades. Information fanns 

också skriven på de enkäter som delades ut under undersökningen (se bilaga 2). Kraven som 

studien utgår från är:  

 

▪ Informationskravet – Respondenterna ska informeras om det syfte som den aktuella 

forskningen har. 

▪ Samtyckeskravet – Respondenterna har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

och får dra sig ur studien när som helst om de vill utan att detta leder till några 

negativa konsekvenser för respondenterna.  

▪ Konfidentialitetskravet – All information om respondenterna är konfidentiella och 

anonymitet ska gälla i uppsatsen.  
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4.6 Presentation av intervjudeltagarna 

I denna undersökning har, som nämnts ovan, fyra stycken lärare intervjuats. Lärarna arbetar 

allihop med elever som går i årskurs 4–6. En av lärarna, nedan benämnd som Clara, arbetar 

dock både i en årskurs 4 och en årskurs 1. De namn som används i presentationen nedan samt 

senare i uppsatsen är fingerade, vilket innebär att det inte är lärarnas riktiga namn som 

används.  

 

Alice, arbetar på en läxfri skola och har arbetat som lärare i 33 år. 

Berit, arbetar på en läxfri skola och har arbetat som lärare i 4 år. 

Clara, arbetar på en skola med läxor och har arbetat som lärare i 10 år. 

Doris, arbetar på en skola med läxor och har arbetat som lärare i 1 år.  

5 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet för såväl intervjuerna som enkätundersökningarna att 

redovisas. Intervjuerna och deras resultat kommer att redovisas först, där resultaten kommer 

att delas upp i avsnitten fördelar med läxor och nackdelar med läxor, utifrån vad lärarna har sagt 

under sina intervjuer. Därefter följer en redogörelse för resultaten av de enkätundersökningar 

som genomförts med elever.  

5.1 Lärarnas erfarenheter och åsikter 

Under intervjuerna med lärarna framkom det ett antal anledningar till varför läxor kan vara 

bra att använda sig av, men också en hel del argument för varför läxor borde undvikas. Alla 

lärare påpekade att tiden som eleverna har i skolan varje dag inte räcker för att befästa alla 

kunskaper som behövs hos eleverna. Däremot hade lärarna olika åsikter huruvida läxor var 

den rätta vägen till denna kunskap, och en av lärarna kunde inte finna något syfte med att 

använda sig av läxor trots att läraren insåg att övning hemma var nödvändigt. De andra 

lärarna skulle dock komma finna anledningar till att såväl använda sig av läxor som att inte 

använda sig av läxor. Nedan kommer resultatet att presenteras genom de fyra olika 

aspekterna som gick att finna utifrån vad lärarna berättade.  

5.1.1 Inpränta kunskap 

Det syfte för att använda sig av läxor som nämndes flest gånger under intervjuerna med 

lärarna var att läxor är ett bra verktyg för att repetera, och på så vis inpränta kunskap. Som 

nämnts ovan, så menar lärarna att tiden i skolan inte räcker till för att repetera, vilket gör att 

det behövs repetition även utanför skoltiden.  

 
Men sen kan jag väl känna att det här med läsning till exempel, det måste man ju göra. Det 

räcker inte att vi gör det en halvtimme i veckan på skolan. Så det vill man ju att dom gör 

lite varje dag. För att få upp hastigheten och flytet och allt vad det är. Så att, jag skulle ju 

kunna tänka mig att man har nåt sånt, att dom ska läsa varje dag till exempel som läxa. 

Just för att det är så bra för dom. Det har dom nytta av i alla ämnen. Och även sån här 

tabellträning som man måste nöta (Berit). 
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Berit, som arbetar på en läxfri skola och därmed inte använder sig av läxor själv, kommer 

under intervjun in på att det skulle kunna vara bra med läxor i de sammanhang där delar 

behöver repeteras för att eleverna ska nå den kunskapen som krävs. Detta kommer på tal när 

Berit svarar på vad hon anser att syftet med läxor är, där hon först påpekar att hon inte tycker 

att läxor bör finnas, och att det därför är svårt att svara på vilket syfte hon finner med läxor, 

för att sedan berätta vad hon tror att andra lärare har för syfte med sina läxor.  

 

Berit var inte den enda läraren som ansåg att läxor kunde vara en fördel när det kommer till 

repetition och inpräntning av kunskap. En av de lärarna som använder sig utav läxor, Clara, 

talade också om just detta när vi under intervjun diskuterade hennes erfarenheter kring läxor.  

 
Min erfarenhet av läxor är att det är bra I såna moment där man måste repetera många 

gånger för att bli säker just därför att det inte finns den tiden i skolan att hjälpa barnen så 

många gånger. Det är nästan bara dom gångerna som jag använder mig av läxor också. 

I … till exempel när man ska träna in kartor också. Typiskt … bra läxa. Eller 

multiplikationstabellen. Sådär nöta in … repetitionsgrejer (Clara). 

 

Precis som citatet ovan visar använder sig Clara av läxor när det kommer till uppgifter 

som behöver repeteras för att nå kunskap. Hon leder in på ämnet senare i samtalet 

också, då hon nämner att eleverna inte kan lära sig 25 landskap genom att jobba med 

det någon enstaka gång. Hon menar att även detta är en sådan sak som måste repeteras, 

och att hon då tycker att det är en bra läxa att ge eleverna.  

5.1.2 Tidsaspekten 

Att ge repeterande uppgifter i läxa hade, som skrivits ovan, till stor del med bristen på tid i 

skolan att göra. Just tid var någonting som kom på tal flera gånger under intervjuerna, både 

när det gällde argument för att ge läxor, och argument för att inte ge läxor.  

5.1.2.1 Lektionstid 

Clara arbetar både med en årskurs 1 och en årskurs 4, och menar på att läsläxan som hon 

använder sig av i årskurs 1 är oerhört viktig. Anledningen till detta är att barnen behöver få 

läsa högt för någon vuxen för att få möjligheten att öva upp flytet i sin läsning samt 

avkodning. Tiden i skolan räcker inte till för att Clara ska hinna med att lyssna på alla och 

stötta dem, vilket gör att läsläxan behövs. ”Det är ju jättebra för mig i ettan, det skulle inte 

vara möjligt för mig att lära alla barn läsa om jag inte hade en läsläxa i ettan. Själv. Det skulle 

jag inte hinna med, så det påverkar min … det påverkar ju mitt arbete positivt” (Clara). 

 

Ett annat syfte med läxor som framfördes under intervjuerna var att förbereda eleverna inför 

framtida lektioner, i detta fall genom glosor. Doris berättar under samtalet att glosor är den 

vanligaste läxan som hon ger ut, samt att hon inte skulle klara sig utan dessa. Doris undervisar 

i engelska och menar på att hon genom glosorna kan förbereda eleverna på de texter som 

kommer att användas under kommande lektioner. Genom att eleverna övar på glosorna så 

kommer de att förstå den text de läser under lektionerna mycket enklare. Istället för att behöva 

gå igenom orden i texten under lektionen så sparar alltså Doris lektionstid genom att ge 

eleverna glosor att öva på hemma. Doris berättar dock också att läxorna kan ta tid ifrån 
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lektionen i form av diskussioner med eleverna gällande läxan. Hon berättar att eleverna 

ibland tycker att de får för många glosor och att hon då under lektionstid får argumentera och 

diskutera med eleverna vilket tar värdefull tid av lektionen. ”Men det försvann ju en hel del 

från lektionen, och vi har ju liksom korta lektion… eller i alla fall i engelskan som det är, så 

man känner ju liksom stressen att jag ska hinna med allt som jag har planerat ändå. Så det är 

väl mest det” (Doris).  

5.1.2.2 Lärarnas tid  
Under intervjuerna framkom också en del argument för att inte använda sig av läxor gällande 

lärarnas tid. Detta framfördes främst av de lärare som inte använder sig av läxor, och som 

således har erfarenhet av båda arbetssätten. Under samtalet med Alice så menade hon på att 

det blir väldigt mycket arbete att göra individuellt anpassade läxor, och att tvånget att göra 

läxorna för eleverna ändå inte gör det till någonting bra. Hon påpekar också att hon, under 

tiden hon använde sig utav läxor, uppfattade det som att syftet med läxor var att det alltid har 

funnits och därför ska finnas, och att de därför konstruerade läxor för sakens skull. Detta leder 

då till att arbetstid försvinner utan något ordentligt syfte, och att det därför är slöseri med tid 

enligt Alice.  

 

Även Berit påpekar att läxornas frånvaro har påverkat hennes arbetstid positivt. När vi pratar 

om hur läxor påverkade hennes arbetstid så visar det sig att det enligt hennes erfarenheter 

både tog mycket tid och fokus från hennes andra arbetsuppgifter.  

 
Även om vi hade kanske ganska lite läxor och vi samarbetade liksom att hon fixade den 

här veckan och så gjorde jag till nästa vecka och så, så var det ändå mycket tid. Å gud, vad 

ska det vara för läsläxa nu då, vad läste vi om nu. Och då måste vi hinna gå igenom det 

igen och hur ska vi, och så måste vi kopiera upp och … nej, jättemycket. Och tabellerna 

också såhär och checka av när dom kom tillbaka med dom och hur ska vi liksom kolla så 

att dom kan och har gjort. Och eleverna var inte så pepp och dom glömde det. Nu har jag 

glömt, kan jag få en ny. Ja, då måste man hitta en ny, kanske kopiera upp en ny då för att 

man har slut på sina extra och ... Nej, alltså det var sjukt jobbigt tycker jag. Det här är ju så 

… alltså man kan verkligen fokusera mer på rätt saker. Man slipper allt runtomkring. Och 

tjatet bara, var har du läxan nu ska jag bocka i här och … nej. Jättemycket tycker jag. Nu 

kan man fokusera på lite viktigare saker (Berit). 

 

Även om det enligt Alice och Berit går åt mycket onödig tid när det kommer till läxor, 

så menar Clara dock att använda sig av läxor inte uppfattas som något merarbete hos 

henne. Hon påpekar att det tar en del tid att konstruera och dela ut läxorna, men att det 

inte handlar om någon större tid och att läxorna hjälper henne jättemycket i hennes 

arbete.  

5.1.2.3 Elevernas tid 
Elevernas tid kommer också på tal ett antal gånger under intervjuerna, främst då elevernas 

fritid. Främst är det Berit som förklarar varför hon tycker att läxor påverkar elevernas fritid 

negativt. ”När vi går hem från jobbet, nu har ju vi ett speciellt yrke, men om man säger att 

man sitter i kassan på ICA. När jag går hem då är jag ledig, men eleverna dom ska alltid, dom 

är aldrig ledig liksom. Dom ska alltid ha någonting hängande över sig.” (Berit). Hon fortsätter 

att argumentera för att skoldagarna blir alldeles för långa när eleverna först ska arbeta i skolan 
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hela dagen för att sedan fortsätta skolarbetet hemma på kvällen. När vi sedan pratar om hur 

elevernas motivation påverkas av läxor så menar hon att hon enbart har sett negativa effekter 

på elevers motivation i relation till läxor och att hon förstår att eleverna förlorar motivationen.  

”Nej, men alltså det blir såhär, att man ställer krav på dom utanför skolan. På deras fritid. När 

dom ändå ska få bestämma lite själv vad dom ska göra, då ska jag vara där och sitta på en axel 

på dom hela dagarna. Dom får aldrig släppa liksom fokuset på skoljobbet. Ja just det, ja nu 

har jag träning ikväll. Då måste jag ju sätta mig med läxan innan eller efter, alltså dom kan 

aldrig bara koppla av ”(Berit).  Vidare berättar hon att hon upplever att det blir för mycket 

krav på eleverna, att krav är bra och ska ställas, men inte tjugofyra timmar om dygnet. Även 

Doris är inne på att hon uppfattar det som att många av hennes elever har fullt upp på fritiden, 

och att mycket läxor på så vis troligtvis skulle innebära mycket stress hos eleverna.  

5.1.3 Lära sig ta eget ansvar 

Ett ämne som framkom och avhandlades under flera av intervjuerna var att eleverna ska lära 

sig att ta eget ansvar. Under intervjun med Clara pratar hon om att det skulle gå att arbeta på 

ett annat sätt än med läxor, men att det också finns en poäng i att barnen får träna på att ta 

ansvar genom att ha en läxa. Hon utvecklar detta med att fyrorna som hon undervisar skulle 

kunna arbeta med det som de gör hemma under lektionstid, men att en läxa kan lära barnen 

att ta eget ansvar för sitt lärande, vilket enligt henne kan behövas då läxor och hemarbete ökar 

ju högre upp i åldrarna eleverna kommer. Hon menar också att hon kan se en utveckling i det 

egna ansvarstagandet hos eleverna genom läxorna. Det hon kan se är att eleverna i fyran tar 

ansvar genom att ta hem sina läxor, men också att flera elever går hem till varandra och 

tillsammans gör sina läxor efter skolan.  

 

Alice har dock en annan uppfattning när det kommer till läxor och att träna eleverna i att ta 

ansvar för sitt eget lärande. Hon nämner att föräldrar ofta har detta som argument, men att 

hon upplever det som så att läxor inte enbart blir elevens ansvar, utan hela familjens, att det 

istället blir vårdnadshavarnas ansvar att eleven gör sina läxor. Istället menar hon att eleverna 

lär sig att ta ansvar genom att läraren får dem att förstå värdet i kunskapen och att de lär sig 

enbart för sin egen skull. Att få dem att se helheten i det de lär sig, och varför de lär sig detta. 

Förstår de detta, och inser att alla uppgifter genomförs för egen vinning och utveckling, så 

kommer också ansvaret menar hon. Det är deras utveckling och deras val, och de kan inte 

skylla på någon annan, utan det är eleverna själva som måste ta ansvar för sina val och sin 

skolgång.  

 

Berit menar också att läxor, enligt henne, inte främjar ansvaret för det egna lärandet. Hon 

menar istället att elevernas ansvarstagande snarare växer om de inte har några läxor alls. ”För 

att då får man lära dom att nu har inte du gjort det du ska här i skolan. Så då är det upp till 

dig själv att göra det någon annan gång. Ta hem och göra det eller alltså. Det får du välja själv 

och det är upp till dig” (Berit). Hon menar också att om eleverna själva får välja att ta hem 

skolarbete så kommer de lättare att genomföra det hemma, snarare än om de får läxor, och att 

det i tidigare klasser visat sig att eleverna blir benägna att ta hem arbete när det är upp till 

dem själva snarare än upp till lärarna.  
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5.1.4 Elevers olika förutsättningar 

Under intervjuerna med lärarna fanns ytterligare ett ämne som kom på tal i flera av 

intervjuerna. Detta handlade främst om hur läxor ger en olikvärdig utbildning på grund av 

elevers olika förutsättningar, såväl hemma som i skolan.  

 

Alice var tidigt inne på detta under intervjutillfället. Hennes erfarenheter när det gäller läxor 

var just att det alltid var samma elever som lyckades med sina läxor, och det var alltid samma 

elever som misslyckades med sina. Att se samma personer misslyckas gång på gång var också 

någonting som fick henne att känna att läxor var mindre och mindre relevanta. Hon menar 

att förutsättningarna för barn att arbeta hemma med skolarbete är väldigt olika, och att hon 

under sina år som lärare också sett en del läxor där vårdnadshavarna har hjälpt till lite för 

mycket på olika vis, medan andra misslyckas varje vecka. Vidare säger Alice också att det 

ständiga misslyckandet för vissa elever påverkar elevers självkänsla negativt. Även Berit 

ställer sig frågande till hur det fungerar för eleverna att göra läxor hemma, och går in lite 

djupare än Alice gällande olika anledningar och förutsättningar som kan ligga bakom 

svårigheterna för vissa elever med läxor.  
 

Varför använder vi läxor och hur använder vi dom och hur funkar det för alla elever 

hemma att göra läxor. Dels så kanske man har svårt själv, och klara av att göra läxan på 

egen hand. Man kanske har föräldrar som inte har tid, som har andra svårigheter, dyslexi 

eller ja men…. vilka svårigheter det nu kan vara, föräldrar som har. Så man kan inte få 

hjälp och stöttning av det. Och man kanske har det jobbigt hemma av andra anledningar 

och inte har tid till läxor och hur blir det då när man hela tiden inte kommer tillbaka med 

läxan och man har inte gjort den så får man inte den där bocken. Vad ger det för effekter? 

(Berit)  

 

Berit talar vidare om att alla elever kanske inte har förutsättningarna för att arbeta hemma, 

och att hon då tycker att det känns så fel med läxor, när vissa elever får det jobbigare än andra 

med att göra sina skoluppgifter. När Clara pratar om sina erfarenheter så tar hon också upp 

en observation där elevernas förutsättningar är kopplade till prestation i viss mån. Hon 

nämner att hon i sin årskurs fyra ibland märker att läxorna kan skapa osäkerhet och att det 

blir jobbigt för de elever som har det lite svårare och dessutom inte får så mycket hjälp hemma. 

Att eleverna inte lyckas i ett stort moment, och att det då stjälper eleverna snarare än att det 

hjälper dem.  

 

Under intervjun med Doris tar hon upp en annan vinkel på elevers förutsättningar till skillnad 

från de andra lärarna. Hon pratar istället om att hon inte vill dela ut mycket läxor, utan håller 

det till så lite som möjligt, då vissa elever under skoltid arbetar långsammare än andra. För 

de elever som då måste ta hem för att hinna med det ordinarie skolarbetet skulle det då bli 

dubbelt arbete med både läxor och ta hem för att slutföra det som inte blev färdigt under 

lektionerna. ”Jag tror det skulle bli större glapp ifall jag hade… ifall jag gav mer läxor. Det tror 

jag. För dom elever som har svårt att hänga med idag skulle ha ännu svårare ifall dom fick 

läxor också liksom utöver det här som dom har” (Doris).  
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5.2 Elevernas erfarenheter och åsikter 

 Det insamlade materialet från enkätundersökningarna omfattar 47 svar, där 15 svar kommer 

från en läxfri skola och 32 svar kommer från en skola med läxor. Nedan presenteras resultatet 

i form av två diagram per fråga, ett för vardera av skolorna.  

 

1. Hur mycket skolarbete gör du hemma varje vecka? 

 
På frågan hur mycket skolarbete eleverna gör hemma varje vecka så var det hos de läxfria 

eleverna flest som arbetade hemma antingen en gång i veckan eller två till tre gånger i veckan. 

Dessa svar har båda fått 33 procent vardera. Samtidigt var det 27 procent av eleverna som 

svarade att de aldrig gjorde skolarbete hemma medan 7 procent svarade att de arbetar hemma 

fyra till sju gånger i veckan. Hos eleverna med läxor var det 62 procent som arbetade hemma 

två till tre gånger i veckan, 25 procent har angivit att de arbetar en gång i veckan och 13 

procent arbetar fyra till sju gånger i veckan. Ingen hos eleverna som har läxor har angivit att 

de aldrig gör skolarbete hemma.  

  

33%

33%

7%

27%

LÄXFRI

En gång i v. 2-3 ggr i v.

4-7 ggr i v. Aldrig

25%

62%
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En gång i v. 2-3 ggr i v.

4-7 ggr i v. Aldrig
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2. Hur länge sitter du med skolarbetet varje gång? 

 
 

På frågan hur länge eleverna sitter med skolarbete hemma varje gång så svarar 77 procent av 

de läxfria eleverna att de sitter noll till trettio minuter per gång. 15 procent svarade att de sitter 

mer än två timmar per gång medan 8 procent av de läxfria eleverna påstod att de sitter trettio 

till sextio minuter per gång. Hos de elever som har läxor svarade 50 procent att de sitter noll 

till trettio minuter per tillfälle, 41 procent svarade att de arbetade i trettio till sextio minuter 

per tillfälle och 9 procent svarade att de sitter med skolarbetet i en till två timmar per tillfälle.  

 

 

3. Varför gör du skolarbete hemma? 

 
 

Över hälften av de läxfria eleverna svarade att de gjorde skolarbete hemma för att läraren 

säger åt dem att göra det. 38 procent svarade att de tar hem för sin egen skull medan 8 

procent menar på att de gör skolarbete hemma för att deras föräldrar vill det. Samtidigt är 

det över hälften av de elever som har läxor som svarade att de arbetar med skolarbete 
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hemma för sin egen skull. 36 procent gör det för att läraren säger åt dem, och 8 procent 

arbetar hemma för att föräldrarna vill det.  

 

4. Hur ofta tar du hem skolarbete frivilligt, för din egen skull?  

 
 

På frågan hur ofta eleverna tar hem skolarbete frivilligt svarade 41 procent av de läxfria 

eleverna att de aldrig tar hem något skolarbete frivilligt. 25 procent menar att de tar hem 

någon gång per månad medan 24 procent påstår att de tar hem arbete någon gång per 

termin. 10 procent svarade att de tar hem skolarbete frivilligt varje vecka. Gällande 

eleverna som har läxor så svarade strax under hälften att de tar hem arbete självmant 

någon gång per termin medan cirka en tredjedel av eleverna menade att de tar hem någon 

gång i månaden. 22 procent av eleverna med läxor svarade att de aldrig tog hem 

skolarbete frivilligt och enbart 3 procent svarade att de tog hem skolarbete självmant varje 

vecka.  

 

5. Arbetar du bättre eller sämre på lektionerna när du får arbeta hemma innan? 
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Ingen av de läxfria eleverna svarade att de jobbade sämre på lektionerna på grund av 

skolarbete hemma. 85 procent svarade att det inte är någon skillnad och 15 procent 

svarade att de jobbar bättre på lektionerna om de har fått arbeta hemma innan. När det 

gäller eleverna som har läxor så tycker ungefär hälften av eleverna att det inte gör någon 

skillnad, 40 procent tycker att det går bättre på lektionerna och 9 procent tycker att det går 

sämre på lektionerna när de får arbeta hemma innan. Anledningarna till att det går bättre 

på lektionerna om de har arbetat hemma innan är enligt de läxfria eleverna att de är 

förberedda och får en bättre förståelse. Hos eleverna med läxor gäller också de två 

anledningarna men också att eleverna arbetar bättre under lektionerna eftersom de ligger 

i fas med planeringen när de har arbetat hemma innan.  

 

6. Vad tycker du om att göra skolarbete hemma? 

 
 

En fjärdedel av de läxfria eleverna tycker bra om att göra skolarbete hemma. Samtidigt 

tycker nästan en tredjedel att det är dåligt med skolarbete hemma, medan 44 procent inte 

riktigt vet vad de tycker i frågan. Bland eleverna som har läxor så tycker 42 procent att 

skolarbete hemma är dåligt, medan 32 procent tycker att det är bra. Cirka en fjärdedel var 

osäkra på hur de står i frågan. När det kommer till de som är positiva till skolarbete 

hemma bland de läxfria eleverna så är detta främst på grund av att inte hamna efter i 

skolan samt att det kan leda till högre betyg. De positivt inställda eleverna som har läxor 

menar att det är bra med skolarbete hemma på grund av att det är en lugnare miljö än i 

skolan vilket gör det lättare att arbeta samt att det är bra att arbeta hemma så de inte 

hamnar efter i skolan.  

 

När det kommer till de läxfria eleverna som är negativt inställda så beror detta till störst 

del på att de anser att det är tråkigt att göra skolarbete hemma. De negativt inställda 

eleverna som har läxor anser att det är dåligt på grund av att det tar deras fritid, och att 

skolarbete bör göras i skolan och inte hemma. Detta är ett genomgående tema hos alla 

negativt inställda elever som har läxor.  
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7. Tycker du att det är roligt med skolan? 

 
 

På frågan om de läxfria eleverna tycker att det är roligt med skolan så svarar 67 procent 

att det är roligt ibland, 20 procent att det inte är roligt med skolan och 13 procent svarade 

att det är roligt med skolan. Hos eleverna som har läxor så tyckte också majoriteten, 59 

procent, att det är roligt med skolan ibland. Här är det dock fler som tycker att det är roligt 

med skolan än som tycker att det inte är roligt. 23 procent har svarat att det är roligt och 

18 procent tycker att det inte är roligt i skolan hos eleverna som har läxor.  

6 Diskussion 

Nedan kommer det resultat som redovisats ovan att diskuteras. Resultatet kommer att 

diskuteras i relation till den tidigare forskningen och den teoretiska utgångspunkten som har 

presenterats. Diskussionen kommer att utgå från och struktureras efter de frågeställningar 

som använts till studien.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lärarnas syfte med läxor 

Resultatet visar att det finns tre stycken syften med att använda sig av läxor enligt lärarna. 

Dessa syften kommer nedan att redovisas och diskuteras var och en för sig.  

6.1.1.1 Ta ansvar för sitt eget lärande 

En positiv effekt som Cooper (2007, 10) nämnde var att hemarbete främjar en större 

självständighet och självdisciplin samt att det förbättrade elevens förmåga att organisera sin 

tid. Denna effekt går att föra samman med ett av de syften som framkom i denna studie, att 

lära eleverna ta ansvar för sina studier. En av lärarna i studien, Clara, var den som menade 

att ett syfte med att använda sig av läxor är att det kan hjälpa eleverna att ta eget ansvar för 

sitt lärande och sina studier. Hon menar att det är bra träning inför senare årskurser där 

hemarbete är än mer frekvent och ofrånkomligt, och att läxorna lär eleverna ansvar genom att 
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de får lära sig att ta hem arbete och göra det självständigt. Det som var mest intressant med 

detta syfte och argument var dock de meningsskiljaktigheter som uppstod gällande detta. De 

lärare som arbetade på den läxfria skolan menade att lära eleverna att ta ansvar för sitt eget 

lärande inte är ett fullgott syfte för att använda sig av läxor, då det fanns andra sätt med 

mindre nackdelar som kunde lära eleverna detta. En av lärarna, Berit, menade till och med 

motsatsen i jämförelse med Claras påstående, nämligen att eleverna lär sig att ta mer ansvar 

om de inte får läxor. Det hon menar är att det utan läxor inte finns någon annans ansvar än 

elevens att allting som ska göras också blir gjort. Blir det inte klart under lektionerna är det 

upp till eleven själv att det blir klart någon annan gång.  

 

Åsikterna om att läxor är bra för att lära eleverna ta eget ansvar går alltså isär väldigt mycket, 

och är i vissa fall, som beskrivits här ovan, raka motsatserna till varandra. Ser man till den 

enkätundersökning med elever som gjorts i denna studie så visar den att fyrtioen procent av 

de läxfria eleverna aldrig tar hem skolarbete frivilligt, medan den siffran hos de elever som 

får läxor är tjugotvå procent. Å andra sidan är det tio procent av de läxfria eleverna som tar 

hem skolarbete varje vecka, medan enbart tre procent av de elever som får läxor gör 

detsamma. Självklart är inte eget ansvar för sitt lärande lika med att ta hem skolarbete 

frivilligt, däremot kan det vara en del av det egna ansvaret. Det är inte heller som så att en 

elev behöver vara mindre ansvarstagande för att eleven inte tar hem skolarbete. Det kan lika 

gärna vara så att det inte behövs, då eleven hinner med allt den ska under skoltid. Dessa siffror 

kan därför inte visa hur mycket ansvar eleverna tar för sitt lärande, men siffrorna är i sig kan 

trots allt vara intressanta, framförallt om dessa skulle följas upp ytterligare. 

6.1.1.2 Repetition 

Ett syfte med att använda läxor som var mer samstämmigt bland lärarna var att använda sig 

av läxor för att repetera sådant som eleverna tidigare har arbetat med och som kräver mycket 

övning. Då flera lärare, inklusive en som var emot användandet av läxor, nämnde detta som 

ett syfte till att använda sig av läxor, samt att Skolverket (2018) nämner detta som ett syfte till 

att använda sig av läxor, så är det med stor sannolikhet ett syfte som är vanligt. Det som såväl 

lärarna som Skolverket (2018) nämner som typiska läxor att ge ut i dessa fall är glosor och 

övning på multiplikationstabellen. Clara nämner också till exempel att öva in kartkunskaper 

i form av diverse namn som en repetitionsläxa, och Berit anser främst att läsläxan är en sådan 

repetitionsläxa som vore rimlig att använda. Anledningen till att de tycker att detta är en bra 

läxa är för att det krävs repetition för att dessa typer av kunskaper ska erövras, och då 

repetition inte kräver något större stöd från läraren så är det bättre att repetitionen sker 

utanför lektionstid, då den tiden kan behövas till uppgifter där lärarens stöd behövs.  

 

I Coopers (2007,8) undersökning påstås det att en positiv effekt med läxor är att det ger en 

ökad förståelse och att elever enklare håller kvar faktakunskaper. Med detta i åtanke, ihop 

med den anledning som beskrivs ovan, så finns det god anledning att finna syftet att använda 

läxor till att repetera uppgifter som legitimt och rimligt. Det faktum att det under samtliga 

intervjuer inte fanns några invändningar mot detta syfte, samt att Berit, som var emot att 

använda sig av läxor, ändå kunde finna detta som ett syfte till att använda sig av läxor ger 

syftet än mer styrka.  
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6.1.1.3 Tidsbrist 
Ett sista syfte som gick att finna i resultatet var det att använda läxor för att hinna med det 

som inte hinner tas upp under lektionstid, eller för att spara lektionstid till andra saker. Clara 

och Doris är de lärare som tar upp detta syfte. Clara talar om hur hennes elever, var och en, 

behöver vuxna mottagare för att utvecklas i sin läsning, någonting som hon naturligtvis inte 

hinner med under lektionstid. Hon anser därför att det är väldigt bra för henne att kunna ge 

detta i läxa istället. Doris menar att hon ger läxa i syfte att spara lektionstid till saker som är 

mer lämpade under lektionerna. I hennes fall handlar det om att ge glosor på ord som hon 

tror eleverna kan finna komplicerade, och som kommer att komma i texter som ska läsas 

under framtida lektioner. För att hon ska slippa förklara dessa ord under lektionstid så får 

eleverna istället bekanta sig med dessa hemma, innan lektionerna. Detta är också ett syfte som 

Skolverket (2018) tar upp som ett typiskt syfte för läxor.  

 

Syftet att få mer lektionstid till andra uppgifter genom att använda sig av läxor var dock 

någonting som visade sig att inte alltid fungera. Doris talade om att lektionstid ibland 

försvann istället, då läxornas mängd eller tid kunde leda till diskussion mellan eleverna och 

läraren. Berit menade också att läxorna enligt hennes erfarenheter tog mer tid från lektionerna 

än vad de gav. Detta på grund av att en hel del fokus under skoldagen ofta låg på läxorna, 

både hos eleverna och läraren, vilket gjorde att tid och fokus från lektioner försvann. Även 

om detta syfte verkar ha både för- och nackdelar, så behöver dessa inte säga emot varandra. 

Åtminstone inte Doris fördel med att läxorna ger mer tid till uppgifter på lektionerna och 

Berits negativa erfarenheter gällande läxor och tid. Det kan finnas gott om faktorer som inte 

fick det att fungera tidsmässigt hos Berit, som inte Doris har, vilket gör att detta inte händer 

henne. Däremot är det intressant att Doris delar ut glosläxor för att få mer tid till annat under 

lektionerna, men att läxorna också tar tid av lektionerna i form av diskussioner och konflikter 

angående läxorna.  

6.1.2 Argument för att inte använda läxor 

6.1.2.1 Tar onödig tid av lärarna 

Ett argument för att inte använda sig av läxor i sin undervisning som såväl Alice och Berit 

använde sig av var att den tid som det tog att planera och konstruera läxorna samt den övriga 

tiden som läxorna tog i form av konflikter med elever och uppföljning av läxorna var onödig 

tid. De ansåg att tiden var onödig då det gav eleverna för lite i paritet med den tid det tog, tid 

som de hade kunnat lägga på eleverna under skoltid istället. Alice ansåg att tvånget med läxor 

gjorde att det inte blev bra med eleverna, och att hennes erfarenheter var att läxornas syfte var 

att läxor skulle finnas, vilket gjorde att det tog värdefull arbetstid i onödan.  

 

Clara har dock en annan syn på hur läxor påverkar hennes tid, vilket kan ifrågasätta detta 

argument. Enligt henne påverkar läxorna hennes tid positivt, framförallt på grund av det som 

diskuterats ovan, att eleverna hinner lära sig det som de måste lära sig tack vare läxorna. Hon 

menar dock också att det självklart tar tid att konstruera och följa upp läxorna, men att denna 

tid för henne inte alls är i onödan, utan tvärtom hjälper henne i sin undervisning. Argumentet 

att läxor tar onödig tid från lärarna blir därför inte helt självklart. Det verkar rimligtvis bero 

på vilket syfte som läxorna används till, och hur man använder sina läxor. Att Alice tycker att 

det tar onödig tid med läxor när det inte finns något syfte med läxorna medan Clara tycker 
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att läxorna hjälper henne tidsmässigt när hon har ett tydligt syfte med läxorna har troligtvis 

en stark koppling.  

6.1.2.2 Ingen fritid 

Framförallt Berit talade mycket om att elevernas fritid och med det att deras motivation och 

ork påverkas negativt av läxor. Hon menade att eleverna aldrig får chansen att vara lediga 

från skolan, och att skoldagarna blir alldeles för långa med att först vara i skolan hela dagen, 

för att sedan gå hem och fortsätta med skolarbetet. Hon menade också att det blir för mycket 

krav på eleverna. Tiden efter skolan ska vara elevernas egna tid, där de får bestämma, men 

att det inte blir så då skolan fortsätter att ställa krav på dem även utanför skoltid. Även Doris 

pratar om att hon märker att hennes elever har andra aktiviteter på sin fritid, vilket skulle 

innebära att mycket läxor skulle påverka hennes elever negativt.  

 

Just läxornas påverkan på elevernas fritid är någonting som nämns som en negativ aspekt i 

flera sammanhang. Cooper (2007, 11) menar att läxor tar tid från elevernas fritidsaktiviteter, 

vilket kan påverka eleverna negativt, och såväl Davidovitch och Yavitch (2017, 98,106) som 

Westlund (2004, 47) och Burriss och Snead (2017,202) visade med sina studier att elever tyckte 

att de hade för lite fritid, och att läxorna tog deras helger, deras ungdom och deras sociala liv. 

Skolverket (2018) menar också att en balans mellan skola och fritid är långsiktigt positivt för 

elevernas motivation och prestation. Ser man till de eleverna i studierna ovan så verkar inte 

fritid finnas, vilket då bör innebära att även skolgången påverkas negativt. Även en hel del av 

eleverna från skolorna med läxor i denna studie påpekar att läxorna påverkar deras fritid. 

Fyrtiotvå procent av eleverna på skolan med läxor tycker att skolarbete hemma är negativt, 

hos alla dessa elever nämns att läxorna tar deras fritid (se bilaga 3). Att läxorna tar elevernas 

fritid verkar vara någonting som påverkar eleverna en hel del, och med allt som nämnts ovan 

går det klart att påstå att detta är ett starkt argument emot läxornas användning.  

6.1.2.3 Olikvärdig utbildning 

Ett sista argument för att inte använda sig av läxor var att den utbildning som ges blir 

olikvärdig. Den främsta anledningen till detta är att alla elever inte har samma förutsättningar 

hemma, vilket påverkar elevernas möjligheter att göra sina läxor. Detta är någonting som 

såväl Alice som Berit och Clara påpekar. Doris påpekar också att hon tror utifrån sina 

erfarenheter att mycket läxor skulle öka skillnaderna mellan högpresterande och 

lågpresterande elever, då de lågpresterande eleverna redan behöver ta hem arbete för att 

hinna med i planeringen, och att ytterligare arbete hemma i form av läxor skulle göra det ännu 

jobbigare i skolan. Cooper (2007 ,11-12) visar också att negativa effekter av läxor skulle kunna 

vara att skillnaderna ökar mellan eleverna. Inom det sociokulturella perspektivet menar man 

inte bara på att lärande sker i interaktion med andra, vilket läxor kan försvåra, utan också att 

den mer kunnige personen som ska stötta den lärande personen inte hjälper till för mycket, 

eftersom det kan leda till att den lärande enbart blir en åskådare och således inte tar sig vidare 

i sin läroprocess (Säljö, 2014, 306). Cooper (2007, 11) menar att där finns föräldrar som hjälper 

till med läxorna för mycket hemma, vilket även Alices erfarenheter visar. Alla lärare har här 

erfarenheter på ett eller annat sätt, som visar att läxor gör utbildningen olikvärdig, och likaså 

Cooper (2007). Samtidigt finns det ingenting som visar att läxor skulle vara ett likvärdigt sätt 

att undervisa, vilket ännu mer visar att alla lärare är relativt överens om att läxor skapar 

olikvärdighet i undervisningen och ger elever olika förutsättningar att klara skolan.  
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6.1.3 Likheter och skillnader hos eleverna 

I enkätundersökningen går att finna såväl likheter som skillnader mellan de olika skolorna 

trots deras skillnad i undervisningssätt gällande läxor. Nedan kommer dessa att diskuteras, 

där likheterna i resultatet diskuteras först följt av skillnaderna.  

6.1.3.1 Likheter 

De likheter som går att finna i resultaten är allt som oftast något vaga. Det finns dock likheter. 

Både hos de läxfria eleverna och hos eleverna med läxor är det vanligast att göra skolarbete 

hemma en till tre gånger i veckan. Det är dock en högre procent elever hos eleverna med läxor 

som sitter två till tre gånger i veckan medan det hos de läxfria eleverna är jämt fördelat mellan 

elever som sitter två till tre gånger i veckan och elever som sitter en gång i veckan. Det är 

också högst andel elever på båda skolorna som sitter 0–30 minuter med sitt skolarbete per 

tillfälle. Trots att ena skolan får läxor att göra medan den andra inte har några läxor så finns 

det alltså en likhet i antal gånger per vecka som eleverna sitter med skolarbete hemma samt 

hur länge de sitter per tillfälle.  

 

En annan likhet med de båda skolorna är att exakt åtta procent har svarat att de tar hem 

skolarbete för att deras föräldrar vill det. På båda skolorna är detta också det svarsalternativ 

med lägst andel svar. På frågan om hur ofta eleverna tar hem skolarbete frivilligt är det också 

hos båda skolorna svarsalternativet varje vecka som fått lägst procent. Det är dock tio procent 

hos de läxfria som väljer att ta hem varje vecka, medan det enbart är tre procent hos de elever 

som har läxor. Vidare finns där också likheter i att eleverna på de båda skolorna tycker till 

största del att det inte är någon skillnad att arbeta under lektionerna när de har arbetat hemma 

innan. Hos eleverna med läxor är det dock relativt jämnt fördelat mellan ingen skillnad och 

bättre, medan ingen skillnad dominerar kraftigt hos eleverna som är läxfria. På frågan om 

eleverna tycker att det är roligt att gå i skolan är det också flest antal elever som svarat att de 

tycker det är roligt ibland, både när det kommer till eleverna på den läxfria skolan och 

eleverna på skolan som har läxor. Det är också fler elever som tycker att skolarbete hemma är 

någonting dåligt än elever som tycker att skolarbete hemma är någonting bra, vilket möjligtvis 

tyder på att attityden till att göra skolarbete hemma inte skiljer sig nämnvärt oavsett om du 

har läxor eller ej. Att majoriteten av eleverna har en negativ uppfattning till läxor och 

skolarbete hemma är också någonting som tas upp i andra studier. I en israelisk studie som 

nämns av Maharaj-Sharma och Sharma (2016,148) så är det bara tio procent av eleverna som 

deltagit i studien som tycker att läxor är någonting bra, och i Maharaj-Sharma och Sharmas 

(2016,154) studie så visar det sig att 71 procent av eleverna är negativt inställda till läxor.   

6.1.3.2 Skillnader  

Skillnaderna mellan eleverna i de två olika skolorna är desto tydligare, vilket möjligtvis är 

rimligt då skolorna arbetar på olika vis gällande läxor och skolarbete hemma. På frågan om 

hur mycket skolarbete eleverna jobbade med hemma varje vecka så svarade hela 27 procent 

av de läxfria eleverna att de aldrig gör skolarbete hemma, medan den siffran hos eleverna 

med läxor är noll procent, det vill säga att alla elever minst en gång i veckan sitter med 

skolarbete hemma. Detta bör rimligtvis bero just på att ena skolan är läxfri och den andra inte, 

vilket gör att läxorna inte ger eleverna på skolan som har läxor någon möjlighet att aldrig sitta 

med skolarbete hemma, till skillnad från den läxfria skolan. En annan skillnad som skulle 

kunna ha koppling till den ovan nämnda är att flest antal elever tycker att skolarbete hemma 
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är dåligt hos de elever som har läxor medan det vanligaste svaret hos eleverna som är läxfria 

är att de inte vet vad de tycker om skolarbete hemma. Att många elever inte vet vad de tycker 

hos de läxfria hör troligtvis samman med att många elever inte gör skolarbete hemma. Det 

var dock en högre andel som tyckte att skolarbete hemma var bra hos eleverna som har läxor 

jämfört med de läxfria eleverna. 32 procent av de elever som har läxor tyckte att skolarbete 

hemma var någonting bra och 25 procent av de läxfria eleverna tyckte detsamma. När 

eleverna svarade på varför de tyckte att det var bra så svarade flera av eleverna att det var bra 

för att det var lugnare, och därmed lättare, att arbeta hemma i jämförelse med att arbeta i 

skolan. Att flertalet elever föredrar att arbeta ensam i sitt hem framför att arbeta i skolan är 

problematiskt ur ett sociokulturellt perspektiv, då den sociokulturella teorin utgår ifrån att 

lärande och utveckling sker genom sociala samspel och att interaktion och kommunikation är 

nycklar till utveckling och lärande (Säljö, 2014, 307). Genom att då föredra att arbeta själv 

hemma så kan lärandet och utvecklingen inte ske i samma utsträckning som den kan göra i 

skolan och klassrummet.   

 

Det fanns också skillnad i varför eleverna tycker skolarbete hemma är dåligt, där eleverna 

som har läxor, och som tycker att skolarbete hemma är dåligt, allihop tyckte att det tar av 

deras fritid medan eleverna på den läxfria skolan hade olika anledningar till detta (se bilaga 

3). Att eleverna på den läxfria skolan inte anger att skolarbete hemma tar deras fritid kan 

mycket väl bero på att så många av eleverna inte arbetar alls hemma, vilket gör att deras 

fritidsbehov redan är uppfyllt. Att eleverna tycker att de saknar fritid går också väl ihop med 

tidigare studier där såväl Davidovitch och Yavitch (2017, 98, 106) och Westlund (2004,47) visar 

att eleverna tycker att deras läxor gör intrång på och tar elevernas värdefulla fritid, vilket 

bland annat gör att eleverna inte hinner vara med kompisar och att hela helgen går åt till att 

göra läxor.  

 

Enligt den sociokulturella teorin så är människan alltid under utveckling, och utveckling och 

lärande kan ses som människans naturliga tillstånd (Säljö, 2014, 305). Att så många elever 

visar ett missnöje med deras brist på fritid skulle kunna innebära att de anser sig missa en del 

av den utveckling som också pågår utanför skolan, som till exempel den sociala utvecklingen. 

Att människor ständigt lär sig saker och utvecklas innebär att det finnas massvis med saker 

att lära sig och utveckla som inte sammanfaller med det lärande som skolan ger, vilket kan 

innebära att läxor hindrar elever från att utveckla och lära sig saker som är nödvändiga i 

vardagslivet.   

 

Det som tidigare diskuterats och nämnts, att elevernas motivation till skolan skulle öka med 

mindre skolarbete hemma och mer fritid (Skolverket, 2018) (Westlund, 2004, 47), stämmer 

dock inte med elevernas svar. Det är en större andel elever som tycker att det är roligt med 

skolan hos eleverna med läxor jämfört med de läxfria eleverna. Detta alltså trots att de läxfria 

eleverna gör mindre skolarbete utanför skolan. Det ska dock sägas att det kan finnas flertalet 

andra faktorer som spelar in när det kommer till att tycka att det är roligt i skolan eller inte, 

även om resultatet inte kan styrka den tidigare tesen hos lärarna. Det finns också en skillnad 

i varför eleverna gör skolarbete hemma, där den största anledningen hos de läxfria eleverna 

är för att läraren säger åt dem att ta hem arbete, medan den vanligaste anledningen hos elever 

med läxor är att de vill göra det för sin egen skull.  
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6.2 Metoddiskussion 

Studiens reliabilitet är relativt låg, då studien enbart undersöker två skolor, vilket gör att det 

är svårt att dra generella slutsatser av resultaten. Det är även en stor skillnad på antal elever i 

studien jämförelsevis mellan skolan med läxor och den läxfria skolan, vilket kan göra att en 

enskild elev på den läxfria skolan kan ändra andelen procent rätt mycket till skillnad från 

eleverna som går på skolan med läxor. Den kvalitativa metoden, i form av intervjuerna, som 

användes visade sig framgångsrik. Jag anser att de semistrukturerade intervjuerna uppfyllde 

sitt syfte helt och hållet, utan några komplikationer under vare sig intervjuerna eller 

bearbetningen av materialet.  

 

Det finns dock anledning att tro att enkätens utformning och formulering har gjort att eleverna 

på skolan med läxor många gånger inte tagit sina läxor i åtanke, utan enbart tänkt på det 

arbete som inte hunnits med under skoltid och det arbete som de tar hem frivilligt, när de 

besvarat frågorna. Formuleringen skolarbete hemma har troligtvis fått eleverna att enbart tänka 

utifrån det skolarbete de gör utöver läxorna många gånger. Detta grundar jag utifrån de 

kommentarer som eleverna lämnat till sitt svar (se bilaga 3). Jag ser det därför som troligt att 

vissa resultat skulle se annorlunda ut om skolarbete hemma hade formulerats om till läxor. 

Däremot hade de troligtvis blivit förvirrande och svårt för de läxfria eleverna att besvara en 

enkät med frågor om läxor, eftersom de inte har några. Detta var också den ursprungliga 

anledningen till att jag inte använda mig av begreppet läxor i enkäten. Min tro var också att 

enkäterna behövde se exakt likadan ut med tanke på att det skulle ske jämförelser mellan 

svaren. För bästa möjliga resultat tror jag dock att det hade varit bäst att de läxfria eleverna 

hade fått den enkät som de faktiskt fick, medan läxeleverna hade fått en enkät där skolarbete 

hemma hade bytts ut mot läxor. Det är också troligt att resultatet hade blivit annorlunda om 

jag varit närvarande när eleverna svarade på sina enkäter. Möjligheten att förklara för 

eleverna vad skolarbete hemma i detta fall syftade till hade då varit möjlig, vilket troligtvis hade 

betytt andra svar från eleverna än de som nu samlades in. Med den relativa förvirringen som 

ibland går att finna bland svaren hos eleverna hade det möjligtvis varit bra att testa frågorna 

på någon utomstående innan, för att på så vis upptäcka de eventuella brister i formuläret 

redan innan eleverna fick besvara den.  

6.3 Slutsats 

Det gick att finna tre stycken syften med att använda sig av läxor enligt lärarna. Dessa syften 

var att använda sig av läxor för att lära eleverna ta ansvar, använda sig av läxor för att repetera 

uppgifter som behöver mycket övning för att kunskap ska befästas, samt använda sig av läxor 

för att hinna med sådant som inte går att hinna under lektionstid.  Av dessa tre syften fanns 

det också motsättningar från vissa lärare till två av syftena, medan syftet att använda läxor 

för att repetera var det syfte som tydligast var legitimt att använda sig av. Det fanns också tre 

stycken argument för att inte använda sig av läxor. Dessa var att det tog onödig tid för lärarna, 

att eleverna inte får någon fritid, samt att läxor ger en olikvärdig utbildning. De argument 

som anses vara starkast är att eleverna går miste om in fritid och att utbildningen blir 

olikvärdig vid användande av läxor.  
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Likheterna hos elever som använder sig av läxor och elever som är läxfria är utifrån de frågor 

som de besvarat vaga och relativt intetsägande. Skillnaderna var dock tydligare, där det bland 

annat gick att se att elever med läxor arbetar med skolarbete hemma mer än de läxfria 

eleverna, och att de elever som har läxor i större grad upplever att deras fritid påverkas av 

skolarbetet. Det gick också att se att eleverna på den skola med läxor tycker att det i större 

grad är roligare med skolan än vad eleverna på den läxfria skolan tycker.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

 

 
1. Vad har du för erfarenheter gällande läxor? 

2. Vilket syfte anser du att läxor har? 

3. Hur påverkar/påverkade läxor dig som lärare och din arbetstid 

samt arbetssätt? 

4. Hur upplever du läxornas påverkan på eleverna i form av 

motivation och inställning under skoldagen? 
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Bilaga 2 Enkätundersökning 

 

Enkätundersökning 

 
Med denna undersökning vill jag ta reda på hur du som elev tycker och känner när det kommer till att 

göra skolarbete hemma. I undersökningen är det 8 frågor som ska besvaras. Du svarar genom att kryssa 

i rutan bredvid det alternativ som du tycker stämmer in på dig bäst. Frågorna 5-8 har också en följdfråga 

där du gärna får skriva i varför du svarat som du gjort. Enkäten är helt anonym, det vill säga att du inte 

behöver fylla i något namn eller berätta vem du är, och ingen kommer få veta vem som har svarat vad. 

Det är också frivilligt att svara på enkäten, men jag hoppas att så många som möjligt väljer att svara på 

frågorna så jag får veta hur du som elev tycker och känner i de här frågorna.   

 

 

1. Hur mycket skolarbete gör du hemma varje vecka?  

En gång i veckan  ☐ 

2–3 gånger i veckan ☐ 

4–7 gånger i veckan ☐ 

 

 

2. Hur länge sitter du med skolarbetet varje gång?  

0–30 minuter ☐ 

30–60 minuter ☐ 

1–2 timmar ☐ 

Mer än 2 timmar ☐ 

 

 

3. Varför gör du skolarbete hemma?  

Läraren säger åt mig att ta hem arbete ☐ 

Mina föräldrar vill att jag gör det  ☐ 

Jag vill ta hem och göra för min egen skull ☐ 

 

 

4. Hur ofta tar du hem skolarbete frivilligt, för din egen skull?  

Aldrig   ☐ 

Någon gång per termin  ☐ 

Någon gång i månaden ☐ 

Varje vecka  ☐ 

 

 

 

 

 

5. Arbetar du bättre eller sämre på lektionerna när du får arbeta hemma innan? 

Bättre  ☐ 

Sämre  ☐ 

Ingen skillnad ☐ 
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Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vad tycker du om att göra skolarbete hemma?  

Bra ☐ 

Vet ej ☐ 

Dåligt ☐ 

 

Varför?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tycker du att det är roligt med skolan?  

Ja  ☐ 

Nej  ☐ 

Ibland  ☐ 

 

Varför?  
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Bilaga 3 Elevernas kommentarer 

 
Kommentarer till att skolarbete hemma är bra – elever med läxor 

 

”Därför ifall man ligger efter så är det skönt att ta hem” 

 

”Det kan ju vara lite tråkigt att sitta och göra läxa/skolarbete hemma men det är super 

bra för att man inte ligger efter i skolan. Så då blir man mindre stressad” 

 

”Bra fatt då ligger jag inte efter sen” 

 

”För att det går lättare att förstå i skolan och inte hamna efter i skolarbetet det är därför 

jag tycker det är bra. Och så är det bra för att då slipper man oroa sig för arbetet och 

inte är så stressad” 

 

”Eftersom att det är ba det kanske är någon som arbetar bättre i lugn omgivning” 

 

”För det är bara lättare å så”  

 

”För att det är tystare hemma och att ingen stör (oftast)” 

 

”För att det är tystare hemma och hemma har man mer tid på sig att göra läxan” 
 

Kommentarer till att skolarbete hemma är bra – elever utan läxor 

 

”För om man hamnar efter så kan man jobba i kapp” 

 

”Alltså det är ju bra att ta hem men det är kanske också lite jobbigt och tråkigt om man  

vill göra andra saker” 

 

”För att äääää jag vet inte” 

 

Kommentarer till att skolarbete hemma är dåligt – elever med läxor 

 

”Det är olika men hemma tycker jag att man ska få vara ledig från skolan och göra 

andra saker, och inte läxa och sånt.” 

 

”För att hemma vill man göra roliga saker och vara med kompisar.” 

”För att man kan bli stressad och frustrerad” 

 

”Jag tycker det är dåligt för det är fritid när man är hemma” 
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”För att jag tycker att barn ska också få vara barn och få göra roliga saker på fritiden 

och göra det dom gillar.” 

 

”Skolarbetet vi gör i skolan ska vi göra där inte hemma man blir så stressad!” 

 

”Därför att det är vår fritid och där ska vi inte ha läxa” 

 

”Jag tycker att de tar upp på fritiden. Man får inte lika mycket fritid. Sånt gör man på 

skolan och inte på fritiden” 

 

”För jag vill göra andra saker hemma” 

 

”För man kan lika göra det hemma” 

 

”Därför det är jobbigt” 

 

”För då tappar man fritid” 

 

Kommentarer till att skolarbete hemma är dåligt – elever utan läxor 

 

”De är bara tråkigt” 

 

”För jag gör inget hemma” 

 

”Det tar av min fritid” 

 

”Tråkigt” 

 

”För jag är sämst” 

 


