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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 

Vårt intresse för läxor började när våra barn kom hem med sina läxor. När vi började som 

lärarstudenter och vikarierande lärare har fenomenet läxan väckt många tankar. Läxan är ett 

hett ämne som det finns många åsikter om. Idag diskuteras det flitigt i sociala medier och 

bland politiker om läxan som lärande och varande. Westlund (2007) beskriver läxan som ett 

komplext fenomen och poängterar att läxan har en etablerad plats i skolan utan att varken Lgr 

11 eller skollagen nämner läxan som ett arbetssätt för att nå målen (ibid.). 

Syfte: 

I vår studie har vi valt att belysa en specifik läxas innehåll från tre olika perspektiv 

pedagogens, elevens och vårdnadshavarens. Syftet med detta examensarbete är att följa en 

läxas väg från pedagogens syfte med läxan och se om detta följer med till eleven och dess 

vårdnadshavare. Förstår eleverna vad de ska lära med den specifika läxan? Har 

vårdnadshavaren förstått syftet med läxan? Läxan görs för det mesta i hemmet tillsammans 

med vårdnadshavare och därför ville vi även ta reda på om de ger stöd till barnets läxläsning.  

Metod: 

Det empiriska materialet har samlats in med mixed method, som är en metod där man kan 

blanda kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla in data. Vi har intervjuat två lärare 

för att ta reda på syftet med deras specifika läxa. Till eleverna och vårdnadshavare delade vi 

ut enkäter för att se om syftet uppfattades. 

Resultat: 
Resultatet visar att pedagogens syfte med läxan uppfattas av eleverna däremot behövs 

information till vårdnadshavarna för att de ska förstå läxans syfte. Undersökningens resultat 

visar även att de flesta vårdnadshavare ger stöd till sina barn vid läxläsning. 
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Inledning 
 

Inte nog med att man haft en jobbig dag i skolan sedan ska man berätta om den när man 

kommer hem. (okänd) 

Ja, visst man känner igen sig! När barnen kommer hem från skolan ställer man frågan: Hur 

har du haft det idag? Vad har ni gjort? Vad har du i läxa? 

Vårt intresse för läxor har väckts som lärarstuderande men även genom egna erfarenheter som 

föräldrar. Vi har själva funderat över den pedagogiska tanken bakom läxan när vi sett de olika 

läxor våra barn kommit hem med. När vi började vår lärarutbildning tänkte vi att vi skulle få 

svar på frågan om läxans syfte. Under våra år på lärarutbildningen har vi inte haft någon 

litteratur som problematiserat detta fenomen eller föreläsningar som berört ämnet läxor. 

Däremot har läxan varit ett återkommande tema för oss i våra diskussioner och när valet av 

problemställning inför vårt examensarbete skulle fastställas var valet lätt.  

Under våra förberedelser har vi märkt att läxan är ett hett tema i sociala medier och 

debattartiklar där det diskuteras om läxan som stressfaktor och läxan som ett hot mot 

likvärdigheten. Det har även frågats om läxan blivit en klassfråga? Kring detta har det skapats 

debatt på grund av att läxhjälp ska ingå i RUT-avdraget som är en skattereduktion för 

hushållsnära tjänster (Regeringskansliet, 2012). I en debattartikel på Aftonbladets debattsida 

(2012-09-05) skriver Vänsterpartiets riksdagsledamot Rossana Dinamarca att skolsegrationen 

växer i och med förslaget om skattesubventionerad läxhjälp. Hon menar att argumentet om att 

läxan skall vara en länk mellan hem och skola försvinner när man anställer någon som 

kommer och gör läxorna med barnen. Björklund menar däremot att barn har olika 

förutsättningar i hemmen och vill med RUT-avdraget underlätta läxläsningen vilket i sin tur 

han menar minskar de skillnader som kan bero på dessa olika förutsättningar (Svenska 

Dagbladet, 2012). 

 

Vi är intresserade av det pedagogiska syftet bakom utformandet av läxan. Genom erfarenhet 

av arbete i olika klasser har vi sett att pedagoger ger samma läxa till alla elever i en klass. 

Detta har fått oss att reagera eftersom läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), förordar den individuella undervisningen som innebär att 

pedagogen ska ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2011 s. 8). 

Även Kohn (2007) poängterar vikten av att anpassa läxan till varje elev. Om en elev redan har 

den kunskap som läxan ska ge anser Kohn att det blir ”waste of time” och för eleven som 

anser att läxan är för svår blir den en frustration. 
 
Från egen erfarenhet ute i olika skolor och genom egna barn har vi fått se att syftet med läxan 

kan vara otydligt för elever och föräldrar. Läxan görs för läxans skull och inte för 

kunskapsinhämtning. Vi har därför valt att undersöka och belysa en specifik läxas utformande 

samt dess väg genom tre perspektiv från pedagogens inlärningssyfte med läxan till elevens 

uppfattning om vad de lär och till sist vårdnadshavares föreställning om vad som är meningen 

att barnet ska lära med läxan. Vi vill se om lärarens pedagogiska tanke följer läxan och hur 

den uppfattas av elever och föräldrar/vårdnadshavare. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att se om pedagogens tanke med den specifika läxan överförs till 

elever och vårdnadshavare. Vi vill följa en specifik läxa och se hur den uppfattas av elever 

och vårdnadshavare utifrån lärarens syfte. Vi vill även se på hur elever gör läxan och om 

vårdnadshavare ger något stöd. 

 

Våra frågeställningar 

 
 Vilket pedagogiskt syfte har läraren med läxan? 

 Vilket syfte ser eleverna med läxan och hur görs den? 

 Vilket syfte ser vårdnadshavare med läxan och ger de något stöd i utförandet av den? 

 

Definition av begreppet läxa 
 

 

Vilka definitioner finns av begreppet läxa? Enligt Nationalencyklopedin, NE (1996) är läxa 

en: ”avgränsad skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke som skall läras in.” (s. 

333). Begreppet kommer från latinets lectio som betyder läsning (ibid.). Även Westlund 

(2007) definierar läxan som ett hemarbete, alltså något som eleven inte gör på skoltid. Hon 

beskriver vidare att: ”Läxor är en hybrid mellan arbete och fritid och ett fenomen som 

utvecklas när det inte längre finns några självklara definitioner av vare sig arbete eller fritid.” 

(s. 88). Österlind (2001) har forskat om elevers förhållningssätt till skolarbete och kommit 

fram till följande definition av läxan: ”En läxa kan vara ålagd eller frivillig, omfattande eller 

minimal, ges till nästa dag eller om flera veckor.” (s. 19). Synonymt med begreppet läxa 

används även hemarbete som kan härledas till det engelska ordet homework. 

 

Hellsten (1997) har undersökt i litteraturen vad som står skrivet om läxans innerbörd och vad 

som menas med begreppet läxa och kommit fram till sju olika betydelser: 

 

 Förberedelse 

Läxor är en förberedelse till prov och förhör. Eleverna ska lära sig att ta ansvar för 

sina läxor och arbetsuppgifter vilket blir en förberedelse för livet efter skolan. 

 Tidstruktur 

Läxan handlar om att organisera elevernas fritid till läxläsning. Elevens ålder 

bestämmer ofta vilken sorts läxa som ges och läxan anges i tid som behövs för att lära 

sig den. 

 Kontroll och styrning 

Läxan ger läraren kontroll över eleven på fritiden och kan styra eleven bort från det 

destruktiva utbudet inom media som är framträdande i många hem. 

 Kärlek och omsorg 

Läxorna kan leda till bättre relationer inom familjen. Föräldrarna visar omsorg, 

intresse och engagemang genom att hjälpa till med läxläsning. 
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 Identitet och status 

Läxan skapar elevidentitet och har en väsentlig aspekt av elevrollen. Läraren visar 

respekt och intresse i sitt ämne om den ger läxa. 

 Gemenskap och kontakt 

Läxan blir en brobyggare mellan elev och föräldrar men även mellan hem och skola. 

Föräldrarna kan följa elevens arbete i skolan. 

 Arbetsprestation 

Läxan är ett sätt att kompensera för att elevernas arbete i skolan inte ses som ett jobb 

och därför är det legitimt att skicka hem arbetsuppgifter. 

 

NE tar även upp att läxa kan uppfattas negativt eller ha negativa associationer såsom “lära sig 

en läxa” som innebär en sorts bestraffning.  Denna betydelse blir verklig för elever när lärare 

skickar med uppgifter hem som ett straff för dåligt uppförande eller att eleven inte varit 

fokuserad under lektionerna (Epstein & Van Voorhis, 2001). 

 

Teoretiska perspektiv  
 

 

Det finns vissa perspektiv som varit banbrytande på sättet att se på lärande och under denna 

rubrik tar vi upp Skinner, Piaget och Vygotskijs olika perspektiv på vad lärande kan vara. 

 

B.F. Skinner (1904-1990)  kom på 1950–60-talen med en modell på lärande som låg till grund 

för behaviorismen (Andersson & Carlström, 2005). Skinner menade att lärande uppstår till 

följd av yttre stimulans i form av belöning. Han experimenterade med råttor och duvor som 

visade nya rörelser när de fick belöning i form av föda (ibid.). Behavioristerna överförde 

Skinners experiment till människor och in i klassrummen där denna syn på lärande blev kallad 

förmedlingspedagogik. Läraren står för kunskapen som överförs till eleverna och det tags inte 

hänsyn till processen inom eleverna eftersom ”kunskap kom att betraktas som enbart en 

produkt, något som bara skulle reproduceras.” (Andersson & Carlström, 2005, s. 36). Denna 

syn på lärande fick stora framgångar tills Piaget (1896-1980) kom med sina tankar om 

människans kognitiva utveckling. Genom barnobservationer kom Piaget fram till att en 

människas inlärning inte sker genom yttre stimuli utan människan är aktiv och har ett behov 

att förstå och organisera omvärlden (Imsen, 2000). Piagets inlärningsteori består av två 

centrala begrepp assimilation och ackommodation. Assimilation är när nya kunskaper 

anpassas till gamla och ackommodation är när de nya kunskaperna ändrar och utvecklar de 

gamla kunskaperna vilket leder till nya handlingsmönster (ibid.). Enligt Piaget har barn en 

kognitiv utveckling som är biologisk, det vill säga att inlärning inte kan ske om den är för 

avancerad och ligger över barnets åldersmässiga mognad (Andersson & Carlström, 2005). 

Piagets inlärningsteori om att människan är en social varelse där lärandet är knutet till 

individen fick stor genomslagskraft och har spelat en stor roll för hur man sett på lärande i 

skolan (ibid.).   

 

I motsats till Piaget såg Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella perspektiv att individen är en 

social varelse där samspelet med omgivningarna har en central roll i lärandet (Andersson & 

Carlström, 2005). Vygotskij (1999) jämför tanken och språket som två linjer som ligger 

parallellt med varandra men som ibland korsas (genom möten med andra) för att språket ska 
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bli tanken och tanken bli språk (ibid.). Det finns olika sorters möten och samspel där 

människan lär sig olika sorters begrepp, vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp (Säljö, 

2000). De vardagliga begreppen, som är empiriskt erfarna, fås genom de möten som sker i det 

dagliga samspelet och är de mest grundläggande begreppen. De mer abstrakta vetenskapliga 

teoretiska begreppen fås enligt Vygotskij (1999) i skolan där eleven möter andras kunskaper 

som ligger utanför den egna erfarenheten (ibid.). Undervisningen handlar om att dessa 

begrepp ska mötas, erfarenhet med teori, där läraren har en avgörande roll. I motsats till 

Piaget som anser att utveckling har biologiska gränser menar Vygotskij att lärandet kan flytta 

dessa gränser (Andersson & Carlström, 2005). Denna teori namngav han till Zone of Proximal 

Development (ZPD) på svenska översatts till proximala utvecklingszonen (ibid.). Teorin 

innebär skillnaden mellan en individs lärande på egen hand och vad denne kan uppnå genom 

undervisning och i sociala sammanhang (ibid.). I denna zon, som inte är åldersbestämd, är 

eleven/människan som mest receptiv för ny kunskap och nya tankar. Vygotskij menar att det 

är lärarens uppgift att vara medveten om elevernas utvecklingszoner för att skapa miljöer för 

eleverna att utvecklas i (ibid.). Säljö (2000) som tolkat det sociokulturella perspektivet lyfter 

fram kommunikationskompetensen som central i mötet med andra för att ett lärande ska ske. 

Säljö (2011) betonar dock att lärandet sker inte enbart i klassrummet utan är en del av 

människans vardag och som exempel nämner han chattrummet, vid middagsbordet och under 

läxläsningen. I en rad ämnen i skolan har kommunikation en framträdande roll vilket kan 

härledas till det sociokulturella perspektivet, dvs. inlärning sker i sociala och kommunikativa 

sammanhang. En stor del av engelskans centrala innehåll innefattar kommunikation, i 

matematikens undervisning ska det läggas tid på att föra logiska resonemang och argumentera 

för sina uträkningar och i svenskans kunskapskrav för samtliga årskurser är talet och 

förmågan att kommunicera en avgörande faktor för att nå målen (Skolverket, 2011). 

 

Dessa teoretiska perspektiv vi beskrivit ovan kommer vi att använda när vi beskriver och 

analyserar de läxor vi valt att undersöka.  

 

Läxor i läroplanerna  
 

 

Nedan kan vi se hur läroplanerna ändrats över tid kring begreppet läxa. Läxa är något som 

funnits under lång tid, men inte alltid varit reglerad i läroplaner och styrdokument. Vi 

beskriver nedan hur Hellsten (1997) redogör för läxans omnämnande i de olika läroplanerna.  

I Läroplanen för grundskolan från 1962, Lgr 62, beskrivs läxan som en viktig del i skolan, det 

skulle vara en arbetsfostran samt att befästa kunskaper och färdigheter. Vidare beskrivs det att 

man jämställer hemarbetet med den undervisning man får i skolan, genom att betona att 

skillnaden mellan dessa två former inte är så stor. 

I Läroplan för grundskolan från 1969, Lgr 69, framhålls det att läxan är något som bör vara 

frivilligt för eleverna i den mån det går. 

I Läroplan för grundskolan från 1980, Lgr 80, betonades det igen att läxan var ett arbetssätt 

för inlärning. Det fortsattes att ge läxor i skolorna men under 1990-talet de togs bort ur de 

officiella dokumenten. 
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I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, var 

läxan inte omnämnd överhuvudtaget. 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, den nuvarande 

läroplanen finns det fortfarande inte något som reglerar läxan. 

Skolverket nämner läxan som ett hjälpmedel i den satsning de gör för skolor med låga resultat 

(Skolverket, 2012). Tio skolor har valts ut där satsningen består av handledning till lärarna för 

utveckling av undervisning men även hur arbetet med genomtänkta läxor kan användas 

(ibid.). Det kan tyckas märkligt med en satsning av något som inte följs av varken läroplan 

eller skollag. 

Under de 50 år som gått mellan Lgr62 och Lgr11 har läxan plockats bort ur styrdokument 

men i skolorna fortsätter man ändå att ge läxor fast det inte finns i deras uppdrag (Leo, 2004). 

I den nuvarande läroplanen Lgr11 och i den gällande skollag SFS 2010:800 finns det inget 

som reglerar läxan men ändå kan det tolkas som att Skolverket anser att läxan, i ”rätt” 

utförande, har en betydande roll i lärandet (Skolverket, 2012). 

 

Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva läxan utifrån den forskning som tidigare gjorts. Vi 

använder både svensk och internationell forskning.  

 

Generellt om läxan 

 
Läxan är ett fenomen som det bedrivits lite forskning kring vilket är förvånande eftersom 

läxan är en stor del av skolans vardag. Hellsten (1997) är en av de som har problematiserat 

läxan och är kritisk till den lilla forskning som finns på området. Han anser att eftersom läxan 

upptar en stor del av pedagogernas, elevernas och även föräldrarnas tid bör det forskas mer 

om både innehållet i läxan samt vilka resultat läxan ger. Även Westlund (2007) anser att läxan 

är ett komplext fenomen på grund av att ingen läxa, ingen elev, ingen lärare och inga föräldrar 

är den andre lik. Läxan har en etablerad plats i skolan utan att varken Lgr 11 eller skollagen 

nämner läxan som ett arbetssätt för att nå målen (ibid.), vilket Leo (2004) beskriver som att 

läxor är något som ges till eleverna fast det inte ligger i skolans uppdrag. Eftersom det då ges 

läxor till eleverna är det viktigt med återkoppling och låta återkopplingen bli en del av 

dialogen i lärandet (Lundahl, 2011). Vidare betonar Lundahl vikten av att ge informationsrik 

återkoppling så att eleven kan vidareutveckla sina kunskaper. Tyvärr så har studier har visat 

att pedagogernas arbete kring läxan är till viss del ogenomtänkt och oreflekterad (ibid.). 

 

Westlund (2007) har forskat i elevernas uppfattning om läxan kontra de vuxnas uppfattning 

och kommit fram till att de vuxna ser läxan som ett sätt för eleverna att ta ansvar och få ökad 

planeringsförmåga medan eleverna ser det som ett straff och tidskrävande. Beroende på vilken 

pedagog som gjorde läxorna visade Westlunds studie att det fanns skillnader mellan klasserna 

och om eleverna ansåg läxan som en börda. Läxans innehåll varierar efter pedagog, därav 

läxans komplexitet och blir då svår att fånga (ibid.). Eleverna som Westlund använde sig av i 

sin studie berättade att läxläsning är ett ensamarbete och tar tid ifrån deras sociala liv.  
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Den norske läkaren Ståle Fredriksen går så långt som att beskriva läxan som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Fredriksen hänvisar till FN:s 24:e artikel i de mänskliga rättigheterna 

(Kudinoff, 2005). 24:e artikeln beskriver att alla har rätt till fritid och vila (FN, 2008). Vilket 

också Barnkonventionen (Unicef) betonar i artikel 31 ”Varje barn har rätt till lek, vila och 

fritid”. Vidare menar Fredriksen att läxan kan jämföras med ett extra arbete, vilket är något 

som en arbetande vuxen inte skulle acceptera att utföra efter arbetsdagens slut (Kudinoff, 

2005). Elevers arbetstid i skolan anses inte vara nog, eller iallafall anses vara annorlunda än 

vuxnas arbete och därför skickas läxor med hem som ett extra arbete (Hellsten, 2007). I 

skollagen Kap. 7 § 17 beskrivs tidsregleringen för elever i de olika skolformerna och den 

obligatoriska verksamheten får som mest innehålla åtta timmar om dagen och sex timmar om 

dagen i år 1 och 2 (SFS 2010:800). 

 

Cooper (2001b) har forskat i läxans negativa och positiva effekter och kommit fram till att en 

flexibel läxpolitik på skolan hjälper läraren att ta hänsyn till elevens individualitet, dvs. kunna 

individualisera läxan. Nedan beskrivs ett urval av de positiva och negativa effekter Cooper 

kom fram till i sin undersökning. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Varför läxa? 

 
Läxan ges för att befästa det eleverna lärt sig i skolan eller för att förbereda eleverna inför 

nästa lektion (Epstein & Van Voorhis, 2001). Det finns lärare som ger läxa för att eleverna 

ska förbättra sin studieteknik samt ge föräldrar en chans att vara involverad i sitt barns 

skolgång (Cooper, 2001b). Steinberg (2006), fil dr i pedagogik, poängterar att en vanlig orsak 

till att eleverna ges hemarbete är studievana och för att föräldrarna skall ges inblick i 

skolarbetet. En annan orsak till att läxor ges är att eleverna ska ta ansvar över sina studier 

(Westlund, 2004; Warton, 2001).  Eleverna ska veta vilken dag det är läxa och komma ihåg 

att ta med sig läxan hem (Westlund, 2004). Däremot har Wingard och Forsberg (2006) funnit 

i sin studie att det inte är eleverna som tar ansvar utan det är föräldrarna som ansvarar för att 

läxan blir gjord och inlämnad.  

 

I rapporten Vad påverkar resultaten i Svensk grundskola (Skolverket, 2009) framgår det att 

det blir mer och mer ett individuellt problem om eleven har svårigheter i skolan. Ett vanligt 

åtgärdsförslag är hemuppgifter som föräldrarna tilldelas ansvaret att hjälpa sitt barn med. 

Rapporten visar även att föräldrarnas utbildningsnivå är det som starkast påverkar elevers 

  Positiva effekter: 

 Bättre studieteknik 

 Ökad förståelse 

 Lärande på fritiden 

 Kritiskt tänkande 

  

 

 

 

Negativa effekter: 

 Fysisk och psykisk trötthet 

 Förlorat intresse i vetenskapligt 

material 

 Konflikter mellan föräldrarnas och 

lärarens förklaringsmodeller 

 

 

 Bättre på tidsplanering 

 Ökat självförtroende och 

självdisciplin 

 Skriva av andra elever 

 Stressframkallande 
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resultat i skolan, elever med högutbildade föräldrar får bättre betyg (ibid.). Då kan 

åtgärdsförslaget med hemuppgifter verka motsägelsefullt eftersom föräldrar med låg 

utbildningsnivå kan ha svårt att hjälpa sina barn, detta gör att problemen kvarstår och förs 

över till hemmet. Lgr 11 förordar att det är skolans ansvar att se till att alla elever ges 

möjlighet att nå målen (Skolverket, 2011).  

Läxans innehåll 

 
Det har inte varit fokus på innehållet i läxan när vi studerat tidigare forskning. De flesta 

forskarrapporter har behandlat läxans vara eller icke vara och i vilken grad läxan hjälper att 

öka elevernas prestationer. Vi är eniga med Westlund (2007) som anser att det är svårt att 

beskriva läxan eftersom det beror på lärarens avsikter med den. Det är innehållet som 

bestämmer om läxan är lärande och inte läxan som en företeelse, Hellsten (1997) beskriver 

det som att en läxa kan vara vad som helst. Det som verkar vara några gemensamma åsikter 

bland forskare är att innehållet i läxan ska vara en repetition av skolans arbete, innehållet ska 

inte vara för komplext och det ska vara uppgifter med färdighetsträning (Steinberg, 2006). 

Epstein och Van Voorhis (2001) menar att det är så läxorna ser ut, iallafall i de lägre åldrarna. 

Uppgifterna relativt lätta, med ett givet arbetssätt och med ett rätt svar och eleverna känner att 

de har nog med tid att gör dem medan Österlind (2001) beskriver att läxorna till stor del 

innehåller traditionella rutinartade övningsuppgifter, problemlösning och uppgifter som 

frångår läromedlen.  
 

Vi har märkt under vår forskningsjakt att det är många motstridiga åsikter när det gäller läxan. 

Typiska läxor är enligt Fischer, Frey och Lapp (2011) läxor som delas ut av lärare på grund av 

att tiden i skolan går för fort och läraren känner att eleverna inte hinner det som ska göras i 

skolan. Läxorna blir en fortsättning av skoldagen (Leo, 2004). Fischer et. al (2011) har i sin 

studie beskrivit hur elever gör läxor. De kom fram till fyra olika sätt och har gjort en 

indelning i följande grupperingar: 

 

 Completers- elever som gör läxan rätt för att de förstår den eller har hjälp från 

hemmet.  

 Slackers- elever som inte, av olika orsaker, gör läxan. Kan vara att de inte förstår 

läxan och inte får hjälp hemma eller har mycket annat på fritiden som tar tid 

 Bewildered- eleven som försöker göra läxan men gör det mesta fel 

 Cheaters- eleven som kopierar en annan elev för att läraren ska bli nöjd och för att 

inte komma efter i klassen 

 

Författarna har svårt att tro att läxor är givande för några andra elever än de som redan förstår 

läxan. 

Typical homework practices are only successful for the completers, those who probably did 

not need to do the initial homework because they already had a reasonably good grasp of the 

content (Fischer et. al, 2011, s. 71). 

 

För att undgå att få dessa elever vill författarna att läraren ska tänka på att ge läxor som är 

relevanta och som eleven känner är meningsfulla som grundar sig på lärandeteorier. Innehållet 

bör vara sådant som eleverna kan: 

 

 relatera till 
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 använda de strategier de redan lärt 

 repetera redan inlärda kunskaper  

 

Westlund (2012) som forskat om läxans som tid och uppgift och har i en intervju i 

Skolvärlden.se beskrivit vad hon anser vara ett bra innehåll i en läxa:  

 

 En läxa som eleven förstår och kan befästa sina kunskaper 

 Uppgifter som tar lika mycket tid att göra för alla elever 

 Inte för komplicerade 

 Uppgifter som läraren har en tanke med och följs upp 

 Uppgifter där hemmets miljö kan utnyttjas (ibid.) 

 

Både Westlund (2007) och Fischer et al. (2011) menar att läxan ska vara relevant för eleverna 

samt att eleverna ska kunna förstå innehållet. Kohn (2007) understryker att läxan bör vara 

relevant för den specifika eleven det vill säga individanpassad. Han poängterar vidare att 

läraren bör fråga sig själv innan hon/han formulerar en läxa vad det är för tanke bakom och 

vilken lärande teori som är utgångspunkten. Är det lika läxa till alla, anser Kohn, att det är 

bättre att inte ge läxa alls. 
 

Strandberg som är verksam på lärarhögskolan i Stockholm har tillsammans med lärare i Farsta 

utvecklat ett läxprojekt, en modell som kallas för samarbetsläxor, under handledning 

professor Ingrid Carlgren (Strandberg, 2006). Under några år som lärare i Rinkeby valde 

Strandberg att utforma läxor där föräldrarnas erfarenheter och kunskaper, oavsett 

utbildningsnivå, skulle kunna vara till hjälp i sitt barns läxläsning. Modellen utformades i en 

skola med stor språk- och kulturell mångfald. Innehållet var frågor som eleverna skulle 

diskutera med sina föräldrar, exempelvis kunde en läxa handla om hälsningsfraser i Sverige 

och andra länder. 
 

Hur hälsade ungdomar på de äldre förr i tiden, i Sverige och i andra länder? Tala med dina 

föräldrar om hur de hälsade på ungdomar och på äldre när de själva var tonåringar. Vad sa 

man och hur gjorde man? Hur visade man respekt och uppskattning för jämnåriga och äldre 

när föräldrarna var unga? (Strandberg, 2006, s. 9). 

 

Syftet med denna läxa var att knyta an till det som lektionerna handlade om. Läxan skulle 

vara ett sätt att ta tillvara på föräldrarnas erfarenheter och använda dessa i undervisningen. För 

Strandberg blev dessa läxor grunden för ett positivt föräldrasamarbete men även en 

fortbildning för honom själv. När han fick ta del av elevernas berättelser vars föräldrar hade 

rötter i många olika delar av världen blev han varse om sådant som inte fanns att läsa i 

skolböckerna. Det blev en metod för att inhämta kunskaper till klassrummet men även ett sätt 

för Strandberg att lära känna sina elever på ett nytt sätt (Strandberg, 2006). Vid utvärderingen 

av dessa läxor som ägt rum under en termin fick de följande svar: 

 

 Eleverna kände att de kom närmare sina föräldrar 

 Läxorna öppnade upp för nya samtalsämnen i hemmet som de inte brukade prata om 

 Eleverna kunde se samband och göra jämförelser 

 Eleverna kunde lättare förstå traditioner och sätta sig in i andras perspektiv 

 Blev en djupare kontakt mellan lärare, elev och förälder 

 Läxan blev rolig 
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Strandberg menar att läxan ska problematiseras, inte om läxans varande utan om vilket 

innehåll som är bäst för att ett lärande ska äga rum (Strandberg, 2006).  

 
Vi lärare ansvarar för elevernas kunskapsutveckling och om läxorna är en del av lärandet så 

blir det naturligt att undersöka om och hur dessa läxor bidrar till att eleverna utvecklar de 

kunskaper och förmågor som vi strävar efter (Strandberg, 2006, s. 13). 

 

Cushman (2010) har i sin studie intervjuat elever om vad de anser vara av betydelse för att 

läxan skall kännas motiverande. Eleverna ville att innehållet i läxan skulle vara relevant för 

dem. När de inte såg meningen med läxan då minskade även motivationen till att göra den. 

Cushman beskriver vidare att eleverna som ingick i studien ville att pedagogen skulle ge 

feedback på läxan, så de fick veta vad som var rätt eller fel. Om läxan inte följdes upp kände 

eleverna att läxan var oviktig och betydelselös för läraren. Eleverna ville att läraren skulle 

uppmärksamma deras ansträngningar kring arbetet. En annan faktor som var avgörande för 

motivationen var mängden av läxa vilket gjorde att eleverna kände sig stressade och gjorde 

läxor utan att reflektera över kunskapen. En elev sa: it´s better to understand what you´re 

doing than to get the homework done (s. 76). Eleverna framhöll att de vill ha läxor som 

hjälper dem att nå de mål som är uppsatta för ämnet. Då kändes läxan som ett hjälpmedel i 

utvecklingen och inte bara något som gjordes för att läraren ville. 

 

Vi kan efter en rundtur på de stora läromedelsförlagens hemsidor Gleerup, Natur och Kultur 

och Liber se att de erbjuder färdiga läxböcker som är kopplade till de läroböcker man 

använder sig av inom skolan. Detta betyder att alla elever kommer att få samma läxa oavsett 

var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Lgr11 betonar att det är viktigt att man i skolan tar 

hänsyn till elevernas individuella behov och förutsättningar (Skolverket, 2011). Genom att 

inte individanpassa läxorna ges inte samma möjligheter till alla elever att lyckas med sitt 

hemarbete. Alla elever har inte samma möjligheter till hjälp och stöd i hemmen, Unicefs 

rapport Socialt utanförskap (2012) beskriver hur barn i olika åldrar berättar hur deras 

skolarbete blir lidande eftersom de inte har föräldrar som kan hjälpa dem med sina 

hemuppgifter. Ett barn svarar på en fråga om framtiden: ”Jag är bara 15 år, men ibland känns 

det som det redan är kört”. Vidare beskrivs hur avgörande läxhjälpen som finns på en del av 

våra skolor är för att många elever skall klara av skolan idag. Även Lgr11 påpekar att ett 

samarbete mellan skola och hem måste finnas. Det vanligaste sättet för föräldrar att vara 

involverad i sitt barns skolgång är att hjälpa till med läxorna (Wingard & Forsberg, 2006). 

Både lärare och föräldrar vet att det är elevens uppgift att göra läxan men det är också 

underförstått att föräldrarna ska hjälpa till (ibid.). Därmed är läxan inte bara en uppgift som 

ges till eleven utan även till föräldrarna. Läraren har en pedagogisk utbildning som grundar 

sig på forskning som föräldrarna saknar, om läxans innehåll då är av sådant som föräldrar 

måste förklara exempelvis uträkningar i matematik kan det medföra att eleven blir förvirrad 

och stressad (Cooper, 2001b).  

 

Sammanfattningsvis visar den forskning vi studerat att läxan är ett komplext fenomen. Det är 

innehållet i läxan som avgör syftet med den, vilket bestäms av respektive lärare och detta gör 

att läxorna ser olika ut. Därför är vår avsikt med vår studie att se om pedagogens syfte med 

den specifika läxan uppfattas av elever och vårdnadshavare.  
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Metod 
 

 

I vår studie har vi valt att belysa läxans innehåll från tre olika perspektiv pedagogens, elevens 

och vårdnadshavaren. Vi vill se vilken pedagogisk tanke av läraren som ligger till grund för 

läxan samt se om denna tanke uppfattas av elev och vårdnadshavare. Hur 

problemformuleringen ställs beror på vad som ska undersökas och Justesen och Mik-Meyer 

(2011) förklarar på vilket sätt hur, varför och vad-frågor styr val av metod och teoretiskt 

perspektiv vilket får en inverkan på vilken utgångspunkt forskningen kommer att få. Vi har 

använt oss av mixed method i våra undersökningar. Mixed method används ofta när 

undersökningen använder sig av både kvalitativ och kvantitativ data. Den kvalitativa 

forskningen inriktar sig på att beskriva ett fenomen medan den kvantitativa forskningen hitta 

mönster (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För att få en beskrivning av läxan använder vi oss av 

intervjuer vilket kopplas till kvalitativa undersökningar. För att hitta ett mönster i elevers och 

vårdnadshavares uppfattning kring syftet med läxan använder vi enkäter vilket kopplas till 

kvantitativa undersökningar. Genom att mixa metoder anser Cresweell (2003) att forskaren 

fokuserar på frågeställningen mer än att hålla sig till de metoder som är vanliga för de olika 

teoretiska perspektiven. Eftersom våra frågeställningar utgick både ifrån pedagogen, eleven 

samt vårdnadshavare ansåg vi att enbart hålla sig till en metod inte hade gett oss de 

möjligheter vi fick med mixed method. Vi samlade in empiriskt material på olika sätt vilket 

gjorde att vi kunde se på forskningsfrågan i ett vidare och djupare perspektiv (ibid.). Vi 

använder den kvalitativa intervjun med pedagogerna för att få en djupare kunskap om deras 

tanke med läxan vilket hade varit svårt med en kvantitativ undersökning. Vi följer upp med en 

enkätundersökning med elever och föräldrar för att kunna ta del av så många föräldrars och 

elevers tankar som möjligt. Vi angriper alltså forskningsfrågan med mixed method för att, 

som Creswell påpekar, få en mer detaljerad information. En fördel med att använda olika 

metoder är att flera lösningar kan uppenbara sig vilket inte forskaren kanske sett med enbart 

en metod. En metod har styrka att visa forskningsfrågan på ett sätt medan en annan metod 

visar på ett annat håll vilket bidrar till en tydligare bild och mer adekvat resultat (ibid.). De 

metoder vi använt anser vi kompletterar varandra och på så sätt ger oss ett tydligare resultat. 

Genom att använda mixed method vill vi inte objektivt generalisera utan genom intervjun få 

fram lärarens subjektiva tolkning på läxan och sedan genom enkäterna hitta ett mönster i 

elevernas och föräldrarnas uppfattning om läxan. Vi använder oss av dessa metoder för att vår 

undersökning ska få större validitet/reliabilitet. 

 

Intervju 

 
För att ta reda på pedagogens syfte med läxan har vi valt att intervjua två lärare. Olsson och 

Sörensen (2004) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en ämnesinriktad dialog 

där målet är att nå nyanserade redogörelser av informantens livsvärld i detta fall pedagogens 

tanke bakom läxan. Vi har valt att göra intervjuer med lärarna där vi förhöll oss till en 

intervjuguide (bilaga 4) där fokus låg på några teman och med uppslag på frågeställningar. 

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver denna typ av intervju som en semistrukturerad 

intervju där det är informanten som styr intervjun och intervjuaren ställer följdfrågor allt efter 

hur samtalet utvecklar sig. Under en intervju måste man som intervjuare fatta beslut om vilka 

svar från informanten som ska följas upp och få följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2009). 

Eftersom vi kände att läxan är ett område som är komplext ville vi lämna plats till perspektiv 

som vi inte hade tänkt på innan.  
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Enkäter 

 
Eftersom vi ville undersöka om det fanns ett mönster i elevernas och vårdnadshavares 

uppfattning av syftet med läxan valdes en enkätundersökning. Vi konstruerade enkäterna med 

frågor som informanterna svarade på genom att markera det svarsalternativ som stämde med 

deras åsikt. För att få en hög svarsfrekvens valde vi att inte göra för stora sammanställningar 

med frågor eftersom den svarande lätt kan tröttna (Trost, 2007). Tillsammans med enkäten till 

vårdnadshavare bifogades ett missivbrev (bilaga 1) vilket kan beskrivas som ett följebrev. 

Missibrevet utgjorde första sidan av vår enkät och för att locka till läsning gjordes den relativt 

kort vilket sedan skulle medföra att de ville besvara våra frågor (ibid.). Vi beskrev vilka vi var 

och syftet med vår forskning, våra mail adresser fanns också med i brevet om det skulle vara 

någon som undrade något. 

 

I enkäterna till föräldrarna (bilaga 3) lämnades plats för att skriva tankar om läxor generellt, 

detta för att föräldrarna på så sätt kunde motivera sina svar och vi kunde få en djupare 

förståelse för deras åsikter. Det kan vara svårt med enkäter som skickas hem och som ska 

fyllas i för att sedan returneras igen. För att vi skulle få så många som möjligt att besvara 

enkäterna bad vi pedagogerna att skicka hem enkäterna tillsammans med elevernas läxa. En 

av pedagogerna skrev på elevernas läxa att denna vecka hade eleverna även med en läxa hem 

till föräldrarna. Detta gjordes för att få fler föräldrar att svara på enkäten.  

 

På elevenkäterna (bilaga 2) var svarsfrekvensen 100 %, vilket kan bero på att de dagar vi var i 

klasserna var det ingen elevfrånvaro samt att vi var själva med under tiden som eleverna 

svarade på enkäterna. Svarsfrekvens på föräldraenkäten var 87 %. De 13 % av bortfall vi fick 

kan bero på att vårdnadshavare inte ville ställa upp i vår undersökning. En annan orsak kan 

vara när enkäten kom hem lades den åt sidan och glömdes bort eller att eleven inte 

vidarebefordrade enkäten till vårdnadshavare.  

Urval 

 
För att få svar på vår undersökning tog vi kontakt med några rektorer i en mellanstor kommun 

i Västra Götaland. Vi förstod att det var en tid då lärarna hade en stor arbetsbelastning med 

utvecklingssamtal och betygssättning då vi fick avslag från några skolor. Däremot visades ett 

stort intresse för vårt forskningsområde och de bad om att få ta del av resultatet av vår studie. 

De skolor som hade möjlighet att ställa upp var skolor vars rektorer vi tidigare haft kontakt 

med. Däremot var pedagogerna okända för oss och vi kände inte till pedagogernas uppfattning 

till läxor eller vad de gav för typ av läxa.  

 

Vi har använt oss av ett slumpmässigt urval i vår forskning eftersom vi inte tidigare kände till 

de pedagoger som fick i uppdrag av sina rektorer att ställa upp i vår undersökning. Det är ett 

urval som inte styrs av några bakåtliggande faktorer utan har, som namnet avslöjar, bestämts 

av slumpen (Trost, 2007; Stukát, 1993; Olsson & Sörensen, 2004). Läxan, elever och 

vårdnadshavare följde automatiskt de pedagoger som ingick i studien.  

 

Dataproduktion  

 

Vi valde i samråd med lärarna att lägga intervjuerna efter skoltid eftersom de då inte behövde 

tillbaka till lektion. Vårt mål med intervjusituationen var att få intervjupersonen att känna sig 



12 

 

trygg så att denne kunde berätta så utförligt som möjligt. Efter lärarnas önskan spelades inte 

intervjuerna in så därför var vi båda två med under intervjuerna för att kunna hjälpas åt, stötta 

varandra och fånga svaren från informanten. Inför våra intervjuer med lärarna gjorde vi en 

intervjuguide som skulle få oss till att hålla fokus under intervjun (Justesen och Mik-Meyer, 

2011). Om samtalet kom för lång bort från våra forskningsfrågor kunde vi ta upp tråden igen 

med hjälp av vår intervjuguide. Intervjuerna inleddes med att samtala om historier av 

vardaglig art för att få informanten att slappna av, en intervju kan kännas pressande för den 

intervjuade (Kvale & Brinkman, 2009). Vår första fråga var vad är din pedagogiska tanke 

bakom läxan du har gett denna vecka? Vi ville starta med en fråga som kunde få ett långt svar 

för att sedan kunna fortsätta med följdfrågor. Eftersom intervjuerna inte spelades in var en av 

oss huvudansvarig för att ställa frågorna och en för att anteckna svaren från lärarna. Vid 

följdfrågor som vi båda kunde ställa hade vi innan kommit överens om att den som inte 

ställde frågan koncentrerade sig på att anteckna. Vi sammanställde lärarnas svar från de fyra 

huvudfrågorna genom att skriva respektive svar under varje fråga. Vidare för att få en struktur 

på följdfrågorna som ställdes delades de in i olika kategorier såsom: läxans syfte, föräldrar, 

tidsomfattning och motivation. Detta gjorde att vi kunde se likheter respektive olikheter.  

 

Vid intervjuerna lämnade vi föräldraenkäten som lärarna skulle skicka hem tillsammans med 

läxan. De båda lärarna hade vid utlämnandet av läxan en kort presentation av vad enkäten 

innehöll. Samtidigt berättade de att eleverna skulle besvara en likartad enkät när de lämnade 

in sin läxa veckan därpå. Tillsammans med läxan skulle även föräldraenkäten lämnas in. Vi 

genomförde enkäterna med eleverna den dag de lämnade in sin läxa. Vi var båda närvarande 

och läste frågorna högt och sa till eleverna att de skulle tänka på vad de själva tyckte och 

tänkte utan att se på vad de andra eleverna svarade.  Elev- och föräldraenkäterna bearbetades 

var för sig. Vi gick igenom fråga per fråga och hade ett tomt enkätformulär där vi markerade 

antalet på de olika svarsalternativen. Enkäterna var formulerade på ett sätt där de endast skulle 

markera ett alternativ vilket gjorde det lätt att sammanställa och få en överblick. Det som 

skrivits av föräldrar i enkätens kommentarruta skrevs av under två olika kategorier: förälder år 

2 och förälder år 4. Dessa kommentarer grupperades efter samma rubriker som användes vid 

intervjuernas följdfrågor: läxans syfte, föräldrar, tidsomfattning och motivation. 

 

Tillförlitlighet  

 
Validitet och reliabilitet är två kvalitetskriterier som, enligt Justesen och Mik-Meyer (2011), 

är ofrånkomliga att begrunda vid forskningsarbeten. Undersökningens validitet avgörs om det 

svaras på forskningsfrågan i de resultat forskaren lägger fram och reliabilitet betyder 

tillförlitlighet, det vill säga att undersökningens metoder är så tillförlitliga att de hade kunnat 

göras om och få samma resultat (ibid.).  

 

För att säkra reliabiliteten vid intervjuerna valde vi att förbereda oss genom att läsa Kvale och 

Brinkman (2009). Författarna beskriver hur forskaren kan gå till väga för att säkra 

pålitligheten vid intervjuerna: 

 

 Vara väl förberedd 

Till exempel ha gjort en pilotintervju, det vill säga gjort en provintervju för att se hur 

frågorna tas emot.  

 Korta intervjufrågor 
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För att informanten inte ska missförstå frågorna och tröttna på att intervjuas. 

 Intervjuaren är flexibel med sina frågor och ger plats för uttömmande svar 
Att frågorna är anpassade till samtalets vändningar och låter informanten få svara utan 

att avbryta.  

 Intervjuaren försöker få verifiering av sin tolkning av svaren  

Intervjuaren kan efter svar från informanten fråga om denne tolkat svaret så som 

informanten menat. 

 

I intervjuerna valde vi att använda oss av en intervjuguide, det vill säga några huvudfrågor 

men samtidigt ge utrymme för följdfrågor, så kallad semistrukturerad intervju (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). De följdfrågor som ställdes gjorde att vi fick en djupare inblick i 

pedagogernas syfte med läxan. Av tidsmässiga skäl hade vi inte den möjligheten med elever 

och föräldrar därav val av enkäter. Däremot tillförde vi en kommentarruta i slutet av 

föräldrarnas enkäter där de kunde skriva om de hade något att tillägga. Om de ville kunde de 

då motivera sina i kryssningar i enkäten och vi kunde få en förståelse för de val de gjorde. 

 

För att försäkra oss om att enkäterna håller reliabilitet läste vi Trost (2007). Författaren 

betonar olika punkter som är viktiga vid en enkätframställning: 

 

 Korta frågor 

 Ett vardagligt språk 

 Inga dubbelfrågor 

 Inga värdeladdade ord som kan påverka svaret 

 

Vi valde att eleverna skulle svara på enkäten den dag som de lämnade in läxan eftersom vi 

ville att eleverna skulle ha läxan färskt i minnet.  

 

För att säkra vår trovärdighet i vårt arbete och våra resultat erbjuder vi läsaren att jämföra 

med den tidigare forskning vi presenterat. Vi analyserar utifrån denna forskning och förankrar 

våra resultat i teoretiska begrepp. Vi kan inte garantera att våra enkätfrågor och intervjufrågor 

har influerats av vår förförståelse vi fått genom vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

eller som föräldrar. För att minimera den risken bad vi några andra uppsatsskrivande studenter 

att läsa frågorna för att få reda på om så var fallet.  Därefter reviderade vi frågorna ytterligare 

för att de skulle passa bättre till våra forskningsfrågor.  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) betonar vikten av att vara påläst om vilka kvalitetskriterier 

som gäller för den undersökning forskaren ska göra, detta för att precisera vilka kriterier 

läsaren ska utgå ifrån vid bedömningen av undersökningen. Vi kommer nedan beskriva de 

kvalitetskriterier som författarna belyser som gemensamma (förutom validitet och reliabilitet 

som vi definierat ovan) oavsett vilket perspektiv eller metod forskaren använder i sin 

undersökning. Dessa kriterier har vi haft i tankarna när vi genomfört vårt projekt och vi 

uppmanar även läsaren att ha dessa i tanken för att bilda sig en uppfattning om 

undersökningens värde 

 

 Transparensperspektivet- forskaren visar hur denne valt att undersöka 

forskningsfrågan samt motiverar för dessa val  

 Kohorens- hänger de enskilda delarna i texten samman logiskt, det vill säga 

problemformulering med teori och metodval 
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 Konsistens- handlar också om logiskt sammanhang men koncentrerar mer på att 

begrepp, metoder och teorier behandlas likartat i hela texten 

 Precision- begrepp som används är definierade (ibid.) 

 

Det är svårt att generalisera resultatet av vår undersökning eftersom vi endast intervjuat två 

pedagoger med tillhörande elever och föräldrar i Västra Götalands län, detta på grund av den 

tid som är satt för arbetet med en uppsatsskrivning.  

 

Etiskt ställningstagande 

 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer när vi utformat vår studie och följt fyra 

huvudkrav som är grundläggande för forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens  
syfte (s.7) 

 

 Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (s.9) 

 

 Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga  
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem (s.12) 

 

 Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (s.14) 

 

I samband med att läxorna skickades hem bifogades ett missivbrev till vårdnadshavare där vi 

beskrev vår forskning och hur tillvägagångssättet skulle ske. Enkäterna som skulle besvaras 

låg i ett kuvert där man sedan la tillbaka enkäten när den var besvarad. För att tillmötesgå 

konfidentialitetskravet bad vi vårdnadshavarna att klistra igen kuvertet och skickade tillbaka 

det med den färdiga läxan. Vi var noga med att vara öppna med undersökningens syfte och 

poängtera till våra informanter att det var frivilligt att delta i vår studie och att alla svar 

kommer vara anonyma.  Lärarna som intervjuades informerades om hur anteckningarna av 

deras svar skulle förvaras, hur dessa analyserades och var undersökningens resultat skulle 

publiceras. Namn på skolor, pedagoger, elever och vårdnadshavare är fiktiva vilket betyder att 

resultaten inte kommer att kunna härledas till källan.  
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Resultat 

 
 

Under denna rubrik börjar vi med att presentera pedagogerna som vi valt att kalla Karin och 

Anna. Vi inleder med att svara på forskningsfrågan som berör pedagogerna. Vi använder båda 

begreppen pedagog och lärare som avser samma betydelse, det vill säga den person som 

yrkesmässigt ägnar sig åt undervisning mest i skola el. under skolliknande former (NE, 1996 

s. 328). Därefter beskriver vi elevernas enkätsvar och sedan föräldraenkäterna.  

 

Beskrivning av pedagogerna 

 
Här har vi valt att redovisa och analysera Karins och Annas tankar kring läxan var för sig. 

Därefter kommer en sammanfattning av resultatet där vi också svarar på vår forskningsfråga. 

Karin 
Karin är Ma/No lärare 1-7 med tillval idrott. Hon har arbetat som lärare sen 1992 och 

undervisat i de lägre åldrarna (1-3). Hennes läxa finns som bilaga 5. 

Anna 
Anna är Sv/So lärare 1-7 med inriktning musik och blev färdig lärare 1996. Hennes läxa finns 

som bilaga 6. 

Vilken pedagogisk tanke har Karin med läxan? 

 
Under denna rubrik kommer vi att beskriva Karins läxa och redovisa hennes syfte. För att 

lättare visa våra resultat har vi valt att använda oss av underrubriker.  

 

Läxans innehåll och avsikten med den  

Läxan som Karin har veckan vi är ute för intervju är en läsläxa med skrivuppgift. Hon ger 

eleverna en läxa i veckan, en text ur en bok med tillhörande frågor som pedagogen själv 

formulerat. Karin anser att läxan ska befästa läsningen samt skrivningen med stor bokstav och 

punkt. Enligt Karin är det tre olika skäl till att läxan ges, läxan ska befästa elevernas 

kunskaper, ge föräldrarna en inblick i barnets arbete i skolan samt som ett ansvar för eleven. 

Detta är de vanligaste skälen för pedagoger att ge läxor (Epstein & Van Voorhis, 2001; 

Westlund, 2007). Frågorna som Karin formulerar är frågor som liknar Strandbergs 

samarbetsläxor (Strandberg, 2006). Det finns inget rätt eller fel på Karins frågor utan eleven 

ska motivera och diskutera varför han/hon valde en speciell mening att skriva av.  

 

Läxan som motivation 

Karins läxa är en inlämningsläxa, det vill säga en läxa som görs till ett tillfälle och lämnas in. 

Karin nämner i intervjun att hon tycker det är viktigt med en uppföljning av läxan eftersom 

det visar eleverna att läxan är viktig. Det är i likhet med Steinbergs (2006) och Cushmans 

(2010) åsikter där de ser läxans uppföljning som en viktig del i läxprocessen som höjer 

elevens motivation att göra läxan.  Karin tittar igenom men rättar inte eftersom det inte finns 

ett ”rätt” svar. Hon tittar på det som var syftet som i detta fall var stor bokstav och punkt och 
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skriver kommentarer. Hon anser inte att läxan ska förhöras men ger eleven feedback genom 

sina kommentarer.  

 

Individanpassad läxa och tidsomfattning 

Karin understryker att läxan hon ger inte får ta för lång tid, max 30 min i veckan. Hon anser 

att eleverna är trötta när de kommer hem från en dag i skolan vilket kan tolkas som att hon 

motsäger sig Hellstens (1997) definition av att läxarbete är ett sätt att kompensera för att 

arbetet i skolan inte räknas som ett arbete. I skollagen Kap. 7 § 17 finns en tidsregleringen för 

den obligatoriska verksamheten där år 1 och 2 har en maxtid på sex timmar om dagen. Karins 

elever har en skoldag på fem timmar om dagen vilket betyder enligt skollagen att eleverna kan 

lägga 60 minuter om dagen på läxan. Karin tycker att eleverna redan har långa dagar i skolan 

samt många fritidsaktivteter och när hon utformar läxan tänker hon på hur lång tid det skall ta 

för eleven att göra den. 

 
Jag är noga med att den inte ska ta för lång tid eftersom barnen har många fritidsaktiviteter 

nu för tiden och barnen har långa dagar speciellt de som går på fritids. (Karin) 

 

 

När det gäller individanpassade läxor svarar hon:  

 
Jag ger olika mycket beroende på kunskap. Längd på text och antal frågor som eleven ska 

svara på beror på elevens läs- och skrivnivå. (Karin) 

 

Detta är enligt Kohn (2007) en förutsättning för att läxan ska vara lärande annars ger den 

upphov till frustration och det blir slöseri med tid. Karin ger mindre läxa till de elever som 

inte kommit lika långt i sin utveckling än till de elever som har kommit längre. Det strider 

mot vad Skolverket ordinerar de skolor som har dåligt resultat. Skolverket ger läxan som ett 

förslag för att få bättre elevresultat (Skolverket, 2012). Enligt Lgr 11 är det skolans ansvar att 

se till att eleven får de nödvändiga kunskaper som behövs som samhällsmedlem (Skolverket, 

2011). 

 

Karin använder inget färdigproducerat material förutom läsboken, frågorna gör hon själv. 

 
Jag gör frågorna själv eftersom vi bara har en läxa i veckan vill jag kunna väva in fler ämnen 

än svenskan. (Karin) 

 

Karin säger vidare att eftersom hon gör läxan själv kan hon individanpassa frågorna till de 

enskilda eleverna vilket också betonas i Lgr 11. Att individanpassa elevernas läxor kan även 

härledas till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Teorin går ut på att eleven 

har en optimal inlärningszon där eleven är som mest mottaglig för ny kunskap och nya tankar 

(Andersson & Carlström, 2005). Vygotskij (1999) poängterar att läraren måste vara medveten 

om elevens utveckling för att kunna skapa möjligheter för eleven att vidareutvecklas. När 

Karin individanpassar läxan kan hon göra en läxa som passar elevens utvecklingszon. Fastän 

Karin individanpassar läxan framhäver hon att det är viktigt att läxan har ett likartat utseende 

även om frågorna är olika. Detta gör hon genom att designa läxan lika till alla elever samt 

klistra in den i en likadan skrivbok. Karin vill inte att någon elev ska känna sig annorlunda för 

att denne får, som hon kallar det, ”lättare” frågor. Karin säger att detta kan vara den negativa 

sidan av att individanpassa och därför gör hon en utseendemässigt liknande läxa till alla. 
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Egentligen tycker hon att det inte ska behövas och hänvisar till läroplanen som betonar att 

varje elev ska möta respekt för den man är.  

 

Föräldrarnas stöd 

Tanken med läs- och skrivläxan är att eleverna ska kunna klara av den själv eller som Karin 

säger: 

 
Utan för mycket hjälp av föräldrar. (Karin) 

 

Däremot är hon noga med att föräldrarna får information om läxan och förstår syftet med den, 

vilket Leo (2004) också betonar är av vikt om föräldrar ska förstå syftet med läxan. Karin 

berättar att hon lutar sig mot forskningen som säger att ett barn bör läsa varje dag vilket hon 

anser att: 

 
Det är något eleverna kan göra själva i denna ålder. (Karin) 

 

Nederst på läxan är det plats för en förälders signatur som enligt Karin är för att tillmötesgå 

ett av hennes skäl till att läxan ges, föräldrarnas inblick i skolarbetet. Hon är noga med att 

föräldrarna får information om läxan och förstår syftet med den, vilket Leo (2004) också 

betonar är av vikt om föräldrar ska förstå syftet med läxan. Karin har längst fram i elevernas 

läxskrivbok en informationsruta där hon beskriver hur hon vill att eleverna ska utföra läxan. 

Detta gör hon för att föräldrarna ska förstå syftet med läxan. Karin berättar vidare att hon vid 

utvecklingssamtal och föräldramöten alltid har en diskussion om läxan och dess syfte. 

Forskning som Skolverket (2009) gjort framhåller att det som mest påverkar elevernas resultat 

i skolan är föräldrarnas utbildningsnivå. Karin ger en tydlig information om läxans utförande 

och syfte vilket kan medföra att föräldrarnas utbildningsnivå inte har så stor påverkan. 

  

 

Vilken pedagogisk tanke har Anna med läxan? 

 
Under denna rubrik kommer vi att beskriva Annas läxa och presentera resultatet med samma 

underrubriker som vi använde vid Karins läxa. 

 

Läxans innehåll och avsikten med den  

Läxan som Anna har gett klassen den dag som vi är ute för att göra vår undersökning var en 

matematikläxa. Klassen har även en engelskläxa i veckan. Matematikläxan innehåller 

multiplikationstal som de även arbetar med på lektionerna och hon berättar att klassen har haft 

likadan läxa hela terminen. Den lämnas ut på fredagen och nästkommande fredag kontrollerar 

Anna att läxan är gjord med ett förhör som är på tid. Att en läxa har ett innehåll som repeterar 

det som eleverna har i undervisningen anses vara en läxa som ger alla barn en lik förutsättning 

till att klara läxan själv (Fischer et al, 2011; Westlund, 2012). Avsikten med läxan är alltså att 

eleverna ska befästa och automatisera multiplikationstabellen. 

 

Läxan som motivation 

Anna anser att eleverna inte är motiverade att göra läxan om den inte följs upp. 
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Jag tog ju över denna klassen nu i fyran och de trodde att det bara var att lämna in en läxa 

utan att kunna den men det har jag ändrat. Första gången eleverna fick ett förhör på läxan de 

haft var det några som nästan fick panik, de trodde ju att de hade gjort läxan redan men de 

måste ju kunna den också. Nu har deras läxläsning förändrats jättemycket och det har blivit 

som en tävling vem som får mest rätt på förhören. (Anna) 

 

Anna är alltså i likhet med Cushman (2010) övertygad om att eleverna måste ha uppföljning 

av läxan för att känna motivation till att göra den. Genom att följa upp läxan genom feedback 

visar läraren att han/hon tycker den är viktig vilket i sin tur får eleverna att tycka likadant. I 

bedömningen av läxan är det också viktigt att pedagogen har en kunskap om olika strategier 

att se vilka kunskapskvalitéer eleverna visar med sina inlämnade läxor (Lundahl, 2011). Även 

Steinberg (2006) lägger vikt vid att feedback på läxan bör ges och då gärna i en sorts beröm 

för elevens ansträngningar. Anna har ett läxförhör på läxan varje vecka vilket Black, Harrison 

et al. (2003) refererad i Lundahl (2011) framhåller om läxan skall bedömas måste eleverna 

göras medvetna om detta när läxan ges. Det är för att eleverna ska kunna se meningen med 

läxan och koppla det till något konkret (Lundahl, 2011). Anna berättar att eleverna är 

medvetna om läxförhöret varje vecka eftersom det är ett stående inslag varje fredag. Genom 

egen erfarenhet av arbete i verksamhet har vi sett hur elever blev omotiverade till att göra sitt 

bästa på ett test när resultatet inte skulle vara i form av poäng utan ett skriftligt omdöme. 

 

På frågan om Anna anser att denna läxa är lärande svarar hon tveklöst ja. Hon ser stor skillnad 

på eleverna nu och sen de började med multiplikationsläxan. Under våra djupdykningar i 

forskning och litteratur om läxan kan vi se åtskilliga forskare som undersökt läxans 

inlärningseffekter, då genom att se på läxor generellt utan att problematisera läxans innehåll, 

omfång eller struktur (Hellsten, 1997). Cooper (2001b) understryker att läxan är bara ett av 

alla inlärningssätt i skolan. Han beskriver fortsättningsvis i sina forskningar om läxans lärande 

att pedagogerna bör tänka på att det inte bara är i skolan som elever lär utan även exempelvis 

på fotbollsträningen eller i scouterna. Det finns likheter i Coopers sätt att tänka om lärandet 

och det sociokulturella perspektivet. Människan lär genom kommunikation i mötet med andra, 

det vill säga i olika sociala sammanhang (Säljö, 2000).    

 

Individanpassad läxa och tidsomfattning 

Enligt skollagens tidsreglering för elever i år 3 och uppåt i den obligatoriska verksamheten får 

skolarbete som mest innehålla åtta timmar om dagen (SFS 2010:800). Detta betyder att 

eleverna som har en skoltid på 6,5 timmar per dag kan lägga 90 minuter om dagen på 

läxläsning. Anna tycker att läxan ska tränas cirka 15-20 minuter per dag och genom denna 

upprepning ska multiplikationstabellen automatiseras. Steinberg (2006) rekommenderar 

elever i år 3-6 att lägga 30 minuter om dagen på sin läxa. Vidare menar han att läxläsning 

varje dag är det bästa när det gäller inlärning, han beskriver att vid ofta och regelbunden 

träning får eleverna kunskaper som blir varande. Vi frågar Anna om hon tror att eleverna 

sitter och tränar på sin läxa varje dag men hon svarar att det vet hon inte men om de inte har 

tränat så syns det på förhöret. Hon beskriver vidare att eleverna får sitt papper med tal med 

sig hem för att lära sig och hur de lär är upp till var och en. Hennes sätt att ge läxa utan att 

visa hur de ska lära utan bara vad de ska lära kan vara svårt att härleda till det sociokulturella 

perspektivet, där Vygotskij (1999) betonar att läraren har en betydande för roll att skapa 

inlärningsmiljöer för eleverna. Hon individanpassar inte sina läxor eftersom hon anser att 

multiplikation ska alla kunna (Anna). Anna berättar att eleverna måste kunna multiplikationen 

för att klara vidare matematikutmaningar som kommer i skolan och hon anser att detta är 

något som alla kommer att använda i vardagen. Även läxförhöret ser likadant ut vilket betyder 
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att det inte är individanpassat. Läxförhöret är på tid och eleverna ropar när de är klara och 

Anna skriver ner tiden. Eftersom stress kan vara en negativ effekt av läxan (Cooper, 2001b) 

frågade vi Anna om hon tror att denna situation kan bli stressande för vissa elever. Hon svarar 

att hon inte märker av det men hon vet inte med säkerhet. Elevernas resultat rättas, 

dokumenteras och jämförs med deras resultat nästkommande förhör. Anna berättar att hon 

tror att de elever som förbättrar tid och resultat ser det som en belöning av sitt läxarbete vilket 

kan härledas till Skinners teori om perspektiv på lärande. Hans teori går ut på att elever 

utvecklas genom yttre stimulering i form av belöning och därmed uppstår lärande (Andersson 

& Carlström, 2005). Enligt Lgr 11 ska eleven få undervisning utefter dennes förutsättningar 

och behov (Skolverket, 2011) vilket kan vara svårt i detta fall där alla elever ska göra samma 

skriftliga förhör på tid.  

 

Föräldrarnas stöd 

Eleverna behöver egentligen ingen hjälp av föräldrar för att göra läxan vilket Anna på ett sätt 

tycker är synd eftersom hon gärna ser att föräldrar engagerar sig i sitt barns 

kunskapsutveckling. Eftersom läxan har sett likadan ut hela terminen anser hon att det inte 

behövs någon information till föräldrar om läxans innehåll och lärande varje vecka.  

 

 

Sammanfattning 

Fastän det är två olika sorters läxor finns det likheter mellan tankarna bakom läxan. Karins 

och Annas pedagogiska tanke är att eleverna skall befästa kunskap. I Karins klass är det 

läsningen som skall befästas och i Annas klass är det multiplikationstabellen. Båda 

pedagogerna betonar att läxan är ett sätt för att föräldrar skall få en inblick i vad deras barn 

arbetar med i skolan och båda följer upp läxan fast på olika sätt för att kontrollera och 

motivera eleverna. Det som skiljer de båda pedagogerna åt är att Karin ger individanpassade 

läxor och lägger stor vikt vid att föräldrar får information om vilket syfte hennes läxa har. 

Anna ger däremot samma läxa till alla och anser att det inte behövs information till 

föräldrarna varje vecka. Karins läxa kan kopplas till det sociokulturella perspektivet eftersom 

den är individanpassad efter elevens utvecklingszon och är en kommunikativ läxa (Vygotskij, 

1999). Annas multiplikationsläxa som inte är individanpassad har ett förhör på tid där det 

tävlas om antal rätt svar vilket kan härledas till Skinners perspektiv. Skinners syn på lärande 

var att läraren stod för kunskapen som överförs till eleven och tar inte hänsyn till elevens inre 

processer (Andersson & Carlström, 2005).  

 

Vilket syfte ser eleverna med läxan och hur görs den? 

 
Under denna rubrik redovisas och analyseras de 42 svar vi fått från elevenkäterna. För att på 

ett tydligt sätt kunna redogöra för de svar vi fick på elevenkäten har vi valt att redovisa i 

löpande text med anpassade underrubriker. Först redovisas elevernas syn på läxans lärande, 

därefter elevernas svar huruvida föräldrar hjälper dem med läxan och sedan deras syn på 

läxan i tid. I slutet svarar vi på forskningsfrågan i form av en sammanfattning. 
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Läxans lärande 

På vår fråga om eleverna visste vad de skulle lära sig med läxan så visste flertalet av eleverna 

vad deras lärare ville att de skulle lära. Det fanns en större kunskap bland år 4 vad läxan 

skulle ge än var det fanns hos år 2, vilket kan bero på att 4:orna har haft likadan läxa i en 

termin medan 2:orna får ny varje vecka. 19 elever ansåg att läxan gav dem ny kunskap och 18 

elever svarade att de kanske hade lärt sig lite nytt men var osäkra. 5 elever ansåg att de inte 

fick någon ny kunskap av läxan.  

 

Majoriteten av eleverna i år 2 ansåg att det räckte med en läxa per vecka, det fanns också 

elever som ville ha tre läxor i veckan och några få elever ville inte ha några läxor alls. 

Steinberg (2006) poängterar vikten av att eleverna ges läxa från första klass, ofta är viljan till 

läxa stor i de yngre klasserna och det är viktigt att hålla fast i intresset. Karin, klasslärare i år 

2, tycker att det räcker med en läxa per vecka, hon är medveten om att många av hennes 

elever har ett flertal fritidsaktiviteter och har långa dagar på fritids och anser att läxan inte 

skall vara betungande. Ståle Fredriksen hävdar att läxan inkräktar på barnens rätt till fritid och 

hänvisar till FN:s 24:e artikel i de mänskliga rättigheterna (Kudinoff, 2005) som beskriver att 

alla har rätt till fritid och vila (FN, 2006). Säljö (2000) betonar att fritiden är en viktig del i det 

sociokulturella perspektivet. Kommunikation och interaktion är själva navet inom detta 

perspektiv som även kan uppnås genom barnens fritidsaktiviteter (ibid.). I år 4 ansåg eleverna 

att man skulle ha 2-3 läxor i veckan, det fanns också här ett fåtal elever som inte ville ha 

några läxor. Resultatet av elevernas svar till antal läxor i veckan visar att de ser ett syfte med 

läxan och att de anser att läxan bidrar till ett lärande. 

 

 

Föräldrahjälp 

På frågan om hur eleverna brukar göra läxor generellt var det enbart en elev som svarade att 

de alltid gör den själv, övriga svarade att de får hjälp av exempelvis föräldrar, syskon eller 

annan vuxen. I år 2 svarade hälften av eleverna att de behövde en förklaring för att komma 

igång med uppgifterna som läxan bestod av och därefter kunde de göra läxan själv. Wingard 

och Forsberg (2006) framhåller att föräldrarnas roll som stöd vid läxarbete är en outtalad 

uppgift som många pedagoger tar för givet att de ska klara av. Så gott som alla elever i båda 

klasserna sitter tillsammans med någon av sina föräldrar när de gör läxan. Det fanns några 

elever i varje klass som svarade att de behövde stöd under hela läxans genomförande och inte 

bara en förklaring hur de skulle gå tillväga med uppgifterna. 

Steinberg (2006) påpekar vikten av att föräldrarna ger uppmuntran och betonar att läxan ger 

kunskap som är viktig i elevens vardag. När eleverna svarade på enkäterna var det en elev i år 

4 som kommenterade mamma tjatar så på att jag ska göra läxan. Det är viktigt att läxan inte 

blir ett ”problem” med sura miner och onödiga diskussioner (ibid.). Detta är också något som 

Leo (2004) poängterar i sin studie att man lär sig inte i en konfliktsituation och motivationen 

för att göra andra läxor och att göra läxor i framtiden får sig en rejäl törn (s.51).  Utifrån 

Vygotskijs proximala utvecklingszon där eleven lär sig av en annan som är i utvecklingszonen 

direkt ovanför eleven (Säljö, 2000) så kan förälder och barn vara för långt ifrån varandras 

zoner. Läxan kan bli ett ensamarbete för eleven eftersom föräldern iklär sig rollen som lärare. 

Westlund (2007) betonar att läxa som lämnas att utföra i hemmen blir ett ensamarbete vilket 

gör att det sociokulturella lärandet blir svårt att uppnå. Då kan läxhjälpen som finns att tillgå i 

skolan vara ett alternativ eftersom eleverna gör läxan tillsammans.   
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Läxan i tid 

Anna klasslärare i år 4 anser att läxan bör repeteras varje dag och att eleverna borde lägga 15-

20 minuter per dag på läxan som ges fredag till fredag, (ej helg) det vill säga cirka 80 minuter 

i veckan. Detta var något som Anna införde i klassen när hon tog över den, tidigare var 

eleverna vana med att göra läxan till den speciella inlämningsdagen eller förhörsdagen. 

Steinberg (2006) har genom sina erfarenheter av elevers läxläsning kommit fram till att 

regelbunden träning vid läxläsning ger kunskaper som blir varande. Annas tanke om tid på 

läxläsning ryms inom tidsregleringen som beskrivs i skollagen där eleverna i år 4 kan lägga 

90 minuter om dagen på läxläsning (SFS 2010:800). De flesta av eleverna i år 2 sitter med sin 

läxa i 10-20 minuter per vecka och endast 1 elev läste sin läxa i mer än 30 minuter. Eleverna i 

år 4 svarade att de flesta sitter med sin läxa 10-30 minuter per vecka. En av eleverna 

kommenterar:  

 
Jag sitter mer än 30 minuter för jag tränar på läxan varje dag. (pojke år 4) 

 

Denna elev var i sin klass ensam om att svara att han tränar på läxan varje dag vilket visar att 

Annas intention om att läxan skall läsas 15-20 minuter per dag inte har uppfattats av de flesta 

eleverna. 

 

Sammanfattning  

Eleverna i vår studie har en förhållandevis positiv syn på läxan vilket är i motsättning till 

Westlunds (2007) studie där eleverna såg läxan som ett straff.  I vår studie ansåg de yngre 

eleverna att det räckte med en läxa i veckan medan de äldre svarade 2-3 läxor. På elevsvaren 

på hur lång tid de satt med sina läxor var det stora skillnader allt från 10 minuter till mer än 30 

minuter per vecka. De flesta av eleverna i de båda klasserna gjorde sina läxor tillsammans 

med vårdnadshavare. En klar majoritet uppfattade syftet pedagogen hade med läxan, det vill 

säga vad de skulle lära men uppfattade inte alltid hur de skulle gå tillväga. Däremot hade 

Annas intention med att läxan skulle övas varje dag inte nått eleverna, det var endast en elev 

som gjorde detta. Resterande 41 eleverna i vår studie repeterade inte läxan utan gjorde den vid 

ett tillfälle. 

 

Vilket syfte ser vårdnadshavare med läxan och ger de sina barn något stöd i 

utförandet av den? 

Vi kommer att redovisa resultaten från vårdnadshavarnas svar från de båda klasserna 

gemensamt. Betydelsen av vilken klass vårdnadshavarna tillhör påverkar inte resultaten 

eftersom vi undersöker om de har uppfattat syftet med läxan samt om de ger något stöd i 

läxläsningen. Vi använder både vårdnadshavare och föräldrar i texten vilket vi menar är de 

som har ansvaret för barnet. Av 42 enkäter som skickades till båda klassernas föräldrar fick vi 

32 svar. För att kunna svara på vår forskningsfråga har vi använt oss av underrubriker när vi 

redovisar resultaten av enkätundersökningen. Vi redovisar föräldrarnas syn på läxans lärande 

och deras involverande i barnets läxläsning.  

 

Föräldrarnas förståelse av läxans syfte 

Läxornas innehåll i de båda klasserna varierar men samtliga föräldrar som svarade på enkäten 

visste vad deras barn skulle få för kunskap med läxan och alla utom en svarade att de såg 
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läxan som ett bidrag till sitt barns lärande. Majoriteten svarar också att läxan hjälper deras 

barn att nå målet i svenska (Karin) respektive matematik (Anna). Det är i likhet med 

Skolverket (2012) som anser att läxan kan vara en medverkande faktor till att elevernas 

resultat höjs. Det är endast en förälder i vardera klassen som inte anser läxan är lärande vilket 

en av dem motiverar i kommentarsfältet: 

 
Kan tycka läxa ska vara när eleven inte hinner färdigt i skolan (förälder år 2) 

 

Denna förälder anser att eleverna skall få läxa om de inte blir klara med uppgifterna i skolan, 

detta kan av eleverna ses som ett straff för att inte presterat tillräckligt (Westlund, 2007). 

Fredriksen (Kudinoff, 2005) menar att en vuxen aldrig hade accepterat att tvingas ta hem 

extra arbete efter arbetsdagens slut. Av enkätsvaren kan vi dra slutsatsen att vårdnadshavarna 

överlag är positiva till de läxor deras barn får hem vilket visar sig i svaren om hur många 

läxor de ansåg att deras barn bör ha i veckan. Alla svarar två eller tre läxor i veckan och det är 

ingen som markerat ingen läxa. Det tyder på att vårdnadshavarna ser läxan som något 

gynnsamt för sitt barn. Resultatet visar att Karins och Annas tanke om att läxan bidrar till ett 

lärande följer med till föräldrarna.  

 

 

Föräldrarnas stöd 

Flertalet svarar att de är med när deras barn gör läxan. En förälder skriver i kommentarfältet  

 
 Läxan är ett bra sätt för oss att se vad han kan.(förälder år 2) 

 

Och en annan förälder skriver att: 

 
Läxan är ett sätt för oss att veta hur det går för honom.(förälder år 4) 

 

Bland pedagogerna är en av de vanligaste orsakerna till att läxa ges just föräldrarnas inblick i 

deras barns skolarbete (Cooper, 2001; Steinberg, 2006). Citaten ovan tyder på att även 

föräldrar delar denna syn på att läxor är ett bra sätt att följa med i deras barns skolgång. 

 

Vårdnadshavarna hade inga problem med att förstå hur läxan skulle göras däremot hade en 

skrivit i kommentarsfältet att det kunde bli besvärligt med hur den skulle förklaras.  

 
Vi hade ett annat sätt att räkna på, därför kan det vara svårt att hjälpa till ibland (förälder år 

4). 

 

Det kan bli ett problem med föräldrainvolvering i elevernas läxa. När vårdnadshavare hjälper 

barnet med läxan kan det uppstå konflikter mellan föräldrarnas och lärarens 

förklaringsmodeller (Cooper, 2001b). Läraren har en pedagogisk utbildning som föräldrarna 

saknar och eleverna kan bli förvirrade när de får förklarat för sig med andra tekniker än de 

lärarna använder. Detta kan vara en av de bidragande orsakerna till att läxläsning i vissa hem 

blir gjort med, som Steinberg (2006) kallar det “sura miner”. Vygotskij (1999) framhäver 

vikten av en pedagog som kan hjälpa barnet att reda ut de empiriskt erfarna vardagliga 

begreppen och de mer abstrakta teoretiska begreppen. Pedagogen har en avgörande roll att 

forma undervisningen så att dessa begrepp möts och eleverna får ta del av varandras 

kunskaper (ibid.).  
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Ett annat problem som kan uppstå med föräldrarnas involvering i läxläsningen är det som 

Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i Svensk grundskola (2009) tar upp. Elever som 

har föräldrar med låg utbildningsnivå tenderar att få sämre resultat eftersom de har föräldrar 

som inte kan hjälpa dem på samma sätt som de föräldrarna med hög utbildningsnivå (ibid.). I 

skollagen (SFS 2010:800, § 9) är det skrivit att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning, 

vilket kan vara svårt att uppnå om det är föräldrarnas utbildningsnivå som spelar en betydande 

roll i elevernas resultat. Enligt föräldrarnas svar är det fler föräldrar som svarar att de sitter 

med under läxläsning på Karins (år 2) läxa än på Annas (år 4), vilket kan bero att de yngre 

eleverna kan tänkas behöva mer stöd i görandet av läxläsningen. 

 

En förälder i år 4 skriver i kommentarfältet  

 
 Det är ett väldigt motstånd när min son ska göra läxan, han vill ju gärna kunna den men det 

är tråkigt.  

 

Det som kan tänkas här är att eleven hade behövt anpassad läxa utefter hans intresse. Anna 

har ingen individanpassad läxa utan alla elever gör samma läxa och får samma förhör. Det 

kan vara betydelsefullt för eleverna om läxan är relevant, det kan skapa en motivation till att 

göra den (Westlund, 2012; Fischer et al. 2011). En förälder i år 2 (Karin) skriver 

 
De läxor som mitt barn får hem är bra läxor.  

 

Karin har individanpassade läxor vilket Kohn (2007) menar är en självklarhet om en lärare 

ska ge läxor. Det ger eleven en motivation att göra den samt de får en läxa anpassad utefter 

sin nivå. Enligt Vygotskij (1999) sker den bästa inlärningen i den närmaste utvecklingszonen, 

det gäller även läxans nivå och det kan vara svårt hitta rätt zon vid samma läxa till alla. Karin 

lägger stor vikt vid att informera vårdnadshavarna om läxan och dess inlärningsfokus vilket vi 

kan se har nått föräldrarna. Alla föräldrar i Karins klass ansåg sig veta vad deras barn skulle 

lära med läxan. Att göra vårdnadshavare medvetna om läxan och dess innehåll är något som 

Leo (2004) betonar är av vikt för att föräldrarna ska förstå syftet med läxan. I Karins klass är 

det en förälder som kommenterar 

  
Det är bra när läraren ger bra info om läxan till oss föräldrar. 

 

Föräldrarna i Annas klass svarar att de vet vad som är meningen att deras barn ska få för 

kunskap. Klassen har haft likartad läxa i en termin, det vill säga olika multiplikationstabeller 

som ska tränas. Det kan vara därför som det var relativt enkelt för föräldrarna att veta hur 

läxan skulle göras. Däremot vid frågan om hur lång tid det tog för barnet att göra läxan är de 

flesta svaren spridda mellan: mindre än 10 minuter och mellan 10-20 minuter. Endast 2 av 32 

svarar mer än 30 minuter vilket är närmast det Anna (år 4) vill att sina elever ska lägga på 

läxan eftersom hon vill att läxan ska repeteras varje dag cirka 15-20 minuter per dag. 

Resultatet visar att Annas tanke om hur läxan skulle göras, det vill säga upprepad övning, inte 

har nått de flesta av vårdnadshavarna och kan bero på att Anna inte ger kontinuerlig 

information kring läxan. 

 

 

Sammanfattning  
Vårdnadshavarna har en positiv syn på läxan både när det gäller sitt barns inlärning och för 

deras insyn i barnets skolarbete. Våra resultat visar att syftet med läxan uppfattas av 

föräldrarna om de får information om läxan vilket Leo (2004) betonar är av vikt för att 



24 

 

föräldrar ska förstå läxans syfte. Mestadelen av föräldrarna sitter med när barnet gör läxan 

men vissa upplever en svårighet med att förklara på ett sätt som motsvarar lärarens. Cooper 

(2001b) tar upp konflikterna som kan bli mellan föräldrarnas och lärarens förklaringsmodeller 

vilket våra resultat bekräftar.  

 

Diskussion 

 
 

Syftet med denna studie är att se om lärarens pedagogiska tanke med läxan uppfattas av elever 

och vårdnadshavare. Vi har även undersökt hur läxan utförs av eleverna samt om 

vårdnadshavare ger stöd i läxläsningen. Vår undersökning visar att pedagogens syfte med 

läxan uppfattas av eleverna däremot behövs information om läxan till vårdnadshavarna för att 

de ska förstå syftet. Undersökningen visar även att de flesta eleverna utför läxorna 

tillsammans med vårdnadshavare. 

När vi fått frågan om vad vår uppsats handlar om har vi förstått att läxan är ett hett ämne som 

många har en åsikt om och gärna vill diskutera. Däremot har vi inte fått samma känsla inom 

skolans värld av vår erfarenhet av till exempel arbetslagsträffar, pedagogernas temadagar eller 

fortbildningskurser. Visst upptar läxan tid men inte alltid när det gäller diskussion och 

reflektion och tyvärr beskriver Lundahl (2011) att studier just visar att läxan är till viss del 

oreflekterad och ogenomtänkt. Hur kan det vara så när läxan upptar en stor del av elevernas 

och pedagogernas tid? Det är anmärkningsvärt att inte ens läroplanen eller skollagen 

benämner läxan som fenomen och på lärarutbildningen där vi studerat i 3,5 år har det inte 

funnits någon litteratur eller diskussion om läxans utformning eller varande. Detta är också 

något som Hellsten (1997) beskriver att avsaknaden av litteratur som inkluderar läxan är 

något som fattas på lärarutbildningen. Som färdiga lärare är läxan något som vi måste ta 

ställning till. Vilken typ av läxa kommer vi att ge våra elever eller kommer vi inte att ge 

någon läxa alls? Det som är motsägelsefullt är att Skolverket (2012) ser läxan som ett sätt att 

höja elevernas resultat, läxan i rätt utförande väl att märka, utan att förankra det i någon 

forskning. Vad är rätt utförande enlig Skolverket? 

I Skollagen och styrdokument finns det inget reglerat om läxan och dess varande, ändå är 

detta något som utförs varje vecka i de flesta skolor. Att läxa är något som förekommer redan 

i år 1 är något som Steinberg (2006) anser vara gynnande eftersom viljan och intresset till 

läxan är större hos de yngre eleverna.  Det finns en tidsreglering i Skollagen (SFS 2010:800) 

för den obligatoriska verksamheten som bestämmer en elevs tid till skolarbete vilket innebär 

en maxtid på åtta timmar per dag för en elev i år 3. De flesta elever i år 3 har en skoldag 

mellan 5-6 timmar vilket betyder att resterande tid kan läggas till läxa. Hellsten (1997) menar 

att läxan ska inräknas i den tid som är avsatt för den obligatoriska verksamheten. Vi ställer oss 

frågande till om skollagen menar underförstått att eleverna ska lägga ca 2 timmar per dag till 

läxläsning i år 3? 

Genom att lägga tid på undervisning istället för producerande och rättning av läxor (Cooper, 

2001a) kan det medföra att det blir mer tid till varje elev och dennes behov samt att eleverna 

kan få mer lärarledda undervisningspass. Detta kan betyda att elever inte behöver sitta för sig 
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själva under lektionstid och arbeta i läroboken. Bertil Östberg
1
, statssekreterare på 

utbildningsdepartementet, menar att när elever sitter enskilt och arbetar med likartade 

uppgifter under en längre tid ger det ingen djupare förståelse i ämnet. Han kallar detta för 

mekaniskt arbete. Östberg beskriver att det tysta och ensamma arbetet på lektionerna bidrar 

till att eleverna missar de förklarningsmodeller som pedagogerna har. Om eleverna däremot 

skulle arbeta med uppgifter där kommunikation och samspel har en betydande roll skulle 

resultaten kanske öka. Vygotskij (1999) framhåller att kunskap inhämtas i större utsträckning 

i sociala sammanhang. Eleverna får i samspel syn på andras erfarenheter och tankesätt vilket 

bidrar till en utveckling av sina egna tankar (ibid.). Detta är också något som betonas i Lgr 11 

att eleverna skall ges möjlighet till att utveckla olika förmågor som till exempel 

kommunikation och resonemangsförmågan (Skolverket, 2011). 

 

Lärarens tanke bakom läxan 

Utifrån våra resultat kan vi se att elever och föräldrar i år 2 har en mer positiv inställning till 

lärarens läxa än i år 4. Det kan bero på att läraren i år 2 individanpassade läxan och hon lägger 

vikt vid att informera föräldrarna om syftet med läxan. I vår undersökning har vi inte gått in 

på om läxan ger kunskaper men Steinberg (2006) poängterar att läxan bör genom uppmuntran 

göras i en positiv anda vilket ökar lärandet och det är väl ändå lärandet som ligger till grund 

för att en läxa ges. Westlund (2007) beskriver att läxa är något eleven gör efter skoltid 

däremot är det ingen beskrivning på hur läxan ser ut, vilket lärande den ger eller vad den 

innehåller. Vi menar utifrån våra resultat, att det är lärarens tanke bakom läxan som 

bestämmer vad läxan är och hur den uppfattas. Pedagogerna ansvarar för elevernas 

kunskapsinhämtning och vi håller med Strandberg (2006) som menar att pedagogen ska 

undersöka huruvida läxan bidrar till ett lärande. Läxan är en del av skolan och lyder under de 

förordningar som fastställs av regeringen såsom läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011). I Lgr 

11 står det att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden (s. 9) och därav bör även läxan anses vara ett bidrag till ett 

lärande. Våra undersökningar om det pedagogiska syftet bakom läxan är ett försök till att få 

en diskussion om läxans innehåll. Så som lektioner planeras och förankras i läroplanen menar 

vi att pedagogen även ska göra med läxan. 

 

Läxans innehåll 

Efter våra resultat är vi benägna att hålla med Westlund (2007) som anser att läxan är 

komplex och svår att fånga, det beror på innehållet och pedagogens intentioner med den, detta 

gör att läxan blir svår att definiera. I våra granskningar har vi sett två olika sätt att hantera 

läxan och helt olika innehåll vilket visar på komplexiteten. Karins läxa i år 2 är en 

individanpassad läxa där eleverna får tänka och utveckla sitt språk genom att de får svara på 

frågor med egna formulerade svar. Frågorna har inga rätta svar utan hon vill få igång 

tankeverksamheten hos eleven. Karins läxa kan härledas till Vygotskij (1999) som jämställer 

tanken med språket och när dessa två möts skapas kunskap. Att läxan är individanpassad kan 

vi knyta an till Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen eftersom eleverna får en 

läxa som motsvarar deras zon. Anna ger samma läxa och förhör till alla vilket kan härledas till 

Piagets tankar om barnets kognitiva utveckling som är biologisk. Han menade att inlärning 

inte sker om den är för avancerad och ligger över barnets åldersmässiga mognad (Andersson 

& Carlström, 2005). Vi kan även se kopplingar till Skinners perspektiv där yttre stimulans i 

                                                 
1
 B. Östberg (Personlig kommunikation Örebro, 2012-12-05) 
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form av belöningar skapar lärande (ibid.). Annas förhör med fokus på antal rätt har blivit en 

tävling bland eleverna och de ser sina resultat som en belöning av sitt läxläsande. Läxan tar 

inte hänsyn till den enskilde eleven eftersom den inte är individanpassad. Vi anknyter detta till 

Skinners förmedlingspedagogik där det är läraren som står för kunskapen som förmedlas utan 

att anpassa till eleven (ibid.). Något vi reagerar på är att Anna inte reflekterat över den stress 

som kan uppstå vid läxförhören på tid. Vi hade sett att Anna kunde vara mer flexibel i sitt sätt 

att hantera läxan både när det gäller utformandet av den och dess läxförhör. Läxans förhör på 

tid kan vara givande för de elever som redan har kunskapen, vilket Fischer et. al (2011) 

betonar i sin studie. Typisk läxpolitik bland lärare är att utforma läxor utifrån de elever som 

redan har den kunskap som läxan ska ge och därav inte behöver den (ibid.). En fundering vi 

får är hur de elever som alltid kommer sist på förhöret känner eller som kanske hade behövt 

mer tid. När vi har arbetat ute på olika skolor har vi sett exempel på lärare som köper in 

färdiga ”läxböcker” vilket betyder att alla elever i en klass får samma typ av läxa oavsett 

vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Kohn (2007) poängterar att ge elever samma 

svårighetsgrad på läxan kan skapa frustration om den är för svår eller om läxan är för lätt blir 

det ”waste of time”. Både Westlund (2012) och Fischer et al. (2011) menar att läxan ska vara 

relevant för eleverna samt att eleverna ska kunna förstå innehållet, det tolkar vi som att 

läraren måste i så fall individanpassa sina läxor. Leo (2004) poängterar att läxor av generell 

art är de som ges mest av lärare medan han anser att det är de individuella läxorna som ger 

mest i ett inlärningssyfte. Efter våra undersökningar där vi sett elever och vårdnadshavares 

positiva inställning till de individanpassade läxorna och vi håller med Kohn (2007) som 

menar att det är en självklarhet att det ges individuella läxor om läxa skall ges. Vi stödjer oss 

på Lgr, 11 som betonar att man som pedagog ska ta hänsyn till varje enskild individs behov 

och förutsättningar samt att de har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket, 

2011). Om läraren utgår från Vygotskijs (1999) teori om närmast utvecklingszon när denne 

gör individanpassad läxa kan läxan utformas så att den passar den enskilde elevens 

utvecklingszon. Vi är medvetna om det Leo (2004) beskriver att det krävs mycket tid till 

genomförandet av individanpassade läxor, tid som pedagogerna kanske inte har? 

 

Elevernas tankar om läxan 

Vi ser att läxans innehåll inte bör vara för komplicerat och de flesta elever i vår undersökning 

svarar att de uppfattar syftet som pedagogerna hade med läxan. Leo (2004) menar att 

uppgifterna i läxan ska kunna göras på egen hand genom att använda de kunskaper de redan 

fått i skolan. Då ges eleverna samma förutsättning till att klara av läxan vilket är förenligt med 

skollagens likvärdighetsprincip, det vill säga alla elevers rätt till likvärdig utbildning (SFS 

2010:800, § 9). Våra undersökningar visar att eleverna förstår vad de ska lära men inte alltid 

hur. Majoriteten av eleverna gör sin läxa tillsammans med vårdnadshavare. För att eleverna 

inte ska vara beroende av föräldrarnas hjälp vid läxläsning menar vi att läraren inte ska göra 

för avancerad läxa detta för att tillmötesgå likvärdighetsprincipen. 

Det som förvånade oss mest i vår undersökning är att eleverna i båda klasserna var positiva 

till läxan och ville ha läxa. De var medvetna om lärarens syfte med läxan de fått och de ansåg 

att de lärde sig mindre utan denna läxa. De elever som var med i Cushmans (2010) studie 

påpekade att de ville att läraren skulle visa att läxan var meningsfull genom att följa upp den. 

Även våra resultat visar att en uppföljning har en inverkan på elevernas motivation att göra 

den. Pedagogerna i vår studie visade på olika sätt att läxan var viktig, en genom att följa upp 

läxan med ett skriftligt läxförhör och en genom att individanpassa läxan.  
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Vårdnadshavarnas tankar om läxan  
I likhet med Hellsten (1997) menar vi att läxan bör problematiseras. Föräldrarnas 

utbildningsnivå, enligt skolverket (2009), har en betydande roll för barnets resultat och bidrar 

till klyftor bland eleverna. Strandberg (2006) har utvecklat läxor där tanken är att alla elever 

ska ges lika möjligheter att utföra läxan utan att det ska bero på föräldrarnas utbildning. 

Genom att dessa “samarbetsläxor” innebar diskussioner utifrån föräldrarnas erfarenheter 

kunde läxan bli likvärdig (ibid.). Karins läxa i år 2 kan liknas vid Strandbergs läxor eftersom 

läxan inte har givna svar och innebär att eleven ska diskutera och argumentera för sitt svar. En 

förälder i år 2 kommenterar följande: 

Generellt anser jag inte att läxan ger så mycket, men den metod som används i mitt barns fall 

ser jag en utveckling i lärandet. 

Läxan tillhör skolarbetet men den ska göras hemma. Våra resultat visar att det kan skapa en 

förvirring för eleverna och vårdnadshavare. Vygotskij (1999) beskriver konflikten mellan de 

vardagliga begrepp som finns i hemmet och de vetenskapliga begreppen i skolan vilket 

Cooper (2001b) beskriver som en konflikt mellan lärarens och föräldrarnas 

förklaringsmodeller. Det som får oss till att fundera angående läxan är när den görs utanför 

skolan med möten av vardaglig art hjälper eller stjälper? 

Våra resultat visar att vårdnadshavare uppfattar syftet med läxan om information ges. Av 

svaren av föräldrar i år 2 kan vi se att Karins arbete med att informera föräldrarna om läxans 

syfte har nått fram. Steinberg (2006) menar att information om läxan till vårdnadshavare visar 

att läraren anser läxläsandet är viktigt. Vi tolkar den höga svarsfrekvensen från föräldrarna i år 

2 att Karins information om läxan har gjort att läxan blivit viktig för föräldrarna. Anna som är 

lärare i år 4 har haft olika multiplikationstabeller som läxa i en termin och ger inte 

kontinuerlig information till föräldrarna. Våra resultat visar att föräldrarna anser sig veta vad 

deras barn ska lära men Annas intention om hur läxan ska läsas har inte nått föräldrarna. Hon 

vill att läxan ska repeteras varje dag vilket inte föräldrarna har uppfattat. Läxan som ges ska 

göras av eleven men det är underförstått att föräldrar bör hjälpa till (Wingard & Forsberg, 

2006). Därför är det inte bara eleven som ska veta syftet med läxan och få den förklarad 

(ibid.). Våra resultat visar att lärarens intention med läxan kan missuppfattas om ingen 

information ges.  

 

Metoddiskussion 

 
Vårt val av mixed method anser vi passat vår undersökning eftersom vi har använt oss av 

både kvalitativ och kvantitativ metod av insamling av data. Liksom Cresweell (2003) påpekar 

har vi valt att fokusera först och främst på vår forskningsfråga. På så sätt har vi kunnat 

använda olika metoder för att kunna svara på våra frågeställningar i ett vidare perspektiv.  Vid 

intervjusituationerna hade vi helst sett att vi kunnat spela in informanterna på grund av att inte 

missa nyanserna i deras berättelse. Att vara två under intervjuerna var nödvändigt eftersom en 

av oss behövde lägga fokus på att anteckna under hela intervjun. Vi känner ändå att det var 

svårt under intervjusituationen att hinna med att anteckna deras svar. Vi sammanställde svaren 

i anslutning till intervjun eftersom vi var rädda för att missa något då vi inte fick möjlighet att 

spela in. Användandet av en intervjuguide var däremot något vi kände var till hjälp. Genom 

att använda några huvudfrågor kunde vi återgå till vårt område om samtalet tappade fokus.  
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Enkätfrågorna var av enkel art med färdiga svarsalternativ vilket var positivt ur ett 

tidsperspektiv för våra informanter. Detta känner vi var en av orsakerna till att 

svarsfrekvensen blev hög.  Däremot ser vi i efterhand att frågan på elevenkäten Vet du vad du 

skulle lära dig med denna läxa? inte skulle haft färdiga svarsalternativ. Eleverna tror sig 

säkert veta vad läraren vill att de ska lära men har de verkligen uppfattat lärarens syfte med 

läxan? Vi skulle vid denna fråga låtit eleverna svara med egna ord om vad de trodde var 

läxans syfte för att säkrare veta att lärarens syfte och elevens uppfattning stämmer överens.   

I vår enkät till vårdnadshavare valde vi att ställa en fråga om läxhjälp detta för att se om deras 

svar var något vi kunde ta med i vår undersökning. Efter vi sammanställt svaren ser vi att det 

inte har med våra forskningsfrågor att göra vilket gjorde att vi valde att inte ta med den delen i 

vårt arbete. Däremot är det ett intressant ämne vilket också visar sig i de sociala medierna där 

diskussionen är stor.  

Vidare forskning 

 
Något som vi stötte på under våra undersökningar var läxfria skolor. Av nyfikenhet läste vi 

deras motiveringar till att inte använda sig av läxor och det hade varit intressant att göra en 

jämförelse mellan skolor med läxor och skolor utan läxor. Får elever som går på skolan med 

läxa ett bättre lärande eller är det så att eleverna som går på skolor utan läxa uppnår målen 

lika bra? Eller är det en skillnad överhuvudtaget? På samma sätt kunde vidare forskning om 

läxhjälp göras. Forskaren kunde göra en jämförelse med elever som gör sina läxor i hemmet 

mot de elever som gör dem med skolornas läxhjälp. Blir lärandet med läxan detsamma? Vi 

har blivit positiva till de individanpassade läxorna genom våra undersökningar. Vidare 

forskning om läxan kan vara att se om elever som fick individanpassade läxor når bättre 

resultat vid de nationella ämnesproven. 
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Bilaga 1 

                          Uddevalla 2012-12-03 

 

Hej 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst som forskar om vad elever och 

vårdnadshavare har för tankar om läxan. Vi har valt att följa en läxas ”väg”, från 

lärarens utformning till elev och föräldrar.  

Idag är det mycket debatter i media om läxan såsom: 

 Ska vårdnadshavare hjälpa till med läxan? 

 Är läxhjälp ett alternativ? 

 Varför läxa? 

 Är läxan nödvändig för att mitt barn ska kunna nå målen? 

 Är läxan en länk mellan skola och hemmet? 

 

Vi skulle vilja att ni hjälpte oss med vår forskning genom att svara på några 

enkätfrågor efter ditt barn har gjort läxan denna vecka. Enkäterna är anonyma 

och vi kommer att behandla alla uppgifter konfidentiellt. Enkäten ligger i 

kuvertet, när ni svarat på frågorna lägger ni tillbaka frågeformuläret i kuvertet 

och förseglar det. Kuvertet lämnas in tillsammans med läxan. 

Tack för er hjälp. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Cecilia Särnbratt  
cecilia.sarnbratt@student.hv.se 

Maria Tolås 
maria.tolas@student.hv.se 

 

mailto:cecilia.sarnbratt@student.hv.se
mailto:maria.tolas@student.hv.se
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Bilaga 2 
 

 

Enkätfrågor till elever. 

Flicka  

Pojke  

1. Vet du vad du skulle lära dig med denna läxa? 

Ja  

Nej  

 

2. Tycker du att du lär dig något av denna läxa? 

Ja  

Nej  

Lite 

 

3. Hade du lärt dig lika mycket utan denna läxa? 

Ja  

Nej  

Kanske  

 

4. Kunde du göra läxan själv? 

Ja  

Nej  
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5. Hur brukar du göra läxan? 

Själv  

Med föräldrar  

Med kompisar  

Med ett syskon 

Med en annan vuxen  

 

 

6. Visste du hur du skulle göra läxan? 

Ja  

Nej, fick fråga en förälder  

Nej, försökte göra den ändå 

 

7. Hur lång tid tog det för dig att göra läxan? 

Mindre än 10 minuter  

Mellan 10-20 minuter 

Mellan 20-30 minuter 

Mer än 30 minuter 

 

8. Hur många läxor tycker du att du ska ha i veckan? 

Inga  

1 

2 

3 
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Bilaga 3   
 

Enkätfrågor till föräldrar 

 

1. Kan du se vilken kunskap ditt barn ska få med denna läxa? 

Ja  

Nej  

 

2. Tror du att läxan har bidragit till ditt barns lärande? 

Ja  

Nej  

Kanske  

 

3. Gjorde ditt barn läxan på egen hand? 

Ja  

Nej, med någon vuxen  

Nej, med en kompis  

Nej, med ett syskon  

 

4. Hur brukar ditt barn göra läxan? 

Själv  

Med föräldrar  

Med en kompis  

Med ett syskon 

Med en annan vuxen  
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5. Visste ditt barn vad som skulle läras med denna läxa? 

Ja  

Nej  

Delvis  

 

 

6. Förstod ditt barn hur läxan skulle göras? 

Ja  

Ja, till viss del  

Nej  

  

7. Förstod du hur läxan skulle göras? 

Ja  

Ja, till viss del  

Nej  

 

8. Hur lång tid använde ditt barn för att göra denna läxa? 

Mindre än 10 minuter  

Mellan 10-20 minuter 

Mellan 20-30 minuter 

Mer än 30 minuter 

 

9. Hur många läxor anser du att ditt barn ska ha i veckan? 

Inga  

1 

2 

3 
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10. Anser du att läxan behövs för att hjälpa ditt barn att nå målen i de olika ämnena? 

Ja  

Nej  

 

11. Kunde du tänkt dig att anlita läxhjälp för att hjälpa ditt barn med läxan? 

Ja  

Nej  

Vet inte  

 

Tack för er medverkan!  

Har ni tankar kring läxan generellt så dela gärna med er: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Maria och Cecilia 
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide 

 

 Vad är din pedagogiska tanke bakom läxan du har gett denna vecka? 

 Är dina elever medvetna om din tanke med läxan? 

 Är föräldrarna medvetna om din tanke med läxan? 

 Ger du föräldrarna kontinuerlig information om läxan? 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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