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Förord	  
	  
Jag	  vill	  tacka	  de	  lärare	  som	  tagit	  sig	  tiden	  att	  ställa	  upp	  på	  mina	  intervjuer.	  Ni	  har	  
varit	  otroligt	  tillmötesgående	  och	  utan	  er	  hjälp	  hade	  denna	  studie	  aldrig	  blivit	  av!	  
Tack	  till	  min	  handledare	  Daniel	  Pettersson	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle	  för	  att	  du	  tog	  
ned	  mig	  på	  jorden	  när	  jag	  var	  så	  rädd	  för	  att	  göra	  fel.	  	  
	  
Josefine	  Wallén-‐Svensson,	  utan	  dig	  hade	  det	  aldrig	  gått.	  Du	  har	  hjälpt	  mig	  när	  
tekniken	  strulat	  men	  också	  peppat	  mig	  när	  jag	  varit	  på	  väg	  att	  ge	  upp!	  Tack	  
också	  till	  min	  familj	  som	  stöttat	  mig	  under	  denna	  tid	  och	  skämt	  bort	  mig	  med	  
markservice!	  
	   	  



	  

	  

Hansson,	  Amanda	  (2014):	  Hur	  använder	  lärare	  sig	  utav	  läxor?	  En	  intervjustudie	  
om	  lärares	  resonemang	  kring	  läxor.	  Examensarbete	  i	  pedagogik.	  
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Abstrakt	  
	  
Läxor	  är	  ett	  fenomen	  som	  de	  flesta	  av	  oss	  kan	  relatera	  till.	  Jag	  tror	  att	  många	  har	  
positiva	  minnen	  utav	  läxor	  från	  sin	  tid	  i	  skolan,	  medan	  andra	  har	  negativa	  
minnen.	  I	  vårt	  samhälle	  är	  det	  inte	  så	  vanligt	  att	  människor	  tvingas	  ta	  med	  sitt	  
arbete	  hem	  efter	  avslutad	  arbetstid.	  Så	  ser	  det	  dock	  ut	  i	  den	  svenska	  skolan.	  	  Jag	  
vill	  med	  denna	  studie	  ta	  reda	  på	  hur	  lärare	  motiverar	  användandet	  av	  läxor.	  
Samt	  hur	  man	  resonerar	  generellt	  kring	  ämnet	  läxor.	  Jag	  har	  genomfört	  en	  
kvalitativ	  intervjustudie	  med	  fyra	  yrkesverksamma	  lärare	  som	  alla	  undervisar	  i	  
årskurs	  fyra.	  Resultatet	  visar	  att	  de	  intervjuade	  lärarna	  använder	  läxor	  som	  
tydligt	  kan	  kopplas	  till	  de	  undervisningsmoment	  man	  arbetar	  med	  i	  skolan.	  
Vilket	  resulterar	  i	  att	  lärare	  inte	  ger	  sina	  elever	  läxor	  ”bara	  för	  att”	  eller	  av	  
traditionsmässiga	  skäl.	  Men	  man	  påpekar	  samtidigt	  att	  läxor	  blir	  ytterligare	  ett	  
tillfälle	  för	  elever	  att	  få	  befästa	  kunskap.	  Det	  komplexa	  med	  studien	  är	  att	  lärarna	  
å	  ena	  sidan	  ger	  sina	  elever	  läxor	  i	  någon	  form,	  medan	  man	  å	  andra	  sidan	  menar	  
att	  man	  skulle	  klara	  sig	  utan	  att	  ge	  sina	  elever	  läxor.	  	  	  
	  
	  
Nyckelord:	  Läxa,	  intervju,	  befästa	  kunskap,	  föräldrars	  delaktighet	  
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1.0	  Inledning	  
	  
Det	  har	  nu	  inte	  gått	  lång	  tid	  sedan	  valet	  2014	  till	  riksdag,	  kommun-‐	  och	  
landstingsfullmäktige	  genomfördes,	  där	  en	  av	  de	  stora	  frågorna	  var	  skolan.	  I	  
media	  blossade	  debatten	  kring	  hur	  mycket	  pengar	  de	  olika	  partierna	  skulle	  
satsa,	  samt	  hur	  de	  skulle	  fördelas	  inom	  skolan.	  I	  debatten	  om	  skolan	  diskuterade	  
man	  också	  läxor,	  idag	  finns	  läxläsningsföretag	  vars	  tjänster	  är	  
skattesubventionerade.	  Detta	  vill	  till	  exempel	  socialdemokraterna	  avskaffa	  då	  
man	  anser	  att	  det	  ökar	  klyftorna	  i	  samhället,	  istället	  vill	  man	  lägga	  över	  ansvaret	  
på	  skolan	  som	  ska	  organisera	  läxhjälp	  till	  alla	  (Socialdemokraterna,	  2014).	  Detta	  
är	  någonting	  bland	  annat	  Pernilla	  Alm	  (2014)	  problematiserar	  i	  sin	  bok	  ”Läxfritt	  
–	  för	  en	  likvärdig	  skola”.	  Alm	  menar	  att	  fokus	  istället	  skulle	  läggas	  på	  huruvida	  
läxor	  verkligen	  bör	  finnas.	  Vår	  förre	  utbildningsminister	  Jan	  Björklund	  har	  en	  
helt	  annan	  åsikt,	  han	  har	  i	  en	  rad	  olika	  debatter	  sagt	  att	  han	  kan	  tänka	  sig	  att	  
förbjuda	  kommuner	  att	  införa	  läxfria	  skolor	  (Lärarnas	  tidning,	  2014).	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  diskussionen	  kring	  läxor	  är	  intressant	  på	  grund	  av	  att	  det	  inte	  bara	  
berör	  lärare	  och	  elever	  utan	  hela	  familjer.	  De	  flesta	  av	  oss	  har	  någon	  gång	  under	  
vår	  skoltid	  haft	  läxor,	  trots	  att	  det	  idag	  varken	  nämns	  i	  skollagen	  eller	  
läroplanen.	  Enligt	  en	  rapport	  som	  Bris	  gav	  ut	  2013	  kontaktades	  de	  i	  första	  hand	  
av	  barn	  som	  hade	  problem	  med	  sina	  kamrater,	  men	  redan	  på	  andra	  plats	  fann	  
man	  skolan.	  Det	  framkommer	  dock	  inte	  mer	  information	  om	  vad	  i	  skolan	  man	  
finner	  är	  jobbigt.	  Jag	  finner	  det	  dock	  skrämmande	  att	  veta	  att	  den	  plats	  där	  barn	  
och	  ungdomar	  spenderar	  så	  mycket	  av	  sin	  tid	  ligger	  i	  topp.	  En	  annan	  aspekt	  
kring	  läxor	  är	  att	  föräldrar	  påverkas,	  enligt	  Yau	  &	  Smetana	  (2003),	  i	  Pettersson	  
och	  Leo	  (2005),	  är	  just	  läxor	  en	  stor	  faktor	  till	  bråk	  i	  många	  hem.	  
	  
För	  mig	  som	  lärarstudent	  som	  snart	  ska	  ut	  i	  arbetslivet	  känner	  jag	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  reda	  ut	  ett	  och	  annat	  om	  läxor.	  Under	  mina	  år	  som	  lärarstudent	  har	  jag	  
aldrig	  läst	  någonting	  om	  läxor,	  det	  är	  heller	  inget	  som	  diskuterats	  under	  
utbildningen	  trots	  att	  det	  är	  en	  så	  stor	  del	  av	  både	  elever	  och	  lärares	  vardag.	  
Genom	  detta	  arbete	  vill	  jag	  få	  mer	  kött	  på	  benen	  gällande	  läxans	  vara	  eller	  inte	  
vara.	  Eller	  kanske	  handlar	  det	  om	  läxans	  användande	  och	  hur	  man	  gör	  för	  att	  
eleverna	  ska	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  genom	  dem.	  	  	  

1.1	  Syfte	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  hur	  några	  lärare	  resonerar	  kring	  läxor	  
och	  hur	  de	  motiverar	  användandet	  av	  dem.	  	  

1.2	  Frågeställningar	  
	  
Hur	  använder	  sig	  lärarna	  av	  läxor?	  
Hur	  motiverar	  lärarna	  sina	  elever	  till	  att	  göra	  läxor?	  
Hur	  ser	  lärarna	  på	  föräldrarnas	  roll	  vid	  läxläsning?	  



	  

	   2	  

2.0	  Bakgrund	  

2.1	  Begreppet	  läxa	  
	  
I	  ”Termlexikon	  i	  pedagogik,	  skola	  och	  utbildning”	  kan	  man	  läsa	  att	  ordet	  läxa	  
ursprungligen	  kommer	  från	  kyrkan	  och	  användes	  då	  man	  skulle	  lära	  sig	  ett	  
stycke	  ur	  Bibeln.	  Senare	  användes	  termen	  då	  man	  skulle	  lära	  sig	  någonting	  
utantill	  för	  att	  kunna	  redogöra	  vid	  förhör.	  Detta	  utbildningssätt	  kopplades	  ihop	  
med	  en	  auktoritär	  undervisning	  och	  på	  1960-‐talet	  började	  man	  istället	  använda	  
ordet	  hemuppgift,	  då	  förändrades	  också	  läxans	  karaktär	  (Egidius,	  2006).	  
	  
I	  ”Pedagogisk	  Uppslagsbok:	  från	  A	  till	  Ö	  utan	  pekpinnar”	  kan	  man	  läsa	  följande	  om	  
begreppet	  läxa:	  
	  

En	  arbetsuppgift	  som	  eleven	  ska	  göra	  på	  sin	  lediga	  tid	  (Lundgren,	  1996,	  s.	  385).	  
	  
Hellsten	  (2000)	  har	  till	  en	  början	  samma	  uppfattning	  om	  definitionen	  av	  läxa	  
tills	  han	  börjar	  fundera.	  Om	  man	  är	  ledig,	  hur	  kan	  man	  då	  ha	  en	  arbetsuppgift?	  
Hellsten	  försöker	  istället	  definiera	  begreppet	  läxa	  på	  egen	  hand.	  ”Läxa	  är	  det	  
arbete	  som	  inte	  sker	  på	  lektionstid”	  (Hellsten,	  2000,	  s.	  120).	  
	  
Denna	  formulering	  anser	  han	  fungera	  om	  man	  bara	  ser	  till	  arbetsbördan,	  men	  
själva	  läxan	  får	  eleverna	  i	  skolan	  där	  den	  även	  förhörs.	  Begreppet	  läxa	  är	  
komplext	  och	  kan	  omöjligt	  endast	  förklaras	  med	  en	  mening.	  Hellsten	  (2000)	  
menar	  också	  att	  elever	  beroende	  av	  tidigare	  erfarenheter	  tolkar	  läxor	  olika.	  	  	  

2.2	  Styrdokument	  
	  
Hartman	  (2005)	  beskriver	  hur	  det	  under	  1990-‐talet	  skedde	  en	  förändring	  av	  det	  
svenska	  styrsystemet	  i	  skolan,	  med	  avsikten	  att	  styrningen	  till	  större	  del	  skulle	  
ske	  på	  skolnivå.	  Tidigare	  hade	  skolans	  styrning	  skett	  i	  mer	  detaljerad	  form.	  
Hartman	  beskriver	  hur	  läroplanerna	  under	  åren	  minskat,	  sett	  till	  antalet	  sidor	  i	  
de	  olika	  läroplanerna.	  Grundskolans	  första	  läroplan	  från	  1962	  (Lgr	  62)	  bestod	  av	  
475	  sidor,	  detta	  kan	  man	  jämföra	  med	  läroplanen	  från	  1980	  (Lgr	  80)	  som	  bestod	  
av	  166	  sidor.	  De	  senaste	  läroplanerna	  har	  dock	  inte	  omfattat	  mer	  än	  ett	  femtiotal	  
sidor	  vardera.	  Hartman	  beskriver	  vidare	  hur	  lärarnas	  arbetsuppgifter	  kommit	  
att	  bli	  mer	  komplexa	  än	  tidigare.	  Assarson	  (2007)	  beskriver	  också	  hon	  hur	  
skolan	  gått	  från	  att	  vara	  statligt	  detaljstyrd	  till	  att	  bli	  mer	  målstyrd.	  Vidare	  
beskriver	  hon	  att	  en	  av	  anledningarna	  till	  denna	  decentralisering	  var	  att	  föra	  ner	  
makten	  till	  de	  som	  utför	  det	  professionella	  arbetet,	  alltså	  bland	  annat	  lärarna.	  
Alexandersson	  (1994)	  menar	  då	  att	  de	  som	  har	  tolkningsföreträde	  har	  makten	  
och	  att	  vagheten	  i	  målformuleringarna	  innebär	  mer	  makt	  åt	  dem	  som	  behärskar	  
det.	  Kan	  man	  då	  tolka	  detta	  som	  att	  lärare	  måste	  förhålla	  sig	  till	  läxor	  trots	  att	  
det	  idag	  inte	  finns	  med	  i	  några	  styrdokument?	  2010	  kom	  en	  ny	  skollag	  men	  där	  
finns	  inga	  bestämmelser	  för	  hur	  skolor	  ska	  förhålla	  sig	  till	  läxor.	  Inte	  heller	  i	  den	  
nya	  Läroplanen	  från	  2011	  (Lgr	  11)	  kan	  man	  läsa	  om	  läxor.	  	  
	  
	  I	  tidigare	  läroplaner	  har	  dock	  läxor	  reglerats,	  i	  Lgr	  62	  beskrivs	  hemuppgifter	  
som	  någonting	  betydelsefullt	  i	  elevernas	  arbetsfostran	  (Hellsten,	  2000).	  
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Även	  i	  Lgr	  80	  beskriver	  man	  läxan	  och	  dess	  funktion.	  ”Hemuppgifter	  för	  elever	  
utgör	  en	  del	  av	  skolans	  arbetssätt.	  Att	  lära	  eleverna	  att	  ta	  ansvar	  för	  en	  uppgift,	  
anpassad	  efter	  deras	  individuella	  förmåga,	  är	  en	  väsentlig	  del	  av	  den	  
karaktärsdaning	  som	  skolan	  skall	  ge” (Skolöverstyrelsen,	  1980,	  s.	  50).	  
	  
Vidare	  kan	  man	  läsa	  att	  om	  eleven	  inte	  kan	  göra	  en	  uppgift	  i	  hemmet	  av	  speciell	  
anledning,	  är	  det	  skolans	  skyldighet	  att	  hjälpa	  till	  med	  detta	  i	  skolan.	  Man	  skriver	  
också	  att	  hemuppgifter	  bör	  utnyttjas	  för	  att	  eleven	  ska	  få	  tillfälle	  att	  repetera	  
vissa	  övningar	  så	  att	  kunskap	  och	  färdighet	  befästs.	  Hellsten	  (2000)	  menar	  att	  
det	  är	  underligt	  hur	  detta	  kan	  försvinna	  ur	  styrdokumenten	  när	  det	  under	  90-‐
talet	  starkt	  betonades	  att	  läxor	  skulle	  ses	  som	  en	  naturlig	  arbetsmetod	  i	  skolan.	  
Även	  Pettersson	  och	  Leo	  (2005)	  ifrågasätter	  hur	  läxgivning	  ses	  som	  en	  naturlig	  
del	  utav	  skolan	  när	  den	  inte	  regleras	  i	  några	  styrdokument.	  	  
	  
Någonting	  att	  reflektera	  över	  när	  man	  talar	  om	  läxor	  är	  det	  faktum	  att	  det	  i	  
skollagen	  finns	  tydliga	  riktlinjer	  på	  hur	  många	  timmar	  och	  hur	  många	  dagar	  en	  
elev	  ska	  gå	  i	  skolan	  per	  läsår.	  Samt	  att	  sådan	  verksamhet	  ej	  får	  förläggas	  till	  
helgdagar.	  När	  en	  lärare	  då	  ger	  läxor	  måste	  det	  betyda	  att	  hen	  verkligen	  anser	  
det	  vara	  tvunget.	  
	  

En	  elev	  i	  grundskolan,	  grundsärskolan,	  specialskolan	  och	  sameskolan	  ska	  delta	  I	  
den	  verksamhet	  som	  anordnas	  för	  att	  ge	  den	  avsedda	  utbildningen,	  om	  eleven	  inte	  
har	  giltigt	  skäl	  att	  utebli.	  Den	  obligatoriska	  verksamheten	  får	  omfatta	  högst	  190	  
dagar	  per	  läsår	  och	  åtta	  timmar	  eller,	  I	  det	  två	  lägsta	  årskurserna,	  sex	  timmar	  per	  
dag.	  Sådan	  verksamhet	  får	  inte	  förläggas	  till	  lördagar,	  söndagar	  eller	  andra	  
helgdagar.	  (Skollagen,	  2011,	  17§.)	  	  	  

2.3	  Inlärningsteorier	  

Jag	  har	  valt	  att	  presentera	  tre	  teorier	  på	  pedagogiska	  tänkanden.	  Den	  första	  är	  
behaviorismen	  där	  B.F	  Skinner	  ses	  som	  upphovsman.	  Sedan	  redogör	  jag	  för	  två	  
grenar	  ur	  konstruktivismen,	  Piagets	  kognitiva	  teori	  och	  Vygotskijs	  
sociokulturella	  teori.	  Läxor	  används	  för	  att	  förstärka	  elevernas	  lärande	  på	  olika	  
sätt	  och	  med	  hjälp	  av	  dessa	  teorier	  vill	  jag	  reda	  ut	  vad	  lärande	  egentligen	  
innebär.	  Teorierna	  beskrivs	  kortfattat	  och	  med	  fokus	  på	  de	  delar	  som	  kan	  
kopplas	  samman	  med	  läxläsning.	  Utifrån	  dessa	  teorier	  är	  enligt	  min	  mening	  
Skinner	  och	  Piaget	  för	  läxor	  medan	  Vygotskij	  är	  emot,	  det	  vill	  säga	  om	  läxan	  inte	  
görs	  tillsammans	  med	  en	  eller	  flera	  kamrater	  eller	  föräldrar,	  detta	  då	  Vygotskij	  
anser	  att	  lärande	  sker	  i	  samspel	  med	  andra.	  

2.3.1	  Behavioristiska	  teorier	  

Behaviorister	  menar	  att	  människan	  är	  som	  ett	  oskrivet	  blad	  vid	  födseln,	  med	  
bara	  ett	  fåtal	  reflexer.	  All	  kunskap	  och	  erfarenhet	  människan	  sedan	  samlar	  på	  sig	  
är	  inlärt,	  vilket	  blir	  tydligt	  då	  just	  inlärning	  är	  det	  centrala	  för	  dem.	  Man	  menar	  
att	  vem	  som	  helst	  kan	  lära	  sig	  vad	  som	  helst.	  Det	  som	  skiljer	  människor	  åt	  är	  
dess	  inlärningshastighet	  vilket	  man	  också	  kan	  förklara	  elevers	  intellektuella	  
skillnader	  med.	  En	  utav	  behaviorismens	  viktigaste	  principer	  är	  dess	  
motivationsprincip	  som	  innebär	  att	  individen	  gör	  det	  som	  lönar	  honom	  själv,	  
man	  kallar	  detta	  nyttoprincipen	  (Imsen,	  2006).	  B.F	  Skinner	  var	  en	  amerikansk	  
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psykolog	  som	  fortfarande	  anses	  vara	  en	  av	  behaviorismens	  viktigaste	  teoretiker.	  
Han	  menade	  att	  man	  kan	  styra	  individen	  till	  ett	  optimalt	  lärande	  genom	  att	  finna	  
de	  bästa	  belöningsmekanismerna.	  Detta	  är	  många	  kritiska	  till	  och	  menar	  att	  det	  
är	  ett	  allt	  för	  begränsat	  sätt	  att	  se	  på	  människan	  (Illeris,	  2007).	  

Enligt	  Shepard	  i	  Dysthe	  (2003)	  får	  den	  behavioristiska	  kunskaps-‐	  och	  
inlärningsteorin	  dessa	  konsekvenser;	  
	  

1. Lärande	  sker	  genom	  att	  små	  kunskapsbitar	  ackumuleras.	  
2. Inlärning	  måste	  organiseras	  sekventiellt	  och	  hierarkiskt.	  
3. Överföringen	  är	  begränsad	  och	  därför	  måste	  varje	  mål	  undervisas	  explicit.	  
4. Man	  måste	  ge	  täta	  test	  för	  att	  garantera	  full	  behärskning	  innan	  man	  går	  

vidare.	  
5. Motivationen	  är	  något	  yttre	  och	  grundar	  sig	  på	  positiv	  förstärkning	  av	  

många	  små	  steg.	  	  
(Dysthe,	  2003,	  s.	  35).	  

	  
Dysthe	  (2003)	  beskriver	  även	  hur	  detta	  tillvägagångsätt	  haft	  stort	  inflytande	  i	  
undervisningen.	  Äldre	  läroböcker	  och	  metodik	  finner	  hon	  ha	  tagit	  inspiration	  
från	  just	  denna	  teori.	  Eleverna	  skall	  alltså	  först	  lära	  sig	  grundläggande	  fakta,	  steg	  
för	  steg,	  innan	  de	  är	  kapabla	  till	  att	  tänka,	  reflektera	  och	  lära	  sig	  använda	  den	  
fakta	  de	  besitter.	  Denna	  form	  utav	  repetition	  talar	  även	  de	  intervjuade	  lärarna	  
om	  och	  menar	  att	  det	  är	  en	  viktig	  anledning	  till	  att	  man	  ger	  sina	  elever	  läxor,	  
men	  de	  ställer	  sig	  tveksam	  till	  om	  denna	  slags	  repetion	  befäster	  kunskap	  för	  
livet.	  

2.3.2	  Kognitiva	  teorier	  
	  
I	  motsats	  till	  den	  behavioristiska	  teorin	  finner	  man	  den	  konstruktivistiska	  
inlärningsteorin,	  där	  Jean	  Piagets	  (1896-‐1980)	  ofta	  kallade	  kognitiva	  
konstruktivism	  är	  den	  viktigaste	  uppfattningen.	  Till	  skillnad	  från	  behaviorismen	  
som	  till	  stor	  del	  lade	  fokus	  på	  yttre	  motivation	  så	  som	  belöning	  och	  bestraffning	  
riktar	  kognitivismen	  in	  sig	  på	  den	  inre	  motivationen.	  Man	  menar	  att	  barnet	  av	  
naturen	  är	  intresserad	  och	  motiverad	  till	  att	  lära	  sig	  något	  nytt,	  men	  då	  måste	  
man	  också	  ges	  möjlighet	  till	  det.	  Kognitivister	  talar	  om	  begreppet	  ”Kognitiva	  
konflikter”	  där	  barns	  motivation	  till	  lärande	  ökar	  då	  de	  upptäcker	  att	  saker	  de	  
kunnat	  sedan	  tidigare	  eller	  förväntar	  sig	  inte	  stämmer	  med	  verkligheten.	  I	  
processen	  att	  lära	  sig,	  sker	  en	  aktiv	  konstruktion	  med	  början	  i	  att	  eleverna	  tar	  
emot	  information	  vilken	  de	  sedan	  måste	  tolka	  och	  knyta	  ihop	  med	  vad	  de	  sedan	  
tidigare	  vet.	  I	  vissa	  fall	  krävs	  det	  också	  att	  eleverna	  måste	  omorganisera	  de	  
mentala	  strukturer	  som	  finns	  för	  att	  de	  nya	  kunskaperna	  ska	  passa	  in.	  Ett	  
kognitivt	  begrepp	  som	  i	  allra	  högsta	  grad	  lever	  kvar	  även	  idag	  är	  
”metakognition”	  vilket	  kan	  förklaras	  som	  förmågan	  att	  reflektera	  över	  sitt	  eget	  
tänkande,	  sitt	  lärande	  och	  sin	  förståelse.	  Detta	  ska	  fungera	  som	  ett	  verktyg	  för	  
eleven	  i	  sin	  process	  att	  bli	  medveten	  om	  hur	  just	  hen	  lär	  sig	  bäst.	  Idag	  används	  
denna	  metod	  bland	  annat	  i	  form	  av	  loggskrivande,	  reflektionsanteckningar	  och	  
självvärdering	  (Dysthe,	  2003).	  	  
	  
Jean	  Piaget	  var	  en	  schweizisk	  forskare	  med	  en	  tvärvetenskaplig	  inriktning.	  Han	  
tog	  sin	  doktorsexamen	  inom	  biologi,	  men	  bekantade	  sig	  samtidigt	  med	  dåtidens	  
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filosofiska	  och	  psykologiska	  grupper.	  Teorin	  om	  intellektuell	  utveckling	  är	  
kanske	  de	  Piaget	  är	  mest	  känd	  för.	  Han	  menar	  att	  barnets	  tänkande,	  från	  nyfödd	  
till	  vuxen,	  ändrar	  karaktär	  med	  tiden,	  vilket	  i	  praktiken	  betyder	  att	  ett	  barn	  i	  en	  
viss	  ålder	  måste	  befinna	  sig	  på	  ”rätt”	  utvecklingsnivå	  för	  att	  kunna	  tillgodogöra	  
sig	  ny	  intellektuell	  kunskap.	  I	  lärprocessen	  beskriver	  Piaget	  två	  delmoment,	  
assimilation	  som	  används	  när	  vi	  med	  hjälp	  av	  tidigare	  kunskap	  försöker	  förstå	  
eller	  tolka	  nya	  situationer	  alternativt	  fenomen,	  de	  nya	  kunskaperna	  anpassas	  till	  
det	  vi	  redan	  vet.	  Ackommodation	  i	  sin	  tur	  handlar	  om	  nya	  erfarenheter	  och	  hur	  vi	  
ibland	  tvingas	  ändra	  våra	  uppfattningar.	  Dessa	  två	  processer	  kompletterar	  
varandra	  (Imsen,	  2006).	  	  
	  
Egidius	  (2009)	  beskriver	  vilka	  pedagogiska	  konsekvenser	  utvecklingen	  av	  
Piagets	  psykologi	  lett	  till.	  ”Jo,	  att	  bra	  tankemodeller	  inte	  utvecklas	  och	  fulländas	  
om	  vi	  inte	  får	  tillfälle	  att	  använda	  medfödda	  intelligensresurser	  i	  ett	  aktivt	  
samspel	  med	  olika	  konstellationer	  av	  företeelser	  i	  vår	  omvärld.	  
Intelligensutveckling	  är	  beroende	  av	  rätt	  sorts	  övning	  i	  rätt	  ålder”	  (s.102).	  Läxan	  
måste	  alltså	  anpassas	  efter	  barnens	  ålder	  och	  vilken	  nivå	  de	  befinner	  sig	  på	  för	  
att	  vara	  meningsfull.	  Om	  man	  ska	  utgå	  från	  detta	  borde	  läxan	  i	  större	  grad	  
utformas	  individuellt	  för	  att	  passa	  den	  enskilda	  eleven	  och	  dess	  behov	  vid	  just	  
det	  tillfället	  då	  läxan	  ges.	  

2.3.3	  Sociokulturell	  teori	  

Den	  sociokulturella	  teorin	  har	  sin	  grund	  i	  konstruktivismen	  men	  riktar	  sig	  mer	  
mot	  det	  sociala,	  som	  är	  av	  stor	  betydelse.	  Man	  menar	  att	  kultur	  och	  språk	  har	  
stor	  betydelse	  för	  elevers	  lärande	  och	  kunskap.	  Lev	  Vygotskij	  som	  levde	  mellan	  
åren	  1896-‐1934	  är	  grundare	  till	  den	  sociokulturella	  teorin.	  Han	  var	  en	  rysk	  
psykolog	  som	  menade	  att	  barnet	  från	  och	  med	  födseln	  lever	  i	  ett	  socialt	  
sammanhang,	  där	  allt	  tänkande	  och	  den	  intellektuella	  utvecklingen	  har	  sin	  
utgångspunkt	  i	  sociala	  aktiviteter.	  Det	  individuella	  tänkande	  som	  barnet	  gör	  själv	  
har	  sin	  utgångspunkt	  i	  det	  sociala.	  Barnet	  börjar	  med	  att	  göra	  någonting	  
tillsammans	  med	  andra	  för	  att	  sedan	  kunna	  göra	  samma	  sak	  själv.	  Viss	  likhet	  kan	  
man	  urskilja	  mellan	  Vygotskij	  och	  Piaget,	  de	  är	  ense	  om	  att	  den	  biologiska	  
mognaden	  har	  viss	  betydelse	  för	  utvecklingen.	  Däremot	  ställer	  sig	  Vygotskij	  
emot	  Piagets	  teori	  om	  att	  barnet	  utvecklas	  från	  att	  vara	  egocentrisk	  till	  att	  kunna	  
se	  saker	  ur	  andras	  perspektiv,	  han	  menar	  att	  processen	  sker	  tvärtom	  (Imsen,	  
2006).	  Vygotskij	  menar	  att	  lärande	  sker	  i	  samspel	  med	  andra,	  då	  man	  hittar	  
förebilder	  för	  hur	  man	  lär.	  Barn	  kan	  också	  utmanas	  av	  andras	  kunskaper	  (Illeris;	  
2007).	  

Språket	  som	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  Vygotskijs	  teori,	  menar	  han	  är	  en	  bidragande	  
faktor	  till	  att	  forma	  vårt	  sätt	  att	  se	  på	  världen	  samt	  att	  det	  ramar	  in	  kunskap.	  I	  
skolans	  värld	  blir	  språket	  extra	  påtagligt	  då	  det	  används	  och	  finns	  överallt,	  extra	  
tydligt	  i	  den	  muntliga	  kommunikationen	  (Imsen,	  2006).	  Det	  kommunikativa	  är	  
ett	  villkor	  för	  människors	  lärande	  och	  utveckling	  men	  det	  är	  också	  en	  länk	  
mellan	  människan	  och	  kulturen.	  När	  man	  delar	  erfarenheter	  med	  varandra	  blir	  
också	  det	  man	  delat	  gemensam	  egendom.	  	  Vygotskij	  talar	  om	  begreppet	  ”den	  
närmaste	  utvecklingszonen”	  vilket	  syftar	  på	  den	  potential	  en	  elev	  har	  att	  gå	  från	  
sin	  aktuella	  utvecklingsnivå	  till	  dess	  potentiella	  utvecklingsnivå.	  Detta	  måste	  ske	  
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i	  samspel	  med	  andra,	  till	  exempel	  genom	  hjälp	  från	  en	  kamrat	  som	  kommit	  
längre	  eller	  med	  stöd	  från	  en	  vuxen.	  Detta	  ställer	  höga	  krav	  på	  lärarna	  som	  
måste	  vara	  uppmärksamma	  och	  stå	  för	  bland	  annat	  vägledning	  och	  uppmuntran	  
men	  också	  för	  snabb	  återkoppling	  (Dysthe,	  2003).	  	  

2.4	  Tidigare	  forskning	  
	  
Forskning	  om	  läxor	  har	  inte	  kommit	  så	  långt	  som	  den	  kanske	  borde	  ha	  gjort,	  då	  
det	  är	  ett	  väldigt	  aktuellt	  fenomen.	  Samhället	  förändras	  men	  läxor	  är	  rotade	  som	  
en	  stark	  tradition	  i	  svensk	  skola.	  Jag	  kommer	  presentera	  de	  delar	  av	  
internationell	  och	  svensk	  forskning	  som	  jag	  finner	  är	  relevanta	  för	  att	  få	  en	  
bakgrund	  till	  min	  undersökning.	  

2.4.1	  Läxan	  ur	  lärares	  perspektiv	  
	  
Jan-‐Olof	  Hellsten	  som	  tidigare	  nämnts	  är	  verksam	  forskare	  vid	  Uppsala	  
Universitet.	  Han	  är	  en	  av	  de	  ledande	  forskarna	  i	  Sverige	  inom	  ämnet	  läxor.	  I	  sin	  
artikel	  ”Läxor	  är	  inget	  att	  orda	  om”	  som	  är	  en	  del	  av	  tidskriften	  Pedagogisk	  
forskning	  i	  Sverige	  rangordnar	  Hellsten	  sju	  olika	  punkter	  som	  är	  de	  vanligaste	  i	  
den	  offentliga	  debatten	  kring	  läxor.	  Nedan	  kommer	  en	  sammanfattning	  av	  dem:	  
	  

1. Förberedelse	  
Lärare	  använder	  läxan	  så	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  befästa	  sina	  kunskaper	  
samt	  förbereda	  dem	  inför	  läxförhör	  och	  prov.	  Man	  ser	  också	  läxan	  som	  en	  
form	  av	  arbetsfostran,	  eleverna	  ska	  lära	  sig	  att	  ta	  ansvar	  över	  sina	  
arbetsuppgifter.	  
	  

2. Tidsstruktur	  
Genom	  elevernas	  läxa	  ska	  man	  lära	  sig	  organisera	  sin	  tid,	  detta	  påverkar	  
dock	  inte	  bara	  eleverna	  utan	  en	  hel	  familj.	  
	  

3. Kontroll	  och	  styrning	  
Används	  för	  det	  mesta	  av	  läraren	  i	  samband	  med	  läxgivning,	  syftet	  är	  att	  
ge	  eleverna	  en	  ökad	  självkontroll.	  	  
	  

4. Kärlek	  och	  omsorg	  
I	  samband	  med	  att	  eleven	  får	  med	  sig	  läxa	  hem	  menar	  man	  att	  
familjerelationerna	  stärks.	  Det	  ger	  familjer	  chansen	  att	  sätta	  sig	  ned	  
tillsammans.	  	  
	  

5. Identitet	  och	  status	  
När	  elever	  och	  då	  främst	  yngre	  elever	  får	  läxor	  stärks	  dess	  elevidentitet,	  
som	  ett	  led	  i	  utveckling	  från	  att	  vara	  ett	  barn	  som	  tillhör	  förskolan	  till	  att	  
bli	  en	  skolelev.	  Läxor	  kan	  även	  höja	  ett	  ämnes	  status.	  	  
	  

6. Gemenskap	  och	  kontakt	  
Läxan	  fungerar	  som	  en	  kontakt	  mellan	  skola	  och	  hem	  samt	  att	  den	  ska	  
skapa	  en	  närhet	  mellan	  barn	  och	  föräldrar.	  
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7. Arbetsprestation	  
Denna	  punkt	  är	  inte	  så	  vanlig	  i	  debatten,	  men	  Hellsten	  har	  endå	  valt	  att	  
publicera	  den.	  Med	  arbetsprestation	  menar	  han	  att	  läxan	  är	  en	  prestation	  
som	  både	  kan	  vara	  lätt	  eller	  betungande.	  

	  
Epstein	  (1988)	  resonerar	  likadant	  som	  Hellsten	  angående	  varför	  läxor	  finns,	  
men	  poängterar	  att	  den	  största	  anledningen	  är	  att	  elever	  ska	  få	  en	  chans	  att	  
befästa	  sina	  kunskaper	  som	  de	  lärt	  sig	  i	  skolan.	  En	  punkt	  som	  skiljer	  Epstein	  och	  
Hellsten	  åt	  är	  det	  faktum	  att	  Epstein	  även	  beskriver	  bestraffning	  som	  en	  
anledning	  till	  läxor,	  när	  eleverna	  brister	  i	  sin	  uppmärksamhet	  eller	  visar	  ett	  
dåligt	  beteende.	  Lärarna	  menar	  då	  att	  man	  får	  ta	  igen	  tid	  genom	  läxor.	  Här	  är	  det	  
inte	  alltid	  själva	  uppgiften	  som	  belyses	  utan	  elevens	  beteende.	  	  
	  
Hellsten	  är	  kritisk	  mot	  läxor	  då	  han	  anser	  att	  läxan	  ej	  problematiseras	  i	  de	  texter	  
som	  finns	  skrivna	  angående	  läxor.	  Han	  anser	  att	  många	  forskare	  tillskriver	  läxan	  
ett	  högt	  värde,	  men	  att	  effekterna	  sällan	  uppnås.	  Värdet	  på	  läxan	  är	  så	  självklart	  
att	  många	  forskare	  glömmer	  att	  det	  inte	  alltid	  leder	  till	  något	  resultat	  (Hellsten,	  
2000).	  	  Harris	  Cooper	  är	  professor	  vid	  Duke	  University	  i	  USA,	  i	  sin	  bok	  ”The	  
battle	  over	  homework”	  (2007)	  skriver	  han	  att	  nyttan	  med	  läxor	  för	  yngre	  elever	  
är	  begränsad,	  medan	  äldre	  elever	  kan	  dra	  större	  nytta	  av	  dem.	  Han	  beskriver	  
även	  positiva	  och	  negativa	  effekter	  av	  läxor.	  De	  positiva	  effekterna	  är	  uppdelade	  
i	  fyra	  kategorier,	  först	  ser	  han	  de	  kortsiktiga	  effekterna;	  eleverna	  får	  lättare	  att	  
bibehålla	  sina	  faktakunskaper,	  ökad	  förståelse	  samt	  att	  de	  förbättrar	  sina	  
förmågor	  att	  tänka	  kritiskt,	  att	  behandla	  information	  och	  sin	  begreppsbildning.	  
På	  lång	  sikt	  menar	  Cooper	  att	  läxor	  uppmuntrar	  till	  lärande	  även	  på	  fritiden,	  
eleverna	  skapar	  en	  bättre	  attityd	  gentemot	  skolan	  samt	  att	  deras	  studievanor	  
förbättras.	  Den	  tredje	  kategorin	  ser	  till	  icke	  teoretiska	  effekter	  där	  han	  menar	  att	  
eleverna	  får	  en	  ökad	  självdisciplin,	  de	  blir	  bättre	  på	  att	  organisera	  sin	  tid,	  deras	  
nyfikenhet	  ökar	  samt	  att	  de	  blir	  mer	  självgående	  att	  lösa	  problem.	  Den	  fjärde	  och	  
sista	  kategorin	  handlar	  om	  effekter	  av	  föräldrars	  inblandning	  där	  han	  ser	  att	  
läxor	  ger	  en	  ökad	  uppskattning	  och	  ett	  större	  engagemang	  för	  skolan	  sett	  ur	  
föräldrars	  perspektiv.	  De	  negativa	  effekterna	  av	  läxor	  anser	  han	  är	  mindre	  men	  
menar	  att	  eleverna	  riskerar	  att	  bli	  mättade,	  vilket	  han	  beskriver	  som	  att	  om	  
eleverna	  spenderar	  för	  mycket	  tid	  på	  lärande	  kan	  det	  få	  motsatt	  effekt	  och	  sänka	  
deras	  lust	  för	  lärande.	  Han	  tänker	  också	  att	  ”för	  mycket	  av	  det	  goda”	  kan	  leda	  till	  
psykisk	  och	  emotionell	  trötthet,	  eleverna	  fråntas	  delar	  av	  sin	  fritid	  och	  måste	  
ibland	  kanske	  avstå	  från	  de	  aktiviteter	  som	  sker	  efter	  skolan.	  Avslutningsvis	  
menar	  han	  att	  forskare	  som	  är	  emot	  läxor	  anser	  att	  skillnaderna	  mellan	  hög-‐	  och	  
lågpresterande	  elever	  blir	  extra	  tydlig,	  speciellt	  om	  det	  också	  finns	  ekonomiska	  
skillnader.	  De	  menar	  att	  högpresterande	  elever	  från	  hem	  med	  bättre	  
socioekonomisk	  bakgrund	  får	  större	  möjligheter	  att	  göra	  sina	  läxor.	  Dess	  chans	  
att	  få	  sitta	  i	  lugn	  och	  ro	  med	  sina	  läxor	  ökar,	  samtidigt	  som	  de	  med	  större	  
sannolikhet	  kommer	  att	  få	  hjälp	  från	  sina	  föräldrar.	  	  
	  
Ingrid	  Westlund	  är	  doktor	  i	  pedagogik	  och	  universitetslektor	  vid	  institutionen	  
för	  beteendevetenskap	  vid	  Linköpings	  Universitet	  och	  har	  forskat	  kring	  läxor,	  i	  
”Läxberättelser	  –	  läxor	  som	  tid	  och	  uppgift”	  (2004)	  skriver	  hon	  att	  internationell	  
och	  svensk	  forskning	  visar	  på	  ett	  samband	  mellan	  den	  tid	  elever	  lägger	  på	  att	  
läsa	  sina	  läxor	  och	  lärares	  effektivitet.	  Med	  effektivitet	  menas	  hur	  effektivt	  och	  
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på	  vilket	  sätt	  lärare	  använder	  sin	  tid.	  Ju	  mer	  effektiva	  lärarna	  är	  desto	  mer	  tid	  
och	  energi	  lägger	  eleverna	  på	  sina	  läxor.	  Westlund	  har	  också	  sammanfattat	  en	  
studie	  gjord	  av	  Epstein	  och	  Van	  Voorhis	  (2001),	  syftet	  med	  studien	  var	  att	  
undersöka	  lärares	  avsikter	  med,	  och	  upplevelser	  av,	  läxor.	  Slutsatsen	  med	  
studien	  pekade	  på	  att	  lärare	  anser	  att	  läxor	  är	  tidseffektivt,	  ger	  eleverna	  ökat	  
självförtroende,	  goda	  studievanor,	  ger	  ett	  ökat	  ansvarstagande	  samt	  att	  det	  ger	  
mer	  tid	  till	  viktiga	  moment.	  Men	  det	  ger	  också	  en	  signal	  till	  föräldrar	  om	  att	  
skolan	  håller	  en	  hög	  nivå	  och	  kvalitet,	  där	  man	  resonerar	  så	  som	  att	  bra	  skolor	  
ger	  sina	  elever	  mycket	  läxor.	  	  

2.4.2	  Läxan	  ur	  elevers	  perspektiv	  
	  
Läxan	  verkar	  för	  många	  vara	  ett	  naturligt	  inslag	  i	  skolan,	  men	  skulle	  man	  likna	  
elevernas	  verksamhet	  vid	  ett	  arbete	  som	  Hellsten	  väljer	  att	  göra,	  skulle	  bilden	  bli	  
en	  annan.	  ”En	  vanlig	  svensk	  gör	  sitt	  jobb	  under	  35-‐40	  timmar	  i	  veckan.	  När	  man	  
kommer	  hem	  är	  man	  ledig	  och	  om	  man	  kommenderas	  till	  övertid	  så	  får	  man	  
kompledigt	  eller	  lönetillägg	  med	  50-‐100%	  beroende	  på	  förläggningen	  av	  arbete”	  
(Hellsten,	  2000,	  s.119).	  	  
	  
Hellsten	  (2000)	  menar	  att	  om	  man	  gör	  denna	  jämförelse	  blir	  läxan	  synlig	  på	  ett	  
annat	  sätt	  och	  den	  känns	  inte	  alls	  lika	  självklar.	  Westlund	  (2004)	  menar	  att	  läxor	  
är	  tid	  som	  inte	  finns.	  Hon	  belyser	  också	  problematiken	  kring	  att	  många	  anser	  att	  
läxor	  främjar	  elevers	  ansvarstagande.	  Warton	  (1997)	  i	  Westlund	  (2004)	  anser	  
att	  elever	  inte	  är	  medvetna	  om	  detta,	  men	  att	  ju	  äldre	  eleverna	  blir	  får	  det	  större	  
betydelse.	  Hon	  tror	  dock	  inte	  att	  ansvarstagandet	  är	  något	  som	  sker	  frivilligt	  
utan	  blir	  en	  följd	  av	  att	  föräldrar	  i	  vissa	  fall	  slutar	  förhöra	  sina	  barn	  på	  läxor	  eller	  
slutar	  fråga	  dem	  om	  läxor.	  Corno	  (1996)	  menar	  även	  hon	  att	  det	  är	  en	  myt	  att	  
läxor	  leder	  till	  ökad	  självdisciplin	  samt	  ökat	  ansvarstagande.	  Vidare	  beskriver	  
Warton	  i	  Westlund	  (2004)	  att	  eleverna	  måste	  veta	  varför	  de	  ska	  göra	  sina	  läxor	  
för	  att	  ha	  någon	  effekt.	  Lärarna	  måste	  flytta	  fokus	  från	  läxan	  som	  tid	  och	  uppgift	  
till	  en	  syn	  på	  lärande	  som	  någonting	  gränslöst	  mellan	  skola	  och	  hem.	  	  
	  
Lesley	  Painter	  (2003)	  beskriver	  i	  sin	  bok	  ”Homework”	  vikten	  av	  att	  läxor	  är	  
relevanta	  men	  också	  tilltalande	  för	  eleven.	  Hon	  menar	  att	  detta	  kan	  bidra	  till	  att	  
utveckla	  goda	  studievanor	  hos	  elever,	  vilket	  i	  ett	  senare	  skede	  kan	  leda	  till	  att	  
eleverna	  blir	  mer	  självständiga.	  Gör	  man	  läxor	  till	  en	  positiv	  upplevelse	  menar	  
hon	  att	  elever	  får	  lättare	  att	  behålla	  de	  kunskaper	  de	  lär	  sig	  i	  klassrummet.	  Detta	  
håller	  även	  John	  Steinberg	  (2006)	  med	  om.	  Han	  menar	  att	  elever	  som	  tränar	  mer	  
frekvent	  lättare	  behåller	  sina	  kunskaper.	  
	  
Leo	  (2004)	  beskriver	  hur	  äldre	  elever	  idag	  är	  väldigt	  medvetna	  om	  läxans	  roll	  för	  
att	  nå	  bra	  betyg.	  Han	  tar	  upp	  begreppen	  yttre–	  och	  inre	  motivation,	  där	  de	  
förstnämnda	  syftar	  till	  att	  man	  gör	  någonting	  för	  någon	  annans	  skull.	  Eleverna	  
gör	  sina	  läxor	  för	  att	  få	  beröm	  från	  lärare,	  någon	  i	  hemmet	  eller	  bättre	  betyg.	  Den	  
inre	  motivationen	  bygger	  på	  att	  man	  vill	  göra	  någonting	  för	  sin	  egen	  skull.	  I	  sin	  
undersökning	  kommer	  han	  fram	  till	  att	  ingen	  elev	  gör	  sina	  läxor	  byggt	  på	  inre	  
motivation.	  Han	  pekar	  också	  på	  lärarnas	  behov	  av	  kontroll	  och	  anser	  att	  läxor	  
bör	  vara	  individanpassade	  för	  att	  de	  ska	  ge	  bäst	  resultat.	  Men	  detta	  skulle	  i	  
princip	  vara	  omöjligt	  då	  det	  tar	  för	  mycket	  tid	  från	  lärarna.	  Han	  får	  här	  medhåll	  



	  

	   9	  

av	  Cooper	  (2007)	  som	  menar	  att	  det	  är	  bättre	  att	  lägga	  tid	  på	  att	  undervisa	  än	  på	  
att	  utforma	  läxor.	  

2.4.3	  Läxan	  ur	  föräldrars	  perspektiv	  
	  
Cooper	  (2007)	  beskriver	  olika	  påverkansfaktorer	  vid	  föräldrars	  delaktighet	  i	  
läxläsning.	  Cooper	  börjar	  med	  att	  beskriva	  hur	  denna	  process	  både	  kan	  vara	  
positiv	  och	  negativ.	  Å	  ena	  sidan	  menar	  pedagoger	  att	  föräldrars	  delaktighet	  kan	  
påskynda	  elevernas	  inlärning,	  å	  andra	  sidan	  kan	  de	  hämma	  dem	  om	  föräldrarna	  
inte	  känner	  sig	  bekväma	  i	  ”lärarrollen”.	  Hämmandet	  kan	  även	  ske	  om	  
föräldrarna	  lär	  ut	  föråldrade	  tekniker,	  alltså	  inte	  samma	  tekniker	  som	  eleverna	  
får	  lära	  sig	  i	  skolan.	  Cooper	  ser	  också	  flera	  faror	  så	  som	  att	  föräldrar	  kan	  ställa	  
högre	  krav	  på	  sina	  barn	  än	  vad	  läraren	  gör,	  de	  vill	  att	  de	  ska	  utföra	  sina	  uppgifter	  
på	  ett	  korrekt	  sätt,	  något	  barnen	  kanske	  inte	  alltid	  kan	  åstadkomma.	  	  Detta	  kan	  
också	  leda	  till	  att	  föräldrar	  ger	  sina	  barn	  de	  rätta	  svaren,	  i	  vissa	  fall	  kan	  de	  också	  
gå	  så	  långt	  att	  de	  slutför	  uppgiften	  själv.	  Viktigt	  att	  påpeka	  är	  att	  Cooper	  i	  sin	  
studie	  ser	  att	  läxläsning	  ofta	  resulterar	  i	  en	  ökad	  kommunikation	  mellan	  skola	  
och	  hem.	  Hoover-‐Dempsey,	  Bassler	  och	  Burow	  (1995)	  ser	  i	  sin	  studie	  hur	  
föräldrar	  i	  USA	  efterfrågar	  strategier	  för	  att	  kunna	  hjälpa	  sina	  barn	  med	  läxor.	  	  
	  
Strandberg	  (2013)	  är	  enig	  med	  Cooper	  och	  hävdar	  också	  han	  att	  ett	  minskat	  
avstånd	  mellan	  skola	  och	  hem	  gynnar	  elevernas	  utveckling	  och	  lärande.	  
”Teachers	  Involve	  Parents	  at	  School”	  (TIPS)	  är	  en	  studie	  gjord	  i	  USA	  under	  åren	  
2004-‐2006	  som	  leddes	  av	  Van	  Voorhis.	  Det	  huvudsakliga	  syftet	  med	  studien	  var	  
att	  genom	  så	  kallade	  interaktiva	  läxor	  öka	  elevernas	  lärande	  och	  föräldrarnas	  
engagemang	  för	  barnens	  skolarbete.	  Van	  Voorhis	  ville	  undersöka	  hur	  mycket	  tid	  
som	  var	  lämpligt	  att	  lägga	  på	  läxläsning,	  utveckla	  metoder	  för	  bättre	  
kommunikation	  med	  elevernas	  familjer	  samt	  utveckla	  bättre	  läxdesigner.	  I	  
samråd	  med	  forskargruppen	  utvecklade	  lärarna	  läxor	  från	  aktuella	  läroplaner.	  
Föräldrarnas	  roll	  vid	  läxläsningen	  skulle	  nu	  liknas	  vid	  assistenter	  istället	  för	  
lärare,	  de	  skulle	  också	  vara	  aktiva	  lyssnare	  då	  läxorna	  var	  utvecklade	  att	  fungera	  
som	  samtal	  i	  hemmet.	  	  Senare	  jämförde	  man	  resultatet	  med	  två	  skolor	  som	  inte	  
arbetat	  på	  detta	  sätt,	  då	  kunde	  man	  upptäcka	  att	  enkla	  matematikuppgifter	  och	  
medelsvåra	  språkuppgifter	  underlättades	  av	  läxsamarbetet	  mellan	  hem	  och	  
skola.	  Även	  föräldrar	  och	  elevers	  attityder	  till	  läxor	  förändrades,	  samt	  att	  
elevernas	  prestationer	  och	  resultat	  ökade.	  (Strandberg,	  2013,	  s.	  20).	  

2.4.4	  Läxan	  ur	  skolans	  perspektiv	  
	  
Leo	  (2004)	  kommer	  i	  sin	  magisteruppsats	  fram	  till	  två	  slutsatser.	  Den	  ena	  är	  att	  
Undervisningen	  bör	  ske	  i	  skolan,	  följden	  av	  detta	  blir	  att	  läxor	  som	  begrepp	  
försvinner	  och	  skoldagen	  måste	  förlängas.	  Leo	  har	  sett	  att	  elevers	  effektivitet	  och	  
motivation	  minskar	  under	  skoldagen	  då	  elever	  är	  medvetna	  om	  att	  de	  presterar	  
genom	  läxor	  samt	  blir	  bedömda	  på	  dem.	  Läxor	  kan	  fungera	  som	  underlag	  till	  
betygsättning	  och	  även	  detta	  är	  främst	  äldre	  elever	  medvetna	  om.	  I	  sin	  slutsats	  
beskriver	  Leo	  hur	  han	  hellre	  ser	  att	  föräldrar,	  elever	  och	  lärare	  gemensamt	  
kommer	  överens	  om	  vad	  den	  enskilda	  eleven	  behöver	  arbeta	  med	  i	  skolan	  samt	  
hur	  den	  bäst	  lär	  sig.	  Han	  poängterar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  föräldrar	  trots	  att	  
eleverna	  inte	  har	  några	  läxor,	  fortsätter	  motivera	  sina	  barn	  till	  lärande	  i	  hemmet	  
med	  stöttning	  från	  läraren.	  Detta	  arbete	  kanske	  främst	  sker	  genom	  läsning	  och	  
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läsförståelse,	  det	  är	  viktigt	  att	  barnet	  lär	  sig	  läsa,	  får	  positiva	  upplevelser	  genom	  
läsning	  samt	  att	  de	  genom	  läsning	  kan	  ta	  till	  sig	  fakta.	  Detta	  gynnar	  barnet	  när	  
det	  blir	  äldre.	  Leo	  menar	  att	  om	  man	  är	  bekväm	  med	  olika	  sorters	  texter	  
kommer	  man	  vara	  förberedd	  inför	  de	  kommande	  årskurserna	  och	  de	  krav	  som	  
ställs	  ju	  äldre	  barnet	  blir.	  Genom	  att	  i	  grundskolan	  träna	  sin	  läsförståelse	  och	  
studieteknik	  kommer	  eleverna	  också	  vara	  beredda	  för	  vidare	  studier.	  
	  
Hans	  andra	  slutsats	  beskriver	  ingående	  hur	  skolor	  ska	  förhålla	  sig	  till	  läxor	  
eftersom	  att	  de	  finns.	  Han	  anser	  att	  det	  på	  varje	  skola	  bör	  finnas	  en	  läxpolicy	  som	  
behandlar	  läxornas	  syfte	  och	  hur	  läxorna	  ska	  göras,	  samt	  vilka	  krav	  som	  ställs	  på	  
elever,	  lärare	  och	  föräldrar.	  Mer	  ingående	  vad	  som	  bör	  finnas	  med	  i	  en	  läxpolicy	  
är	  enligt	  Leo,	  kunskap	  om	  hur	  inlärning	  sker,	  hur	  vi	  motiveras	  till	  att	  lära	  oss	  nya	  
saker	  samt	  hur	  det	  går	  till	  när	  information	  lagras	  i	  minnet	  (Leo,	  2004,	  s.	  58).	  Då	  
Leo	  tror	  att	  det	  kommer	  dröja	  många	  år	  innan	  riksdag	  och	  regering	  beslutar	  om	  
en	  central	  reglering	  gällande	  läxläsning	  tycker	  han	  det	  är	  viktigt	  att	  skolor	  själva	  
diskuterar	  och	  beslutar	  hur	  man	  ska	  arbeta	  med	  läxor.	  Detta	  skulle	  underlätta	  
för	  elever	  och	  föräldrar	  som	  idag	  känner	  stor	  frustration	  när	  man	  inte	  förstår	  
läxornas	  syfte.	  Detta	  leder	  till	  stress	  som	  i	  vissa	  fall	  också	  leder	  till	  konflikter.	  
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3.0	  Metod	  
	  
Att	  hitta	  rätt	  väg	  när	  man	  ska	  göra	  en	  studie	  innebär	  många	  val,	  jag	  kommer	  i	  
följande	  kapitel	  redovisa	  mitt	  val	  av	  metod.	  Jag	  har	  tagit	  hänsyn	  till	  mina	  
frågeställningar	  vid	  val	  av	  metod	  för	  insamling	  och	  analys	  av	  data.	  	  

3.1	  Val	  av	  metod	  
	  
Studiens	  övergripande	  syfte	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  lärare	  resonerar	  kring	  läxor	  och	  
hur	  man	  motiverar	  användandet	  av	  dem.	  Jag	  vill	  att	  detta	  ska	  ge	  kunskap	  om	  hur	  
man	  kan	  föra	  en	  diskussion	  om	  läxor	  i	  min	  framtida	  roll	  som	  lärare.	  Jag	  vill	  ta	  del	  
av	  de	  kunskaper	  och	  uppfattningar	  som	  lärare	  har	  om	  läxor,	  sett	  ur	  deras	  
perspektiv.	  	  
	  
Jag	  har	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  en	  kvalitativ	  metod,	  i	  form	  av	  intervjuer	  med	  
lärare.	  Eftersom	  att	  mitt	  syfte	  var	  att	  undersöka	  hur	  lärare	  resonerar	  kring	  läxor	  
kändes	  det	  rimligt	  att	  använda	  en	  kvalitativ	  metod	  (Trost,	  2010).	  Till	  skillnad	  
från	  kvantitativa	  analyser	  innehåller	  informationen	  man	  får	  ut	  av	  denna	  metod	  
mer	  ord	  än	  siffror	  (Hjerm	  &	  Lindgren,	  2010).	  Denscombe	  (2000)	  beskriver	  
vidare	  att	  en	  forskare	  med	  fördel	  kan	  använda	  denna	  metod	  då	  man	  vill	  ha	  mer	  
detaljerad	  information.	  Här	  har	  också	  intervjuer	  större	  fördelar	  än	  enkäter,	  då	  
informationen	  blir	  mer	  ingående.	  Jag	  kommer	  att	  använda	  mig	  av	  
halvstrukturerade	  frågor	  som	  tekniskt	  sett	  varken	  är	  ett	  öppet	  samtal	  eller	  
strängt	  strukturerade	  frågeformulär	  (Kvale,	  1997).	  Frågorna	  vill	  jag	  ska	  utmynna	  
i	  ett	  stort	  innehåll	  och	  rika	  beskrivningar.	  
	  
Trost	  (2010)	  menar	  att	  de	  första	  frågorna	  i	  en	  intervju	  är	  avgörande	  för	  hur	  den	  
fortsatta	  intervjun	  kommer	  gå.	  Därför	  valde	  jag	  att	  börja	  varje	  intervju	  med	  att	  
informanten	  fick	  berätta	  om	  sig	  själv	  och	  sin	  bakgrund,	  med	  syfte	  att	  skapa	  en	  
kontakt	  samt	  göra	  informanten	  trygg	  i	  situationen.	  När	  jag	  arbetade	  fram	  
intervjuguiden	  utgick	  jag	  ifrån	  vad	  som	  skulle	  vara	  relevant	  för	  syftet,	  
frågeställningar	  och	  teorier.	  Intervjuguiden	  ändrades	  flera	  gånger	  fram	  till	  första	  
intervjutillfället	  då	  jag	  ansett	  att	  vissa	  frågor	  inte	  varit	  relevanta.	  När	  jag	  ställde	  
frågorna	  ”Använder	  du	  dig	  av	  läxor	  i	  din	  undervisning”,	  ”Hur	  motiverar	  du	  dina	  
elever	  till	  att	  göra	  läxor”	  samt	  ”Finns	  det	  några	  riktlinjer	  till	  föräldrar	  om	  hur	  de	  
ska	  förhålla	  sig	  till	  läxor”	  var	  det	  med	  fokus	  på	  studiens	  frågeställningar.	  ”Vilken	  
är	  den	  viktigaste	  anledningen	  till	  att	  du	  ger	  dina	  elever	  läxor”	  samt	  ”	  Skulle	  du	  
klara	  dig	  utan	  att	  ge	  dina	  elever	  läxor”	  ställdes	  med	  syftet	  i	  åtanke.	  Här	  var	  det	  
viktigt	  att	  frågorna	  till	  största	  del	  inte	  var	  stängda	  ja	  eller	  nej	  frågor.	  Kvale	  
(1997)	  beskriver	  också	  hur	  den	  halvstrukturerade	  intervjun	  ger	  möjlighet	  att	  
ställa	  följdfrågor	  eller	  omstrukturera	  frågornas	  ordningsföljd	  om	  det	  förväntas	  
ge	  ett	  utförligare	  svar.	  Detta	  är	  ett	  axplock	  av	  frågor	  ur	  min	  intervjuguide,	  
resterande	  frågor	  finns	  i	  bilagan.	  

3.2	  Urval	  
	  
Jag	  valde	  att	  fokusera	  min	  urvalsgrupp	  till	  lärare	  som	  är	  verksamma	  inom	  
samma	  årskurs,	  i	  detta	  fall	  lärare	  i	  årskurs	  fyra.	  Alla	  informanter	  arbetar	  i	  
Gävleborgs	  län	  men	  på	  olika	  skolor.	  Genom	  att	  välja	  lärare	  från	  olika	  skolor	  
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förväntade	  jag	  mig	  att	  få	  en	  variation	  på	  svaren	  vilket	  kan	  vara	  positivt	  för	  
resultatet.	  Alla	  de	  intervjuade	  lärarna	  är	  kvinnor	  och	  deras	  erfarenheter	  skiljer	  
sig	  åt,	  likaså	  vilka	  ämnen	  de	  undervisar	  i.	  Efter	  att	  ha	  utformat	  en	  intervjuguide	  
tog	  jag	  kontakt	  med	  min	  VFU-‐handledare	  som	  hjälpte	  mig	  komma	  i	  kontakt	  med	  
lärare	  som	  just	  nu	  undervisar	  i	  årskurs	  fyra.	  Sex	  lärare	  kontaktades	  men	  endast	  
fyra	  var	  villiga	  att	  ställa	  upp.	  Att	  just	  sex	  lärare	  kontaktades	  handlar	  främst	  om	  
bekvämlighet,	  dessa	  bor	  i	  mitt	  närområde.	  Hade	  jag	  valt	  att	  intervjua	  fler	  lärare	  
hade	  de	  krävt	  relativt	  lång	  restid	  för	  att	  kunna	  träffa	  dem.	  	  
	  
Den	  första	  läraren	  som	  hädanefter	  kommer	  kallas	  L1,	  är	  1-‐7	  lärare	  och	  
undervisar	  i	  matematik	  och	  naturorienterande	  ämnen	  samt	  i	  engelska.	  L2	  har	  
samma	  bakgrund	  fast	  hon	  undervisar	  inte	  i	  engelska	  utan	  svenska	  och	  so.	  L3	  är	  i	  
grunden	  lågstadielärare	  men	  har	  byggt	  på	  sin	  behörighet	  och	  får	  nu	  undervisa	  i	  
årskurs	  1-‐9	  i	  ämnena	  matematik,	  svenska,	  engelska	  samt	  bild.	  Den	  fjärde	  och	  
sista	  läraren	  benämns	  som	  L4	  och	  har	  behörighet	  att	  undervisa	  i	  svenska,	  
samhällsorientering	  och	  idrott.	  Hon	  är	  grundskolelärare	  men	  har	  under	  sina	  11	  
år	  som	  lärare	  valt	  att	  endast	  undervisa	  i	  årskurs	  4-‐6.	  De	  tre	  andra	  lärarna	  har	  
arbetat	  10	  år,	  36	  år	  respektive	  12	  år.	  	  

3.3	  Etiska	  aspekter	  
	  
Jag	  har	  under	  arbetet	  följt	  Vetenskapsrådets	  (2004)	  fyra	  etiska	  principer	  inom	  
humanistisk-‐samhällsvetenskaplig	  forskning.	  Där	  informationskravet	  handlar	  
om	  forskarens	  uppgift	  att	  informera	  om	  syftet	  med	  studien	  samt	  att	  upplysa	  
deltagarna	  om	  att	  dess	  medverkan	  är	  frivillig	  och	  när	  som	  helst	  kan	  avbrytas.	  
Samtyckeskravet	  ger	  deltagarna	  rätten	  att	  bestämma	  över	  sin	  medverkan.	  Med	  
konfidentialitetskravet	  menar	  man	  att	  deltagarna,	  i	  detta	  fall	  lärarna,	  är	  
anonyma	  och	  kommer	  därför	  benämnas	  som	  L1,	  L2,	  L3	  och	  L4.	  Inga	  skolors	  
namn	  kommer	  heller	  finnas	  med	  och	  ersätts	  med	  skola	  A,	  B,	  C,	  och	  D.	  I	  detta	  krav	  
finner	  man	  också	  forskarens	  skyldighet	  att	  skydda	  information	  så	  den	  ej	  finns	  
tillgänglig	  för	  obehöriga.	  Nyttjandekravet	  säkerställer	  att	  den	  information	  som	  
lämnats	  ut	  från	  de	  medverkande	  endast	  kommer	  användas	  till	  just	  detta	  arbete.	  
Alla	  lärare	  har	  informerats	  om	  detta,	  jag	  har	  även	  påpekat	  att	  det	  inspelade	  
materialet	  kommer	  transkriberas	  för	  att	  sedan	  raderas.	  	  

3.4	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
	  
Informanterna	  kontaktades	  först	  via	  telefon	  och	  mejl.	  Samtliga	  intervjuer	  
genomfördes	  sen	  på	  den	  skola	  läraren	  arbetar	  på.	  I	  vissa	  fall	  fick	  jag	  en	  
rundvandring	  på	  skolan	  innan	  vi	  satte	  oss	  ned	  i	  ett	  avskilt	  rum	  för	  att	  påbörja	  
intervjun.	  Denscombe	  (2000)	  menar	  att	  ju	  längre	  tid	  en	  observatör	  befinner	  sig	  
på	  platsen	  desto	  naturligare	  blir	  dess	  närvaro.	  Detta	  ledde	  också	  i	  de	  fallen	  till	  att	  
vi	  skapade	  en	  viss	  relation	  till	  varandra	  och	  intervjuerna	  kunde	  ske	  under	  mer	  
avslappnade	  former.	  Innan	  intervjuerna	  startade	  inledde	  jag	  med	  att	  berätta	  om	  
studiens	  syfte	  och	  vilka	  rättigheter	  de	  har	  enligt	  Vetenskapsrådet	  (2004).	  Alla	  
lärare	  gick	  med	  på	  att	  bli	  inspelade	  och	  jag	  var	  tydlig	  med	  att	  klargöra	  att	  det	  
inspelade	  materialet	  efter	  transkribering	  skulle	  raderas.	  Kvale	  (1997)	  beskriver	  
hur	  det	  finns	  begränsningar	  med	  att	  lita	  på	  sitt	  minne	  och	  poängterar	  särskilt	  att	  
man	  lätt	  glömmer	  detaljer.	  Jag	  anser	  att	  jag	  själv	  kunde	  slappna	  av	  under	  
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intervjun	  då	  jag	  ej	  behövde	  anteckna	  allt	  som	  de	  intervjuade	  sade.	  En	  diktafon	  i	  
form	  av	  en	  mobiltelefon	  med	  inspelningsfunktion	  placerades	  mellan	  mig	  och	  
informanten	  på	  det	  bord	  som	  vi	  satt	  vid.	  Under	  intervjuerna	  låg	  fokus	  på	  
lärarnas	  tankar	  och	  jag	  kunde	  ställa	  följdfrågor	  för	  att	  få	  ytterligare	  kunskap.	  	  	  

3.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  intervjuerna	  
	  
Efter	  varje	  intervju	  startade	  analysarbetet	  i	  form	  av	  att	  intervjuerna	  
transkriberades.	  När	  alla	  intervjuer	  var	  gjorda	  och	  transkriberade,	  påbörjade	  jag	  
en	  klarläggning	  av	  mitt	  material.	  Kvale	  (1997)	  beskriver	  att	  man	  kan	  gallra	  bort	  
upprepningar	  eller	  överflödigt	  material	  samt	  oväsentlig	  fakta,	  detta	  kräver	  att	  
man	  hela	  tiden	  har	  studiens	  syfte	  och	  teoretiska	  antagande	  klara	  för	  sig.	  Jag	  har	  
också	  valt	  att	  arbeta	  utifrån	  det	  Kvale	  beskriver	  som	  meningskoncentrering,	  där	  
man	  förkortar	  meningar	  från	  de	  intervjuade	  så	  att	  långa	  uttalanden	  pressas	  
samman	  till	  att	  bli	  kortare	  och	  mer	  koncisa.	  För	  att	  reliabiliteten	  i	  
undersökningen	  ska	  förbli	  stark	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  citat	  som	  ett	  
komplement	  till	  meningskoncentreringen.	  Efter	  detta	  påbörjade	  jag	  en	  
kategorisering,	  där	  jag	  läste	  igenom	  intervjuerna	  otaliga	  gånger	  för	  att	  sedan	  
dela	  upp	  lärarnas	  tankar	  i	  fyra	  olika	  kategorier,	  lärarens	  perspektiv,	  elevernas	  
lärande,	  föräldrarnas	  roll	  sett	  ur	  lärarnas	  perspektiv	  samt	  skolans	  roll.	  De	  valda	  
kategorierna	  är	  liknande	  de	  som	  presenteras	  i	  tidigare	  forskning.	  Dessa	  
kategorier	  i	  analysen	  delas	  också	  upp	  utifrån	  likheter	  och	  skillnader.	  Som	  jag	  
nämnde	  tidigare	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  studiens	  syfte	  i	  åtanke	  under	  analysarbetet	  
vilket	  leder	  till	  att	  man	  verkligen	  undersöker	  det	  som	  ska	  undersökas.	  Detta	  har	  
jag	  gjort	  med	  åtanke	  på	  undersökningens	  validitet	  (Kvale,	  1997).	  	  

3.6	  Studiens	  trovärdighet	  
	  
Att	  data	  och	  analyser	  är	  trovärdiga	  menar	  Trost	  (2010)	  är	  viktigt	  att	  kunna	  
påvisa	  för	  kollegor,	  eller	  andra	  som	  läser	  eller	  på	  annat	  sätt	  använder	  denna	  
studie.	  Han	  beskriver	  också	  hur	  man	  måste	  kunna	  visa	  att	  datan	  är	  insamlad	  på	  
ett	  seriöst	  sätt	  med	  relevans	  för	  den	  aktuella	  problemställningen.	  Som	  jag	  
tidigare	  nämnt	  är	  intervjuguiden	  framtagen	  med	  fokus	  på	  mina	  tre	  
frågeställningar	  samt	  syfte	  men	  också	  de	  olika	  teorier	  som	  presenterats.	  
Intervjuguiden	  skickade	  ut	  till	  samtliga	  informanter	  några	  dagar	  innan	  
intervjutillfället.	  Det	  var	  dock	  bara	  en	  lärare	  som	  hade	  läst	  igenom	  frågorna	  
innan	  intervjun.	  Jag	  anser	  att	  jag	  kunde	  göra	  detta	  då	  frågorna	  till	  stor	  del	  
handlade	  om	  lärarna	  och	  hur	  de	  arbetar	  med	  läxor.	  De	  fanns	  alltså	  ingen	  risk	  för	  
att	  lärarna	  skulle	  kunna	  läsa	  sig	  till	  fakta	  för	  att	  kunna	  ge	  ”korrekta”	  svar.	  Jag	  
upplever	  att	  jag	  fått	  ärliga	  och	  uppriktiga	  svar	  av	  informanterna.	  Min	  avsikt	  med	  
att	  skicka	  ut	  intervjuguiden	  i	  förtid	  var	  också	  att	  de	  intervjuade	  skulle	  känna	  sig	  
trygga	  samt	  att	  de	  skulle	  vara	  förberedda	  och	  ge	  genomtänkta	  svar.	  	  
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4.0	  Resultat	  och	  analys	  

4.1	  Inledning	  
	  
I	  denna	  del	  kommer	  jag	  redogöra	  för	  de	  svar	  jag	  kommit	  fram	  till	  under	  mina	  
intervjuer,	  detta	  efter	  bästa	  tolkningsförmåga.	  Svaren	  som	  lärarna	  gett	  på	  
frågeställningarna	  kommer	  besvaras	  under	  de	  olika	  kategorierna,	  där	  
frågeställningen	  Hur	  använder	  sig	  lärarna	  av	  läxor?	  besvaras	  under	  rubriken	  
”lärarens	  perspektiv”.	  Under	  samma	  rubrik	  besvaras	  även	  frågan	  Hur	  motiverar	  
lärarna	  sina	  elever	  till	  att	  göra	  läxor?	  Under	  rubriken	  ”föräldrarnas	  roll	  sett	  ur	  
lärarens	  perspektiv”	  besvaras	  frågeställningen	  Hur	  ser	  lärarna	  på	  föräldrarnas	  
roll	  vid	  läxläsning?	  	  

4.2	  Lärarens	  perspektiv	  	  
	  
De	  intervjuade	  lärarna	  fick	  alla	  frågan	  om	  hur	  de	  definierar	  ordet	  läxa,	  här	  var	  
alla	  överens	  om	  att	  det	  var	  en	  svår	  uppgift.	  En	  lärare	  berättade	  att	  hon	  gått	  och	  
grubblat	  på	  begreppet	  läxa	  och	  nästan	  legat	  sömnlös	  en	  natt.	  Vidare	  beskriver	  
alla	  hur	  svårt	  det	  varit	  att	  sätta	  ord	  på	  begreppet.	  I	  sina	  försök	  att	  definiera	  ordet	  
talar	  man	  snarare	  om	  läxans	  funktion.	  L1	  menar	  att	  hon	  aldrig	  har	  tänkt	  på	  ordet	  
läxa	  och	  dess	  betydelse	  tidigare.	  ”En	  läxa	  är	  någonting	  man	  övar	  på…ehh…när	  
man	  vill	  förstärka	  någonting	  (L1)”.	  	  	  
	  
Två	  utav	  de	  intervjuade	  beskriver	  läxan	  med	  ordet	  färdighetsträning,	  där	  de	  
både	  menar	  att	  läxa	  ges	  för	  repetitions	  skull	  och	  kunskap	  som	  ska	  nötas	  in.	  Läxan	  
beskrivs	  också	  som	  en	  tid	  för	  reflektion	  där	  läraren	  menar	  att	  alla	  elever	  gör	  
saker	  tillsammans	  i	  skolan	  för	  att	  i	  nästa	  steg	  klara	  detta	  på	  egen	  hand.	  Då	  krävs	  
det	  att	  eleverna	  får	  tid	  att	  reflektera	  över	  arbetet	  så	  kunskapen	  kan	  befästas.	  L2	  
har	  i	  grunden	  samma	  syn	  på	  läxan,	  som	  någonting	  man	  gör	  för	  att	  lära	  sig	  men	  
ifrågasätter	  om	  det	  är	  någonting	  man	  måste	  göra	  hemma	  eller	  om	  det	  kan	  göras	  i	  
skolan.	  	  
	  
Samtliga	  lärare	  som	  medverkar	  i	  studien	  använder	  sig	  av	  läxor	  i	  sin	  undervisning	  
men	  på	  olika	  sätt.	  L2	  beskriver	  hur	  hon	  använder	  läxor	  och	  har	  läxförhör	  med	  
sina	  elever,	  men	  att	  eleverna	  får	  träna	  på	  sina	  läxor	  i	  skolan.	  
	  

Jag	  har	  avsatt	  två	  pass	  i	  veckan	  på	  schemat	  där	  vi	  arbetar	  med	  läxträning	  och	  
IUP	  (individuell	  utvecklingsplan).	  De	  målen	  eleverna	  själva	  har	  satt	  upp	  i	  sin	  IUP	  
kan	  de	  arbeta	  med	  under	  den	  tiden.	  Jag	  vill	  att	  eleverna	  ska	  träna	  på	  sina	  läxor	  
här	  i	  skolan	  för	  då	  vet	  jag	  att	  de	  verkligen	  sitter	  tillsammans	  med	  någon.	  För	  det	  
är	  inte	  alltid	  det	  finns	  någon	  vuxen	  eller	  något	  syskon	  som	  kan	  hjälpa	  dem	  i	  
hemmet.	  Här	  i	  skolan	  finns	  ju	  jag	  som	  pedagog	  att	  hjälpa	  dem	  (L2).	  

	  
Läraren	  påpekar	  hur	  viktigt	  hon	  tycker	  det	  är	  att	  eleverna	  får	  arbeta	  i	  grupp	  och	  
ta	  del	  av	  andras	  tankesätt.	  De	  arbetar	  också	  med	  studieteknik	  under	  dessa	  
timmar	  där	  läraren	  ger	  sina	  elever	  strategier	  för	  att	  bli	  medvetna	  om	  hur	  just	  de	  
lär	  sig	  saker	  på	  bästa	  sätt.	  Vissa	  elever	  som	  behöver	  träna	  lite	  extra	  tar	  med	  sina	  
läxor	  hem.	  Det	  finns	  också	  elever	  som	  tar	  hem	  läxorna	  för	  att	  deras	  föräldrar	  vill	  
att	  läxan	  ska	  finnas	  hemma	  så	  deras	  barn	  har	  möjlighet	  att	  träna	  en	  stund	  varje	  
dag.	  Även	  L4	  låter	  sina	  elever	  träna	  på	  läxorna	  i	  skolan	  men	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  
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L2.	  Huvudsyftet	  med	  arbetssättet	  är	  arbetet	  som	  leder	  fram	  till	  läxan	  snarare	  än	  
själva	  repetitionen.	  De	  arbetar	  nu	  med	  ett	  geografitema	  där	  eleverna	  först	  
samlar	  information	  i	  skolan	  och	  övar	  sig	  på	  Sveriges	  landskap	  för	  att	  i	  ett	  senare	  
skede	  ta	  hem	  arbetet	  och	  även	  träna	  där.	  Detta	  ska	  sedan	  utmynna	  i	  ett	  läxförhör	  
för	  att	  se	  hur	  mycket	  eleverna	  lärt	  sig.	  
	  
Två	  läxtyper	  som	  framkommer	  vara	  vanliga	  är	  engelska	  glosor	  och	  
matematikläxa,	  i	  synnerhet	  träning	  av	  multiplikationstabellen.	  De	  fyra	  lärarna	  
berättar	  att	  deras	  elever	  har	  engelska	  glosor.	  Två	  av	  dem	  undervisar	  inte	  själva	  i	  
ämnet	  men	  ställer	  sig	  positiva	  till	  denna	  typ	  av	  läxor,	  då	  man	  menar	  att	  det	  är	  
kunskap	  som	  måste	  nötas	  in	  och	  befästas.	  Likadant	  ser	  de	  på	  
multiplikationstabellen.	  Att	  dessa	  läxor	  används	  så	  frekvent	  menar	  de	  beror	  på	  
att	  tiden	  i	  skolan	  inte	  räcker	  till.	  	  
	  

Mina	  elever	  kan	  inte	  sitta	  och	  träna	  multiplikationstabellen	  här	  i	  skolan	  tills	  de	  
kan	  den,	  detta	  måste	  de	  träna	  på	  hemma	  (L1).	  
	  
Jag	  använder	  engelska	  glosor	  för	  att	  utöka	  elevernas	  ordförråd.	  Att	  pränta	  in	  och	  
fokusera	  på	  ord	  hinner	  man	  inte	  med	  i	  skolan	  så	  därför	  har	  eleverna	  glosor	  varje	  
vecka	  (L3).	  
	  
Vissa	  saker	  kan	  man	  lära	  sig	  utan	  att	  ha	  läxa	  men	  jag	  är	  tveksam	  till	  att	  man	  kan	  
lära	  sig	  ett	  språk	  med	  alla	  glosor	  och	  alla	  fraser	  man	  ska	  kunna	  om	  man	  inte	  har	  
läxa.	  Tiden	  i	  skolan	  räcker	  inte	  till.	  Ser	  man	  till	  multiplikationstabellerna	  så	  
måste	  det	  upprepas	  och	  helst	  under	  en	  längre	  tid	  (L4).	  

	  
Tre	  utav	  de	  intervjuade	  lärarna	  ser	  läsläxan	  speciellt	  för	  yngre	  elever	  som	  väldigt	  
viktig	  och	  detta	  menar	  man	  beror	  på	  tidsbristen	  i	  skolan.	  L2	  anser	  att	  det	  är	  
omöjligt	  att	  hinna	  läsa	  sådana	  ofantliga	  mängder	  som	  faktiskt	  krävs	  för	  de	  yngre.	  
L1	  berättar	  att	  hon	  alltid	  gett	  läsläxa	  när	  hon	  undervisade	  på	  lågstadiet.	  L3	  
använde	  sig	  tidigare	  utav	  ”en	  kvart	  om	  dagen”.	  Eleverna	  skulle	  läsa	  en	  kvart	  om	  
dagen	  för	  någon	  i	  sin	  närhet,	  den	  personen	  de	  hade	  läst	  för	  fick	  sedan	  skriva	  
under	  att	  de	  lyssnat	  och	  sedan	  kommentera	  hur	  läsningen	  hade	  fungerat.	  	  	  
	  
När	  vi	  talar	  om	  de	  viktigaste	  anledningarna	  till	  att	  lärare	  ger	  sina	  elever	  läxor	  så	  
menar	  hälften	  av	  de	  tillfrågade	  att	  det	  är	  för	  att	  eleverna	  ska	  få	  chansen	  att	  
befästa	  kunskap,	  den	  andra	  halvan	  menar	  att	  det	  är	  för	  att	  eleverna	  ska	  få	  fler	  
tillfällen	  till	  lärande.	  L4	  menar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  förbereda	  eleverna	  
inför	  framtiden	  där	  hon	  syftar	  på	  högstadiet	  och	  gymnasiet	  där	  läxmängden	  bara	  
kommer	  öka.	  	  
	  	  	  
Ser	  man	  till	  läxan	  kopplat	  till	  lärarens	  undervisning	  så	  menar	  nästan	  alla	  de	  
intervjuade	  att	  läxan	  måste	  kunna	  kopplas	  till	  undervisningen.	  L4	  ser	  läxan	  som	  
en	  förlängning	  av	  undervisningen	  och	  menar	  att	  om	  så	  inte	  är	  fallet	  kan	  hon	  inte	  
heller	  motivera	  sina	  elever	  till	  att	  göra	  läxor.	  L3	  menar	  att	  läxan	  ska	  underlätta	  
undervisningen	  och	  får	  inte	  vara	  fristående	  utan	  måste	  kunna	  kopplas	  till	  det	  
arbete	  som	  görs	  i	  skolan.	  L2	  beskriver	  hur	  hon	  tidigare	  haft	  ett	  
avbockningssystem	  där	  hon	  gett	  sina	  elever	  läxor	  ”bara	  för	  att	  man	  ska	  ha	  läxor”.	  
Detta	  tror	  hon	  beror	  på	  den	  kultur	  som	  tidigare	  fanns	  inom	  skolan.	  Nu	  är	  hon	  
tryggare	  i	  sin	  roll	  som	  lärare	  och	  har	  mer	  erfarenhet.	  Det	  tidigare	  arbetssättet	  
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gav	  henne	  ingenting	  och	  nu	  utgår	  arbetet	  med	  läxor	  mer	  utifrån	  elevernas	  
inlärning.	  	  
	  
Samtliga	  informanter	  menar	  att	  de	  skulle	  klara	  sig	  utan	  att	  ge	  sina	  elever	  läxor.	  
L3	  menar	  att	  det	  skulle	  ställa	  högre	  krav	  på	  lärarna	  då	  man	  skulle	  bli	  tvungen	  att	  
anpassa	  sin	  undervisning.	  Hon	  menar	  också	  att	  det	  för	  eleverna	  skulle	  innebär	  
ett	  mer	  självständigt	  arbete,	  speciellt	  inom	  matematiken	  där	  hennes	  elever	  ofta	  
arbetar	  tillsammans	  för	  att	  lära	  varandra.	  Skulle	  man	  ta	  bort	  läxor	  menar	  L3	  att	  
eleverna	  behöver	  arbeta	  mer	  självständigt	  då	  läxorna	  fungerat	  som	  ett	  underlag	  
för	  betygsättning.	  Här	  poängterar	  L3	  också	  betydelsen	  utav	  föräldrarnas	  arbete	  
och	  menar	  att	  de	  gör	  en	  stor	  insats	  när	  de	  tränar	  hemma	  med	  sina	  barn.	  ”Skolan	  
står	  inte	  och	  faller	  med	  läxor	  (L3)”.	  
	  
L4	  menar	  att	  för	  henne	  som	  lärare	  skulle	  undervisningen	  fungera	  utan	  att	  
eleverna	  får	  läxor	  då	  hon	  varken	  är	  språklärare	  eller	  matematiklärare.	  Men	  L4	  är	  
tveksam	  till	  om	  eleverna	  skulle	  klara	  sig	  då	  hon	  anser	  det	  vara	  viktigt	  att	  
eleverna	  är	  vana	  och	  trygga	  med	  läxor	  då	  de	  med	  tiden	  bara	  kommer	  öka.	  I	  
relation	  till	  detta	  menar	  L3	  att	  hon	  lägger	  ned	  cirka	  fyra	  till	  fem	  timmar	  i	  veckan	  
på	  att	  förbereda	  läxor,	  trycka	  upp	  dem,	  rätta	  och	  ge	  feedback.	  Den	  tiden	  lärarna	  
lägger	  ned	  på	  läxor	  varierar	  kraftigt	  enligt	  min	  undersökning.	  L1	  menar	  att	  hon	  
bara	  lägger	  ned	  cirka	  20	  minuter	  varje	  vecka,	  då	  förbereder	  hon	  engelska	  glosor	  
medan	  eleverna	  själva	  rättar	  dem.	  L4	  uppskattar	  sin	  tid	  till	  tre	  timmar	  en	  gång	  i	  
månaden.	  Hon	  har	  inget	  rullande	  schema	  med	  läxor	  utan	  ger	  sina	  elever	  läxor	  
sporadiskt	  oftast	  i	  samband	  med	  att	  de	  arbetar	  med	  något	  tema.	  Det	  är	  
rättningen	  som	  slukar	  den	  största	  delen	  av	  tiden	  för	  L4.	  L2	  som	  är	  kritisk	  till	  
läxor	  menar	  att	  hon	  har	  förändrat	  sitt	  synsätt	  mycket	  på	  grund	  av	  tid	  och	  
ifrågasätter	  varför	  elever	  ska	  göra	  läxor	  samt	  hur	  mycket	  tid	  lärarna	  ska	  lägga	  
ned	  på	  dem	  för	  att	  de	  ska	  vara	  till	  någon	  nytta.	  ”Jag	  lägger	  hellre	  min	  tid	  på	  
planerande,	  genomförande	  och	  återkoppling	  på	  det	  vi	  gör	  i	  skolan	  (L2)”.	  
	  
Att	  följa	  upp	  elevernas	  läxor	  menar	  L3	  är	  någonting	  som	  hon	  varit	  dålig	  på	  då	  det	  
tar	  mycket	  tid.	  Främst	  inom	  matematiken	  där	  alla	  elevers	  läxor	  ska	  rättas	  för	  att	  
eleverna	  sedan	  ska	  få	  feedback.	  I	  svenska	  och	  engelska	  får	  eleverna	  rätta	  
varandras	  läxförhör.	  Hon	  menar	  att	  eleverna	  är	  väldigt	  noga	  med	  att	  få	  reda	  på	  
deras	  resultat	  på	  förhören,	  detta	  tror	  L3	  beror	  på	  att	  de	  vill	  veta	  om	  det	  lönat	  sig	  
att	  träna.	  L1	  håller	  med	  och	  menar	  att	  eleverna	  vill	  ha	  bekräftelse	  på	  att	  det	  som	  
de	  lagt	  ned	  tid	  på	  varit	  till	  någon	  nytta.	  	  
	  
De	  intervjuade	  anser	  att	  de	  under	  sina	  år	  som	  lärare	  har	  förändrat	  sitt	  
förhållningssätt	  till	  läxor.	  De	  beskriver	  hur	  samhället	  förändrats	  och	  läxan	  likaså.	  
	  

Jag	  märker	  att	  många	  barn	  inte	  har	  någon	  hjälp	  hemifrån,	  vissa	  barn	  har	  fullt	  
med	  aktiviteter	  efter	  skolan,	  andra	  bor	  veckovis	  hos	  sina	  föräldrar	  och	  
föräldrarna	  har	  fullt	  upp	  med	  jobb,	  egna	  aktiviteter	  samt	  att	  de	  ska	  skjutsa	  och	  
hämta.	  Jag	  tror	  vi	  måste	  ägna	  mer	  tid	  till	  färdighetsträning	  här	  i	  skolan	  (L4).	  	  	  

	  
Positiva	  aspekter	  anser	  L3	  vara	  att	  eleverna	  lär	  sig	  ta	  ansvar,	  de	  får	  en	  chans	  att	  
fördjupa	  sig	  i	  kunskap	  och	  tid	  för	  reflektion.	  Så	  har	  det	  inte	  alltid	  varit,	  läxor	  och	  
uppfattningen	  om	  dem	  har	  gått	  i	  cykler.	  Den	  period	  när	  hennes	  egna	  barn	  gick	  i	  
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skolan	  ville	  L3	  att	  det	  skulle	  vara	  läxfritt.	  Resonemanget	  hon	  för,	  menar	  på	  att	  
det	  kanske	  är	  jobbigare	  om	  man	  själv	  arbetar	  som	  lärare	  och	  arbetar	  i	  skolan,	  
sedan	  kommer	  barnen	  hem	  och	  så	  får	  man	  fortsätta	  med	  samma	  saker	  igen	  på	  
sin	  lediga	  tid.	  När	  barnen	  sedan	  blivit	  stora	  har	  insikten	  kommit	  om	  vikten	  av	  att	  
ha	  tydliga	  läxor,	  föräldrar	  ska	  aldrig	  behöva	  förklara	  en	  läxa	  för	  sina	  barn.	  Det	  de	  
ska	  hjälpa	  till	  med	  är	  ju	  snarare	  att	  stötta	  sina	  barn	  och	  förhöra	  dem	  om	  det	  
behövs,	  så	  när	  eleverna	  lämnar	  skolan	  ska	  de	  veta	  vad	  de	  ska	  göra	  med	  sina	  
läxor.	  För	  L2	  har	  synsättet	  förändrats	  genom	  åren	  och	  hon	  tror	  det	  beror	  på	  att	  
hon	  från	  början	  gjorde	  som	  alla	  andra	  gjorde.	  När	  man	  är	  nyexaminerad	  och	  
börjar	  arbeta	  är	  man	  kanske	  inte	  så	  kaxig	  utan	  man	  ser	  hur	  alla	  andra	  gör	  och	  
följer	  dem.	  L1	  tycker	  att	  det	  är	  behovet	  av	  läxa	  som	  styr,	  inställningen	  är	  ungefär	  
den	  samma	  som	  när	  hon	  började	  arbeta	  som	  lärare.	  ”För	  mig	  förändras	  läxan	  
genom	  åren	  beroende	  på	  den	  elevgrupp	  jag	  har.	  Inte	  kanske	  inställningen	  till	  
läxan	  utan	  användandet	  av	  den	  (L1)”.	  

4.3	  Elevernas	  lärande	  
	  
Under	  våra	  samtal	  om	  läxor	  är	  ett	  återkommande	  tema	  diskussionen	  om	  att	  
befästa	  kunskap	  samt	  att	  repetera	  med	  hjälp	  av	  läxor.	  Lärarna	  ser	  återigen	  läxor	  
som	  en	  förlängning	  av	  undervisningen.	  Det	  faller	  sig	  naturligt	  för	  två	  lärare	  att	  ge	  
eleverna	  ”nötningsläxor”	  och	  de	  finner	  inga	  problem	  med	  arbetsformen.	  De	  
poängterar	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  läxan	  aldrig	  består	  av	  någonting	  nytt	  och	  
menar	  att	  det	  måste	  vara	  någonting	  eleverna	  tidigare	  arbetat	  med	  eller	  gått	  
igenom	  i	  skolan.	  L2	  däremot	  menar	  att	  detta	  arbetssätt	  inte	  alls	  fungerar	  för	  alla	  
elever	  då	  hemförhållandena	  skiljer	  sig	  åt.	  L2	  tror	  heller	  inte	  att	  man	  lär	  sig	  något	  
om	  man	  sitter	  hemma	  själv	  och	  studerar,	  kunskapen	  befästs	  kanske	  för	  stunden	  
men	  blir	  inte	  livslång.	  Hon	  ser	  hellre	  att	  man	  tar	  sig	  den	  tiden	  i	  skolan	  för	  att	  
tillsammans	  med	  andra	  kunna	  träna	  på	  detta.	  	  
	  
Ansvar	  är	  någonting	  lärarna	  menar	  att	  eleverna	  får	  träna	  på	  i	  samband	  med	  att	  
de	  får	  läxor.	  Om	  eleverna	  inte	  gjort	  det	  de	  ska	  göra	  under	  en	  lektion	  får	  de	  ta	  
ansvar	  och	  göra	  klart	  de	  uppgifterna	  hemma.	  L1	  arbetar	  på	  detta	  sätt	  och	  menar	  
att	  det	  lär	  eleverna	  ta	  skolan	  på	  allvar.	  Hon	  menar	  också	  att	  när	  eleverna	  tar	  sina	  
läxor	  mellan	  skolan	  och	  hemmet	  får	  de	  tillfälle	  att	  träna	  sitt	  ansvar.	  Dock	  
ifrågasätter	  hon	  sitt	  uttalande	  och	  menar	  att	  det	  då	  inte	  är	  själva	  läxan	  det	  
handlar	  om,	  utan	  ansvarsbiten	  och	  det	  kan	  faktiskt	  tränas	  på	  andra	  sätt,	  genom	  
att	  till	  exempel	  ha	  med	  sina	  gymnastikkläder	  till	  rätt	  dag.	  Även	  L3	  talar	  om	  
ansvar	  men	  ser	  då	  till	  ett	  mer	  mentalt	  plan	  än	  praktiskt.	  ”Läxor	  gör	  så	  att	  
eleverna	  får	  lära	  sig	  ta	  ansvar	  över	  sin	  inlärning	  (L3)”.	  
	  
L2	  har	  liknande	  känslor	  och	  menar	  att	  ansvar	  främst	  ska	  handla	  om	  att	  just	  ta	  
ansvar	  för	  sitt	  eget	  lärande.	  Hon	  anser	  att	  man	  inte	  kan	  motivera	  läxor	  med	  
någonting	  annat	  än	  innehållet	  som	  ska	  vara	  kopplat	  till	  undervisningen.	  L2	  
menar	  att	  ansvarsbiten	  kan	  tränas	  på	  så	  många	  andra	  sätt,	  till	  exempel	  genom	  att	  
komma	  i	  tid	  till	  lektionerna,	  ha	  sina	  saker	  med	  till	  skolan,	  se	  till	  att	  blanketter	  
eller	  veckobrev	  kommer	  hem	  samt	  tillbaka	  till	  skolan.	  Ansvar	  är	  någonting	  som	  
alla	  behöver	  träna	  på,	  de	  som	  har	  lätt	  för	  sig	  i	  skolan	  måste	  kunna	  utmana	  sig	  
själva	  utan	  att	  läraren	  berättar	  vad	  de	  ska	  göra.	  	  	  
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Alla	  informanter	  tycker	  att	  det	  är	  svårt	  att	  motivera	  sina	  elever	  till	  att	  göra	  läxor.	  
Speciellt	  de	  elever	  som	  ifrågasätter	  varför	  de	  har	  läxor	  samt	  de	  elever	  som	  sällan	  
gör	  sina	  läxor.	  L3	  menar	  att	  inställningen	  till	  läxor	  ofta	  är	  relaterad	  till	  vad	  de	  
hemma	  tycker.	  ”Om	  de	  hemma	  tycker	  det	  är	  viktigt	  med	  läxor	  så	  tycker	  oftast	  
eleven	  det.	  Tycker	  föräldrarna	  att	  det	  inte	  är	  så	  viktigt	  med	  läxor	  tycker	  oftast	  
inte	  eleven	  det	  heller	  (L3)”.	  
	  
Hon	  medger	  att	  det	  blir	  problematiskt	  att	  försöka	  motivera	  eleverna	  när	  man	  
inte	  har	  hemmet	  med	  sig	  som	  uttrycker	  samma	  sak.	  L2	  motiverar	  sina	  elever	  till	  
att	  hellre	  läsa	  fem	  minuter	  om	  dagen	  än	  en	  halvtimme	  en	  dag.	  Detta	  håller	  L1	  
med	  om	  och	  menar	  att	  det	  inte	  finns	  några	  genvägar	  att	  ta	  när	  man	  ska	  lära	  sig	  
någonting.	  Att	  alla	  individer	  är	  olika	  och	  lär	  sig	  på	  olika	  sätt	  talar	  lärarna	  också	  
om.	  Det	  gäller	  att	  hitta	  vägar	  till	  att	  motivera	  alla	  elever.	  L3	  beskriver	  hur	  hennes	  
elever	  ibland	  får	  göra	  sina	  läxor	  på	  datorn	  genom	  olika	  läromedelsprogram	  till	  
exempel	  ”webbmagistern”.	  Vissa	  elever	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  med	  läxor	  och	  vill	  
sitta	  en	  liten	  stund	  om	  dagen,	  dessa	  får	  heller	  inte	  glömmas	  bort	  utan	  man	  måste	  
se	  till	  att	  de	  fortsätter	  tycka	  att	  skolan	  och	  läxor	  är	  viktigt.	  L3	  belyser	  också	  
aspekten	  av	  att	  läxa	  är	  någonting	  man	  gör	  på	  sin	  fritid,	  många	  elever	  anser	  att	  
när	  man	  slutar	  skoldagen	  så	  ska	  man	  vara	  fri	  från	  arbete,	  likt	  arbetslivet.	  Hon	  
tycker	  att	  det	  skulle	  vara	  skönt	  för	  eleverna	  att	  någon	  gång	  få	  känna	  så.	  ”Ibland	  
skulle	  det	  vara	  så	  skönt	  om	  de	  fick	  känna	  att	  nu	  har	  jag	  gett	  järnet	  i	  skolan	  så	  nu	  
går	  jag	  hem	  och	  är	  ledig	  (L3)”.	  

4.4	  Föräldrarnas	  roll	  sett	  ur	  lärarnas	  perspektiv	  
	  
Lärarna	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  föra	  en	  öppen	  dialog	  med	  föräldrarna	  om	  
läxor	  just	  för	  att	  det	  kan	  vara	  ett	  sådant	  laddat	  ämne.	  Under	  främst	  
föräldramöten	  och	  utvecklingssamtal	  tar	  man	  tillfälle	  till	  detta.	  Några	  menar	  att	  
de	  alltid	  talar	  om	  läxor	  under	  utvecklingssamtal	  medan	  andra	  tar	  upp	  det	  om	  
behovet	  finns,	  initiativet	  kan	  då	  komma	  både	  från	  lärarna	  och	  föräldrarna.	  Som	  
jag	  tidigare	  berättat	  ger	  L2	  sina	  elever	  läxor	  som	  de	  får	  träna	  på	  i	  skolan,	  till	  följd	  
av	  detta	  upplever	  en	  förälder	  att	  hon	  inte	  har	  kontroll	  när	  barnet	  inte	  har	  några	  
läxor.	  ”Men	  jag	  sa;	  den	  har	  ju	  jag	  här,	  i	  skolan	  (L2)”.	  
Vidare	  berättar	  L2	  att	  hon	  själv	  som	  förälder	  skulle	  ha	  mer	  åsikter	  om	  barnen	  
hade	  många	  läxor	  än	  inga	  alls.	  Bara	  man	  är	  säker	  på	  att	  allt	  täcks	  in	  under	  
lektionerna	  och	  det	  förväntar	  hon	  att	  alla	  lärare	  ser	  till	  att	  de	  gör,	  då	  detta	  är	  
deras	  jobb.	  L1	  relaterar	  också	  till	  sig	  själv	  som	  förälder	  då	  hon	  har	  barn	  som	  går	  
på	  gymnasiet,	  och	  tydligt	  ser	  hur	  lärare	  skickar	  hem	  läxor	  för	  att	  få	  ett	  underlag	  
hur	  eleverna	  ligger	  till.	  Lärarna	  är	  eniga	  om	  att	  alla	  läxor	  deras	  barn	  får,	  inte	  
alltid	  är	  nödvändiga,	  detta	  beror	  på	  att	  dessa	  läxor	  oftast	  inte	  har	  någon	  
förankring	  i	  undervisningen.	  	  	  
	  
L1	  och	  L3	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  ta	  föräldrarnas	  tankar	  på	  allvar	  och	  är	  det	  
någon	  som	  har	  det	  kämpigt	  med	  sina	  läxor	  så	  är	  det	  deras	  skyldighet	  som	  lärare	  
att	  på	  något	  sätt	  hjälpa	  dem.	  Att	  ge	  individuella	  läxor	  är	  de	  inte	  främmande	  för	  
och	  menar	  att	  de	  gör	  i	  vissa	  fall.	  Det	  kan	  vara	  att	  eleverna	  får	  sin	  läxdel	  minskad	  
eller	  att	  de	  inte	  behöver	  redovisa	  skriftligt	  utan	  får	  göra	  det	  muntligt.	  Detta	  visar	  
att	  det	  finns	  många	  sätt	  att	  individanpassa	  läxor	  på,	  så	  det	  får	  inte	  vara	  något	  
hinder.	  L3	  berättar	  att	  i	  samband	  med	  att	  skolan	  ordnade	  läxhjälp	  för	  alla	  elever	  
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var	  föräldrarna	  väldigt	  positiva	  till	  den	  sortens	  hjälp.	  Det	  var	  då	  ingen	  förälder	  
som	  inte	  ville	  att	  deras	  barn	  skulle	  ha	  läxor	  men	  läraren	  påpekar	  också	  att	  det	  
inte	  var	  alla	  som	  sa	  någonting	  under	  diskussionen,	  utan	  att	  många	  var	  tysta.	  
Detta	  kan	  tolkas	  som	  att	  de	  höll	  med	  om	  vad	  de	  andra	  sade	  eller	  att	  de	  inte	  
vågade	  tala	  för	  sin	  åsikt.	  	  
	  
Under	  intervjuerna	  har	  alla	  lärare	  fått	  frågan	  om	  det	  från	  skolan	  eller	  lärarna	  
finns	  några	  riktlinjer	  till	  föräldrar	  hur	  de	  ska	  förhålla	  sig	  till	  sina	  barns	  läxor.	  
Ingen	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  eller	  skolorna	  de	  arbetar	  på	  har	  några	  sådana	  
rekommendationer.	  Däremot	  berättar	  L2	  och	  L4	  att	  matematiklärarna	  på	  de	  
skolor	  de	  arbetar	  på	  brukar	  gå	  igenom	  räknesätten	  på	  föräldramöten,	  så	  att	  
föräldrarna	  ska	  ha	  en	  förståelse	  när	  eleverna	  tar	  hem	  sina	  läxor.	  L2	  beskriver	  
hur	  konflikter	  kan	  uppstå	  i	  hemmen	  då	  långt	  ifrån	  alla	  föräldrar	  har	  den	  
pedagogiska	  biten	  med	  sig,	  men	  menar	  också	  att	  det	  kan	  uppstå	  problem	  då	  
föräldrarna	  framförallt	  lärt	  sig	  räkna	  på	  ett	  sätt	  och	  barnen	  lär	  sig	  på	  ett	  annat	  
sätt.	  Skolan	  ser	  inte	  likadan	  ut	  som	  för	  30	  år	  sedan,	  vi	  räknar	  inte	  på	  samma	  sätt	  
och	  det	  är	  heller	  inte	  samma	  saker	  som	  är	  viktiga	  nu	  jämfört	  med	  då.	  L1	  tror	  att	  
många	  föräldrar	  anser	  att	  man	  ska	  ha	  läxor	  bara	  för	  att	  de	  alltid	  haft	  läxor.	  Men	  
idag	  är	  det	  många	  föräldrar	  som	  inte	  hinner	  hjälpa	  sina	  barn	  med	  läxorna,	  
problematiken	  blir	  då	  ganska	  tydlig,	  man	  kan	  inte	  göra	  som	  man	  alltid	  har	  gjort.	  
L3	  tror	  att	  föräldrar	  som	  vill	  ha	  en	  inblick	  i	  hur	  och	  vad	  vi	  arbetar	  med	  i	  skolan	  
ser	  läxor	  som	  en	  bra	  plattform,	  men	  menar	  också	  att	  vissa	  elever	  gör	  sina	  läxor	  
själva	  och	  aldrig	  visar	  dem	  för	  föräldrarna.	  Att	  man	  då	  som	  lärare	  vid	  tillfälle	  
berättar	  för	  föräldrar	  hur	  man	  arbetar	  i	  skolan	  brukar	  vara	  väldigt	  uppskattat.	  	  
	  
L1	  som	  ger	  sina	  elever	  läxor	  då	  hon	  anser	  att	  det	  ökar	  deras	  förmåga	  att	  ta	  
ansvar	  beskriver	  att	  alla	  lärare	  på	  skolan	  arbetar	  på	  samma	  sätt	  när	  det	  gäller	  
den	  delen.	  Skolan	  anser	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  de	  är	  enade	  med	  föräldrarna	  
så	  att	  inte	  barnen	  ska	  känna	  sig	  splittrade	  och	  inte	  veta	  vad	  som	  gäller.	  ”En	  röd	  
tråd	  som	  alla	  lärare	  på	  skolan	  förmedlar	  till	  föräldrarna	  är	  att	  läxor	  fungerar	  som	  
en	  väg	  till	  att	  lära	  sig	  ta	  ansvar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  i	  skolan	  och	  hemmet	  säger	  
samma	  sak	  (L1)”.	  

4.5	  Skolans	  roll	  
	  
Varken	  på	  skola	  A,	  B,	  C	  eller	  D	  sker	  någon	  diskussion	  kring	  läxor	  där	  hela	  skolan	  
är	  med	  inklusive	  rektor.	  Däremot	  menar	  nästan	  alla	  att	  de	  någon	  gång	  diskuterat	  
läxor	  i	  sina	  arbetslag.	  På	  skola	  B	  förs	  ingen	  diskussion	  alls	  men	  L2	  menar	  att	  alla	  
lärare	  på	  skolan	  har	  åsikter	  och	  synpunkter,	  hon	  tror	  att	  de	  som	  tycker	  likadant	  
om	  läxor	  pratar	  med	  varandra.	  ”…	  vi	  som	  inte	  är	  för	  läxor	  pratar	  ju	  med	  varandra	  
(L2)”.	  
	  
Många	  känner	  ett	  missnöje	  då	  man	  inte	  vet	  vad	  skolans	  rektor	  tycker	  och	  tänker	  
kring	  läxor.	  L1	  tror	  att	  det	  beror	  på	  att	  det	  är	  så	  mycket	  annat	  i	  skolans	  värld	  
som	  måste	  gå	  före	  läxor.	  Hon	  berättar	  att	  när	  de	  väl	  har	  arbetsplatsträffar	  eller	  
lärarkonferenser	  så	  räcker	  inte	  tiden	  till	  att	  diskutera	  detta.	  L4	  beskriver	  hur	  
lärarna	  själva	  tagit	  initiativ	  till	  att	  ordna	  läxhjälp	  på	  skolan	  en	  timme	  i	  veckan	  för	  
de	  elever	  som	  vill.	  ”Jag	  vet	  bara	  att	  rektorn	  tycker	  det	  är	  jätte	  bra	  att	  vi	  har	  
läxhjälp	  här	  på	  skolan	  men	  jag	  vet	  egentligen	  inte	  vad	  hon	  tycker	  om	  läxor”.	  
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Även	  på	  skola	  C	  där	  L3	  arbetar	  har	  det	  till	  och	  från	  genom	  åren	  funnits	  läxhjälp	  
en	  timme	  i	  veckan.	  Det	  är	  frivilligt	  för	  eleverna	  att	  delta	  men	  uppslutningen	  
brukar	  vara	  god.	  Läxhjälp	  anser	  L3	  främja	  till	  en	  skola	  för	  alla,	  där	  alla	  elever	  får	  
samma	  möjligheter	  trots	  varierande	  hemförhållande.	  Ett	  problem	  som	  både	  L3	  
och	  L4	  ser	  är	  att	  de	  elever	  som	  verkligen	  skulle	  behöva	  extra	  hjälp	  eller	  de	  elever	  
som	  inte	  har	  någon	  hjälp	  hemifrån,	  inte	  utnyttjar	  läxhjälpen.	  På	  båda	  skolorna	  
förlorar	  lärarna	  planeringstid	  då	  de	  hjälper	  till	  med	  läxhjälp.	  Inställningen	  till	  
detta	  råder	  det	  delade	  meningar	  om.	  
	  

Alla	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  okej	  att	  vi	  bjuder	  på	  vår	  planeringstid,	  främst	  de	  yngre	  
lärarna.	  De	  anser	  att	  ingen	  ska	  kunna	  komma	  och	  ta	  tid	  som	  är	  deras.	  Vi	  äldre	  är	  
vana	  att	  bli	  ålagda	  saker	  som	  vi	  ibland	  gör	  utan	  att	  reflektera	  kring	  detta.	  Alla	  
tycker	  ju	  att	  det	  är	  bra	  med	  läxhjälp,	  men	  kanske	  borde	  det	  vara	  någon	  som	  har	  
det	  i	  sin	  tjänst	  (L3).	  

	  
Denna	  tid	  tar	  vi	  från	  vår	  planeringstid	  men	  vi	  resonerar	  så	  att	  vi	  förlorar	  en	  
timme	  i	  veckan	  men	  det	  är	  det	  värt,	  vi	  får	  igen	  det	  på	  så	  många	  andra	  sätt.	  Klart	  
att	  det	  är	  tungt	  ibland	  men	  då	  brukar	  jag	  tänka	  att	  jag	  faktiskt	  har	  tio	  timmar	  till	  
med	  planeringstid	  (L2).	  

	  
Läxpolicy	  är	  ingenting	  som	  har	  diskuterats	  på	  de	  skolor	  där	  de	  intervjuade	  
arbetar.	  Det	  är	  heller	  inget	  som	  lärarna	  verkar	  speciellt	  intresserade	  av,	  man	  
verkar	  mest	  se	  problem	  och	  konflikter	  som	  kan	  uppstå	  i	  samband	  med	  
utformandet	  av	  en	  läxpolicy.	  L1	  tror	  att	  det	  krävs	  att	  alla	  lärare	  på	  skolan	  har	  
samma	  åsikter	  och	  tankar	  kring	  läxor	  för	  att	  det	  ska	  gå	  att	  genomföra.	  Hon	  är	  
dock	  öppen	  för	  att	  det	  borde	  diskuteras,	  men	  tror	  återigen	  att	  det	  är	  någonting	  
som	  hamnar	  sist	  på	  ”att	  göra	  listan”.	  	  
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5.0	  Diskussion	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  undersöka	  hur	  yrkesverksamma	  lärare	  
resonerar	  kring	  läxor	  samt	  hur	  man	  motiverar	  användandet	  utav	  dem.	  
I	  resultatdiskussionen	  kommer	  lärarnas	  svar	  diskuteras	  utifrån	  tidigare	  
forskning	  samt	  de	  teoretiska	  perspektiven	  som	  Skinner,	  Piaget	  och	  Vygotskij	  
förespråkar.	  Vidare	  kommer	  valet	  av	  metod	  att	  diskuteras	  samt	  mina	  tankar	  om	  
hur	  man	  skulle	  kunna	  föra	  forskningen	  i	  ämnet	  vidare.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
	  
Valet	  av	  ämne	  för	  denna	  undersökning	  grundar	  sig	  i,	  som	  jag	  tidigare	  nämnt,	  
bristen	  av	  utbildning	  och	  information	  kring	  läxor	  under	  lärarutbildningen.	  Då	  
min	  studie	  främst	  riktar	  sig	  till	  att	  få	  ta	  del	  av	  erfarna	  lärares	  tankar	  kring	  ämnet	  
så	  kommer	  resultatdiskussionen	  främst	  rikta	  sig	  till	  de	  olika	  förhållningssätten	  
lärarna	  haft.	  

5.1.1	  Lärare	  om	  traditioner	  
	  
Mina	  tankar	  kring	  ämnet	  innan	  arbetet	  med	  studien	  startade	  var	  att	  lärare	  oftast	  
är	  väldigt	  traditionsbundna	  och	  att	  läxor	  användas	  utan	  större	  eftertanke.	  I	  min	  
undersökning	  visar	  sig	  fallet	  inte	  alls	  vara	  så.	  De	  intervjuade	  lärarna	  är	  alla	  
väldigt	  tydliga	  med	  att	  poängtera	  vikten	  av	  att	  ha	  läxor	  som	  kan	  kopplas	  till	  
undervisningen	  samt	  att	  syftet	  med	  läxorna	  måste	  framgå.	  Warton	  (1997)	  i	  
Westlund	  (2004)	  ser	  just	  syftet	  som	  en	  primär	  punkt	  för	  att	  läxan	  ska	  ha	  någon	  
effekt,	  vet	  inte	  eleverna	  varför	  de	  ska	  göra	  en	  läxa	  kommer	  den	  heller	  inte	  vara	  
till	  någon	  nytta.	  Sett	  till	  traditioner	  inom	  skolan	  så	  talar	  lärarna	  om	  att	  deras	  
förhållningssätt	  till	  läxan	  förändrats	  under	  åren	  de	  arbetat.	  Det	  finns	  inte	  på	  
någon	  utav	  skolorna	  en	  offentlig	  läxpolicy	  men	  sett	  till	  traditioner	  så	  ger	  man	  
ändå	  läxor.	  Detta	  menar	  lärarna	  är	  någonting	  de	  vågat	  frångå	  ju	  mer	  erfarenhet	  
och	  trygghet	  de	  fått	  i	  sina	  roller	  som	  lärare.	  Jag	  tror	  att	  man	  som	  nyexaminerad	  
lärare	  ofta	  ser	  till	  hur	  andra	  arbetar	  och	  tar	  efter	  deras	  arbetssätt,	  men	  att	  man	  
med	  åren	  kan	  utveckla	  sitt	  eget	  sätt	  att	  arbeta	  på.	  Då	  varken	  dagens	  skollag	  eller	  
läroplan	  innehåller	  några	  bestämmelser	  kring	  hur	  man	  ska	  förhålla	  sig	  till	  läxor	  
ser	  jag	  det	  som	  frivilligt	  för	  lärare	  att	  ge	  sina	  elever	  läxor	  eller	  inte.	  Detta	  till	  
skillnad	  från	  till	  exempel	  Lgr	  80	  som	  såg	  läxan	  som	  ett	  naturligt	  inslag	  i	  
elevernas	  undervisning.	  Skolöverstyrelsen	  (1980)	  menade	  att	  läxan	  skulle	  ge	  
eleverna	  ytterligare	  tillfällen	  till	  att	  repetera	  övningar	  samt	  befästa	  kunskap	  och	  
färdigheter.	  Då	  informanterna	  talar	  om	  att	  den	  viktigaste	  anledningen	  till	  att	  de	  
ger	  sina	  elever	  läxor	  just	  är	  att	  befästa	  kunskap,	  fler	  tillfällen	  till	  lärande	  och	  
färdighetsträning	  kan	  man	  eventuellt	  dra	  slutsatsen	  att	  denna	  tradition	  lever	  
kvar	  i	  skolan.	  	  	  

5.1.2	  En	  skola	  utan	  läxor?	  
	  
Jag	  finner	  det	  intressant	  att	  alla	  de	  intervjuade	  lärarna	  å	  ena	  sidan	  ger	  sina	  elever	  
läxor	  i	  någon	  form,	  detta	  varierar	  dock	  kraftigt,	  från	  att	  bara	  ge	  någon	  läxa	  i	  
månaden	  till	  att	  ha	  kontinuerliga	  veckoläxor.	  Medan	  man	  å	  andra	  sidan	  beskriver	  
hur	  det	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  planera	  sin	  undervisning	  utan	  att	  ge	  sina	  elever	  



	  

	   22	  

läxor.	  Orsaken	  kan	  bero	  på	  att	  det	  ställer	  högre	  krav	  på	  läraren	  samt	  att	  man	  
måste	  strukturera	  om	  sin	  undervisning.	  För	  mig	  visar	  detta	  hur	  komplex	  frågan	  
om	  läxans	  ”vara	  eller	  inte	  vara”	  är.	  L2	  beskriver	  vikten	  av	  att	  elever	  både	  ska	  ha	  
sina	  klasskamrater	  samt	  lärare	  till	  hjälp	  i	  undervisningen.	  Svaret	  kan	  tolkas	  som	  
att	  läraren	  har	  en	  sociokulturell	  syn	  på	  lärande.	  Leo	  (2004)	  belyser	  hur	  både	  
Piaget	  och	  Vygotskij	  poängterar	  lärarens	  betydelse	  vid	  inlärning.	  Ser	  man	  till	  den	  
sociokulturella	  teorin	  som	  beskriver	  vikten	  av	  samspel	  när	  barn	  ska	  nå	  sin	  
närmaste	  utvecklingszon,	  gör	  jag	  tolkningen	  att	  Vygotskij	  är	  en	  motståndare	  till	  
läxor.	  Barn	  behöver	  stöd	  från	  vuxna,	  eller	  ha	  möjlighet	  att	  ta	  hjälp	  av	  till	  exempel	  
en	  klasskamrat,	  i	  sin	  läroprocess.	  Han	  menar	  även	  att	  barn	  behöver	  snabb	  
återkoppling,	  vilket	  kanske	  inte	  alltid	  kan	  ges	  om	  elever	  har	  frånvarande	  
föräldrar,	  eller	  föräldrar	  som	  kunskapsmässigt	  inte	  kan	  hjälpa	  sina	  barn.	  Detta	  
blir	  då	  också	  en	  socioekonomisk	  fråga.	  	  

5.1.3	  Elevers	  fritid	  
	  
Ingen	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  nämner	  uttalat	  stress	  som	  en	  negativ	  aspekt	  av	  
läxor,	  dock	  menar	  man	  att	  eleverna	  måste	  få	  tid	  till	  sin	  fritid.	  En	  lärare	  uttrycker	  
att	  det	  vore	  skönt	  för	  eleverna	  om	  de	  någon	  gång	  fick	  känna	  sig	  fria	  när	  de	  
lämnar	  skolan,	  så	  de	  kan	  ägna	  sig	  åt	  de	  saker	  de	  verkligen	  vill	  göra.	  Indirekt	  gör	  
jag	  tolkningen	  att	  läraren	  anser	  att	  läxor	  leder	  till	  stress	  då	  hennes	  elever	  inte	  
hinner	  med	  sina	  fritidsaktiviteter	  på	  grund	  av	  läxor.	  Cooper	  (2007)	  belyser	  detta	  
problem	  och	  anser	  att	  när	  elever	  fråntas	  sin	  fritid	  och	  tvingas	  avstå	  från	  
aktiviteter	  på	  grund	  av	  läxor	  så	  påverkas	  eleven	  negativt.	  	  

5.1.4	  Att	  motivera	  elever	  till	  att	  göra	  läxor	  
	  
Painter	  (2003)	  skildrar	  hur	  man	  som	  lärare	  ska	  försöka	  skapa	  ett	  behov	  hos	  
elever	  till	  läxor.	  Detta	  menar	  hon	  kan	  åstadkommas	  genom	  att	  gör	  läxorna	  
personliga,	  någonting	  som	  eleven	  är	  intresserad	  av,	  läxorna	  blir	  då	  också	  roliga.	  
L3	  beskriver	  hur	  hon	  försöker	  arbeta	  på	  detta	  sätt,	  med	  just	  att	  skapa	  ett	  behov	  
hos	  eleven.	  Främst	  hos	  de	  elever	  som	  inte	  är	  motiverade	  till	  att	  arbeta	  hemma.	  
Hur	  lärarna	  försöker	  motivera	  sina	  elever	  skiljer	  sig	  åt	  markant.	  Jag	  gör	  här	  
tolkningen	  att	  man	  å	  ena	  sidan	  kanske	  inte	  reflekterat	  över	  frågan	  så	  mycket,	  
därav	  svar	  som	  kanske	  inte	  är	  så	  genomtänkta.	  Å	  andra	  sidan	  är	  det	  svårt	  att	  
motivera	  olika	  elever	  med	  samma	  saker,	  vilket	  också	  ger	  väldigt	  olika	  svar.	  Jag	  
får	  känslan	  av	  att	  de	  intervjuade	  lärarna	  under	  intervjutillfällena	  har	  haft	  vissa	  
enskilda	  elever	  i	  sina	  tankar.	  L3	  kommer	  här	  in	  på	  individuella	  läxor	  och	  menar	  
att	  hon	  försöker	  ge	  sina	  elever	  det	  i	  största	  möjliga	  utsträckning.	  Här	  kommer	  
tidsfaktorn	  in,	  att	  planera	  dessa	  läxor	  är	  tidskrävande	  och	  påverkar	  läraren.	  	  	  
	  
Epstein	  (1988)	  menar	  till	  skillnad	  från	  Hellsten	  (2000)	  att	  läxor	  kan	  användas	  
som	  bestraffning.	  Där	  eleven	  får	  ta	  sitt	  ansvar	  om	  den	  brister	  i	  sin	  
uppmärksamhet	  eller	  visar	  dåligt	  beteende.	  Detta	  resonemang	  för	  L1	  och	  menar	  
att	  hennes	  elever	  får	  ta	  med	  sig	  skolarbete	  hem	  om	  de	  inte	  gjort	  det	  som	  
förväntas	  av	  dem	  under	  en	  lektion	  eller	  en	  skoldag.	  För	  L3	  och	  L4	  finns	  ansvar	  
med	  som	  syfte	  när	  deras	  elever	  får	  läxor.	  De	  ska	  träna	  att	  ta	  ansvar	  över	  sitt	  eget	  
lärande,	  vilket	  lärarna	  menar	  att	  de	  kommer	  ha	  nytta	  av	  i	  framtiden.	  L2	  menar	  
att	  läxor	  inte	  kan	  motiveras	  med	  någonting	  annat	  än	  innehållet	  som	  ska	  kunna	  
kopplas	  till	  undervisning.	  Alltså,	  att	  lära	  eleverna	  ta	  ansvar	  tycker	  hon	  inte	  är	  
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hennes	  ansvar.	  Hon	  påpekar	  också	  att	  om	  så	  vore	  fallet	  skulle	  man	  kunna	  träna	  
ansvar	  på	  andra	  sätt	  än	  genom	  läxgivning.	  	  

5.1.5	  Problematiken	  kring	  synen	  på	  föräldrarollen	  	  
	  
Cooper	  (2007)	  beskriver	  hur	  föräldrar	  kan	  bli	  hämmade	  om	  de	  inte	  känner	  sig	  
trygga	  att	  ta	  sig	  an	  lärarrollen	  då	  deras	  barn	  ska	  arbeta	  med	  läxor.	  Van	  Voorhis	  
(2009)	  i	  Strandberg	  (2013)	  ser	  hellre	  att	  föräldrar	  i	  dessa	  situationer	  tar	  sig	  an	  
en	  roll	  som	  assistenter	  snarare	  än	  lärare.	  De	  ska	  vara	  aktiva	  lyssnare,	  vilket	  i	  
många	  fall	  genererat	  i	  en	  förändrad	  attityd	  gentemot	  läxor	  sett	  både	  till	  
föräldrar-‐	  och	  elevers	  perspektiv.	  Detta	  bekräftar	  L2	  som	  menar	  att	  hon	  sett	  att	  
det	  i	  många	  familjer	  kan	  uppstå	  konflikter	  då	  föräldrar	  inte	  känner	  sig	  trygga	  när	  
de	  tvingas	  agera	  pedagoger.	  	  
	  
De	  intervjuade	  lärarna	  känner	  press	  från	  föräldrar	  att	  de	  ska	  ge	  sina	  elever	  läxor,	  
men	  sett	  till	  sig	  själva	  som	  föräldrar	  anser	  man	  att	  ens	  barn	  ofta	  har	  för	  mycket	  
läxor	  samt	  ibland	  onödiga	  läxor,	  alltså	  läxor	  som	  inte	  kan	  kopplas	  till	  
undervisningen.	  L2	  menar	  att	  mängden	  läxor	  snarare	  är	  oroande	  om	  barnet	  får	  
mycket	  läxor	  än	  lite.	  För	  henne	  signalerar	  det	  att	  läraren	  kanske	  inte	  hinner	  med	  
det	  som	  förväntas	  under	  lektionstid.	  Att	  inte	  ha	  läxor	  menar	  både	  L2	  och	  L4	  
signalerar	  att	  man	  gör	  det	  som	  förväntas	  under	  lektionstid.	  Man	  är	  alltså	  inte	  
eniga	  med	  det	  resonemang	  Epstein	  och	  Van	  Voorhis	  (2001),	  i	  Westlund	  (2004),	  
för	  i	  sin	  studie,	  då	  de	  menar	  att	  en	  skola	  som	  ger	  sina	  elever	  mycket	  läxor	  håller	  
en	  hög	  nivå	  och	  kvalitet.	  Informanterna	  beskriver	  även	  vikten	  av	  att	  ha	  en	  öppen	  
dialog	  till	  föräldrar,	  då	  de	  anser	  att	  läxor	  kan	  vara	  ett	  laddat	  ämne.	  	  

5.2	  Personlig	  reflektion	  
	  
En	  fullständig	  bild	  av	  läxan	  och	  dess	  funktion	  är	  svår	  att	  kunna	  ge,	  det	  har	  heller	  
inte	  varit	  mitt	  ändamål.	  Det	  jag	  däremot	  hoppas	  på	  är	  att	  studien	  bidrar	  till	  en	  
ökad	  förståelse	  för	  den	  problematik	  som	  finns	  kring	  läxor.	  Dagens	  lärare	  lever	  i	  
en	  vardag	  där	  de	  pedagogiska	  uppgifterna	  är	  mer	  komplexa	  än	  någonsin	  vilket	  
både	  Hartman	  (2005)	  och	  Assarson	  (2007)	  påpekar.	  Man	  har	  dessutom	  ingen	  
kollegial	  syn	  på	  läxor,	  vilket	  förvånar	  mig.	  Detta	  är	  heller	  ingenting	  som	  de	  
intervjuade	  lärarna	  reflekterar	  nämnvärt	  över,	  vilket	  kan	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  så	  
många	  lärare,	  föräldrar	  och	  elever	  har	  en	  skiftande	  syn	  på	  läxor,	  där	  man	  i	  stor	  
utsträckning	  tolkar	  läxan	  med	  utgångspunkt	  i	  sina	  egna	  erfarenheter.	  Detta	  är	  
någonting	  som	  Hellsten	  (2000)	  poängterar	  då	  han	  menar	  att	  man	  som	  lärare	  
måste	  vara	  uppmärksam	  på	  att	  elever	  tolkar	  uppgifter	  olika.	  I	  media	  diskuteras	  
idag	  läxans	  ”vara	  eller	  inte	  vara”	  där	  bland	  annat	  Pernilla	  Alm	  (2014)	  
förespråkar	  att	  läxor	  borde	  tas	  bort	  som	  moment	  i	  den	  svenska	  skolan.	  Efter	  
avslutat	  arbete	  kan	  jag	  inte	  ta	  ställning	  till	  något	  utav	  de	  två	  alternativen,	  jag	  ser	  
att	  läxan	  har	  betydelse	  om	  den	  används	  på	  rätt	  sätt	  med	  ett	  tydligt	  syfte.	  Ett	  syfte	  
som	  både	  elever	  och	  dess	  föräldrar	  förstår.	  Samtidigt	  är	  jag	  medveten	  om	  
nackdelarna	  med	  läxor,	  där	  eleverna	  i	  vissa	  fall	  fråntas	  sin	  fritid.	  Samt	  att	  stödet	  
hemifrån	  skiljer	  sig	  åt	  från	  elev	  till	  elev.	   	  
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5.3	  Metoddiskussion	  
	  
I	  detta	  avsnitt	  har	  jag	  ett	  väldigt	  självkritiskt	  förhållningssätt	  till	  min	  studie	  och	  
dess	  resultat.	  Alla	  val	  man	  gör	  i	  förhållande	  till	  studien	  påverkar	  vad	  resultatet	  
slutligen	  blir.	  Jag	  ser	  i	  efterhand	  att	  det	  hade	  varit	  nyttigt	  att	  göra	  en	  pilotstudie	  
innan	  de	  riktiga	  intervjuerna	  gjordes.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  chans	  att	  komplettera	  
samt	  ta	  bort	  frågor	  kopplade	  till	  studien.	  	  Att	  ha	  en	  bra	  och	  genomtänkt	  
intervjuguide	  finner	  jag	  är	  mycket	  viktigt	  då	  det	  inte	  bara	  underlättar	  under	  
intervjutillfället	  utan	  också	  under	  själva	  analysarbetet.	  Nu	  fick	  jag	  gallra	  bort	  
många	  svar	  som	  inte	  var	  relevanta	  för	  studien	  då	  jag	  tillät	  informanterna	  att	  i	  
vissa	  fall	  sväva	  bort	  från	  de	  egentliga	  frågorna.	  Detta	  var	  svårt	  att	  kontrollera	  då	  
jag	  var	  rädd	  att	  samtalet	  skulle	  hämmas	  om	  jag	  avbröt	  de	  intervjuade.	  	  
	  
Jag	  är	  även	  medveten	  om	  att	  förhållandet	  mellan	  antalet	  informanter	  och	  
resultatet	  troligen	  hade	  sett	  annorlunda	  ut	  om	  jag	  valt	  att	  intervjua	  fler	  lärare.	  
Här	  kommer	  tidsaspekten	  in	  och	  jag	  inser	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  ha	  en	  bra	  och	  
genomtänkt	  planering.	  

5.4	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
	  
Som	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  utifrån	  min	  egen	  studie	  ser	  jag	  att	  det	  vore	  
intressant	  att	  även	  intervjua	  rektorer	  eller	  annan	  personal	  inom	  skolans	  ledning.	  
Detta	  för	  att	  få	  en	  bild	  om	  de	  intervjuade	  lärarnas	  tankar	  skiljer	  sig	  åt	  i	  
jämförelse	  med	  rektorers.	  Jag	  finner	  det	  även	  intressant	  vad	  föräldrar	  till	  de	  
elever	  som	  går	  i	  de	  intervjuade	  lärarnas	  klasser	  anser	  om	  läxor,	  då	  de	  är	  i	  samma	  
läxsituation.	  	  
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7.0	  Bilagor	  
	  
INTERVJUGUIDE	  
	  
Allmänt	  

	  
• Berätta	  om	  din	  utbildning,	  hur	  länge	  du	  varit	  yrkesverksam.	  	  

	  
Läraren	  
	  

• Använder	  du	  dig	  av	  läxor	  i	  din	  undervisning?	  
• Hur	  definierar	  du	  ordet	  läxa?	  
• Vilken	  är	  den	  viktigaste	  anledningen	  till	  att	  du	  ger	  dina	  elever	  läxor?	  
• Skulle	  du	  klara	  dig	  utan	  att	  ge	  dina	  elever	  läxor?	  –	  Varför?	  –	  Varför	  inte?	  –	  

Under	  vilka	  premisser?	  
• Beskriv	  den	  senaste	  läxan	  du	  gav.	  
• Följer	  du	  upp	  de	  läxor	  eleverna	  har?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Om	  ja,	  på	  vilket	  sätt?	  
• Hur	  mycket	  tid	  i	  veckan	  lägger	  du	  ned	  på	  dina	  elevers	  läxor,	  så	  som	  

utformning	  av	  dem,	  rättning	  m.m.	  
• Hur	  tänker	  du	  kring	  läxan	  i	  relation	  till:	  

A) Elevers	  inlärning	  
B) Lärarens	  undervisning	  

• Uppfattar	  du	  att	  ditt	  förhållningssätt	  till	  läxor	  har	  förändrats	  genom	  åren?	  
Om	  ja,	  hur	  och	  varför?	  
Om	  nej,	  varför?	  

	  
Föräldrar	  
	  

• Finns	  det	  från	  skolan	  några	  riktlinjer	  till	  föräldrar	  om	  hur	  de	  ska	  förhålla	  
sig	  till	  läxor?	  

• Under	  utvecklingssamtal	  med	  elever	  och	  föräldrar,	  diskuterar	  ni	  då	  läxor?	  
Exempel,	  hur	  det	  går	  för	  eleven	  att	  göra	  läxor	  i	  hemmet,	  om	  eleven	  hinner	  
med	  att	  göra	  dem.	  

	  
Elever	  
	  

• Hur	  mycket	  information	  får	  eleverna	  om	  sina	  läxor,	  syfte,	  tidsåtgång?	  
• Hur	  motiverar	  du	  dina	  elever	  till	  att	  göra	  läxor?	  

	  
Skola	  
	  

• Förs	  det	  på	  skolan	  någon	  diskussion	  om	  läxor?	  	  
	  –	  När?	  –	  Var?	  –	  Hur?	  
• Finns	  det	  någon	  ”läxpolicy”	  på	  er	  skola?	  Exempel,	  hur	  många	  läxor	  eleverna	  

får	  ha	  per	  vecka,	  hur	  mycket	  tid	  de	  ska	  lägga	  ned	  på	  sina	  läxor?	  	  
	  
	  


