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Sammanfattning 

 

I denna studie kommer vi gå igenom forskning kring läxors påverkan av elevers inlärning samt om 

detta arbetssätt kan bidra till segregation i form av ett upprätthållande av en kunskapsklyfta mellan 

mer och mindre socioekonomiskt gynnade elever. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en 

likvärdig utbildning, oavsett geografisk hemvist och vad för ekonomiska och sociala förutsättningar 

man har (Skollagen 1 kap. 8§ 9§). Ändå menar vissa forskare att läxor kan vara en bidragande faktor 

till segregation. 

I studien använder vi oss av intervjuer som metod för att få reda på vad sju lärare från olika 

områden i Uppsala län har för uppfattning om den forskning om läxor som finns. Vi analyserar 

utifrån materialet hur de väljer att reflektera kring detta och forma sin undervisning utifrån den 

kunskap de besitter.  

Studien granskar lärarnas resonemang krig ett arbete med eller utan läxor och om lärarna skulle 

ändra sitt arbetssätt om de hade varit verksamma i ett socioekonomiskt område som skiljer sig från 

deras nuvarande. Studien berör även huruvida föräldrars inställning till läxor påverkar elevernas 

förhållningssätt till läxor enligt lärarnas uppfattning. 

 
 
Nyckelord: Läxor, segregation, socioekonomisk bakgrund, lärare, kunskapsklyfta, intervjuer.  
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1. Inledning 

För oss som snart ska ut i arbetslivet är det av stort intresse att få reda på hur redan praktiserande 

lärare tänker och resonerar omkring sitt arbete med läxor – och även vilka resonemang de lärare 

som inte använder sig av läxor har. Det är en fråga som vi ansett oss sakna i vår utbildning, och det 

är svårt att veta hur man ska ställa sig till saken i fråga.  

Om skolan ska ha läxor eller ej som en del av undervisningen är en fråga som återkommande 

diskuteras i media och dagens samhälle (Skolverket 2014, s. 5). 

Daniel Petterson (2005) lyfter i sin e-tidskrift fram en artikel från Lärarnas tidning (nr. 21 1999) 

skriven av Peter Frost på 1990-talet – dåvarande rektor vid en skola i Strömsund. Artikeln läxplågan 

menar att läxor är en orättvisa då dagens samhälle inte är likadant uppbyggt som de tidigare. Han 

menar att familjer nu har mer olika förutsättningar att hjälpa och stödja sina barn vid läxläsning, då 

familjesituationen har förändrats. Till exempel har föräldrars arbetstid ökat under de senaste 

decennierna. Detta resulterar i att det för vissa familjer har blivit en mer snäv tidsram för föräldrarna 

att kunna hjälpa sina barn med läxorna. 

Om samhället ändras bör skolans utveckling ändras med det, och därför är det intressant att 

undersöka hur dagens praktiserande lärare ser på saken – och inte bara de politiker, journalister 

och forskare som syns och hörs mest i media.  Läxan är något som vi har haft med oss i svenska 

skolan i flera decennier, hur många av dessa lärare kan koppla sina resonemang för arbetssättet till 

faktiskt forskning och inte bara tradition? Alla elever har skilda förutsättningar i hemmiljön vilket 

kan påverka deras möjlighet att på ett framgångsrikt sätt klara av att göra sina läxor. Detta gör det 

svårt för lärare att bygga upp en läxa som är likvärdig för alla elever.  

Från början ville vi med vår studie undersöka om ett arbete med läxor kan bidra till segregation 

mellan olika socioekonomiska områden. Det material vi samlat ihop behandlade dock snarare 

frågan om läxan kan bidra till en ökad segregation mellan elever från olika socioekonomiska 

bakgrunder och hur informanterna reflekterade över detta. Därför fick vi ändra vår inriktning och 

anpassa studien efter detta. 

Vi har intervjuat sju klasslärare från skilda områden runt om i Uppsala län, det är deras 

resonemang och åsikter som kommer speglas och som vi kommer reflektera omkring i denna 

studie.  
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2. Bakgrund 

År 2006 lade Vänsterpartiet fram en motion att avskaffa läxor i det svenska skolsystemet för att 

göra skolan mer likvärdig. Deras huvudargument i förslaget var att läxor bidrog till segregation i 

samhället. De argumenterade även för att detta skulle minska stressen hos barn. Detta möttes av 

stort motstånd från högerpartierna som ansåg att läxor är ett sätt att sammanföra hemmet och 

skolan, även för att främja disciplin och ansvarstagande hos eleverna (Forskning & Framsteg 2014).  

Lärarnas tidning skickade år 2008 en enkät med frågan ”varför ger du läxor?” till 391 

grundskolelärare varav tolv stycken svarade att de inte ger läxor. Det vanligaste svaret, 76 procent 

av undersökningen, var att man ger läxor för att öka elevernas ansvarstagande för sitt eget 

skolarbete. Det svaret som var minst förekommande, endast sju procent, var att man gav läxor för 

traditionens skull. Slutligen svarade 53 procent av lärarna att vissa uppgifter var mer lämpade för 

hemstudier (Sundström 2008). 

2.1 Skolans styrdokument  

Sedan 1994 finns det inga lagar eller regler angående hur en läxa ska utformas eller om man ska 

använda sig av läxor som en del av undervisningen eller inte (Skolverket 2014, s. 8). Trots detta 

hävdar Lenita Jällhage (2014) att läxor oftast är en del av undervisningen som tas för givet både av 

många lärare och vårdnadshavare. 

Det som krävs av lärarna är att alla elever når kunskapskraven för respektive årskurs. Hur man 

går till väga för att nå dit är upp till läraren eller skolan, läxor får dock inte ersätta lärarledda lektioner 

(Skolverket 2014, s. 8). 

I FN:s barnkonvention står det under artikel 31:1 att ”Konventionsstaterna erkänner barnets 

rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det 

kulturella och konstnärliga livet” (Barnkonventionen 2009).   

Även i skollagen existerar ett avsnitt som handlar om elevernas rätt till fritid ”Den obligatoriska 

verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, 

sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra 

helgdagar.” (Skollagen 7 kap. 17§). Detta bör enligt Skolverket (2014) starta en diskussion i skolorna 

om hur man förhåller sig till läxorna.  

Hallstahammars kommun lade år 2014 fram ett förslag om att bli en läxfri kommun. Dåvarande 

utbildningsminister Jan Björklund stoppade detta genom att deklarera en varning till nämnd 

kommun. Han yrkade på att om detta gick igenom skulle han skapa en lex Hallstahammar – en 

ändring i skollagen som gör det omöjligt för kommuner att besluta vilka pedagogiska verktyg 

lärarna får använda (Helte, 2014). Det finns inga kommunala beslut om läxor och därför väljer 

många lärare att förhålla sig till regler som beslutats lokalt angående hur mycket belastning som får 

läggas på eleverna (Skolverket 2014, s. 10). 



 

 7 

2.2 Vad är en läxa? 

Det är svårt att precisera vad begreppet läxa egentligen innebär. I vår studie syftar vi på de uppgifter 

som skolan ger till eleverna att utföra på egen hand utanför den schemalagda skoltiden. 

En majoritet av de läxor som ges till eleverna består av traditionella, rutinartade 

övningsuppgifter, kombinerat med större egna arbetsuppgifter såsom att läsa och skriva längre 

texter, menar Eva Österlind (2001). Hon hävdar även att det finns en stor avsaknad av uppgifter 

som behandlar problemlösning, samt uppgifter som kan lösas på flera olika sätt. Vidare säger 

Österlind att: 

En läxa kan vara ålagd eller frivillig, omfattande eller minimal, ges till nästa dag eller om 
flera veckor, det kan innebära att förbereda, tillämpa, öva, repetera, producera, 
sammanfatta eller värdera, och syfta till att kompensera frånvaro eller bristande framsteg, 
eller till att integrera olika aspekter (Österlind 2001, s. 19). 

Enligt Nationalencyklopedin definieras en läxa som en ”Avgränsad skoluppgift för hemarbete 

särsk. om visst textstycke som skall läras in”. De nyanserar även begreppet till att det kan uppfattas 

som en negativ erfarenhet som stannar i minnet, likt en tankeställare (Nationalencyklopedin 12-12-

16). 

Lärare kan välja att använda sig av läxor för att eleverna ska hinna med det som 

lektionstimmarna inte ger utrymme för. Exempel på detta är att repetera och öva på 

lektionsinnehåll, förberedelser inför kommande lektioner, komma i kontakt med innehåll som 

existerar utanför skolan, hinna ikapp om man hamnat efter samt som bedömningsunderlag för 

läraren (Skolverket 2014, s. 13-14). Ansvar är en stor del av läxan där barnen får lära sig utföra en 

uppgift på egen hand (Grosin 2001, s. 4). 

2.3 Diskussionen om läxor 

Läxor är ett stressmoment för många elever samt ett övertidsarbete, menar Jan-Olof Hellsten 

(1997). Han menar även att det forskats och diskuterats alldeles för lite om läxor och deras effekter 

på elevers välmående i dagens Sverige. Även om läxor behövs för att lära in viss form av kunskap 

såsom glosor och annan mängdträning, behöver inte läxorna blir en form av hemarbete. Han anser 

istället att de borde integreras i skoltiden. En risk som finns för de elever som inte klarar av att göra 

sina läxor på grund av olika anledningar, är att de eleverna kan skuldbelägga sig själva och därför 

slutar att försöka göra sina läxor (Skolverket 2014, s. 30).  

Att läxor bidrar till att förstärka skillnader i studieresultat för elever från olika socioekonomiska 

bakgrunder, är en kritik som ofta riktas mot läxor på nationell nivå och på internationell nivå. Att 

läxor bidrar till den här formen av segregation är någonting som är svårt att påverka som lärare 

(Skolverket 2014, s. 29). Det finns en viss problematik med läxor då de kan öka segregationen 

eftersom elever som kommer från hem med mer högutbildade föräldrar får mer hjälp med läxorna 

hemma än de barn som har föräldrar med lägre utbildning (Bjärvall 2010). Möjligheten för eleverna 
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att lära sig studievanor och ta ansvar för sina studier gör att elever som inte får läxor har en sämre 

chans att klara sig senare i livet. Detta väger tyngre än de sociala klyftor som läxor kan bidra till 

(Steinberg 2006, s.18). Skolverket (2014) menar att utbildningsnivån hos föräldrar inte ska vara en 

avgörande faktor om man klarar att göra sin läxa eller inte. Som en lösning på detta ska läxorna 

därför klaras av att uträttas utan stöd hemifrån. Genom att ge eleverna läxor som går att göra på 

egen hand eller med lättare innehåll såsom mängdträning kan den delen av läxan där föräldrarna 

måste ha förståelse för ämnet tas bort. Att eleverna klarar av att göra sina läxor själva hjälper även 

de elever vars föräldrar inte har tid att hjälpa till med läxorna (Skolverket 2014, s. 30). Allas 

hemmiljö ser också olika ut, en del av eleverna kan ha svårt att hitta ytor i hemmet där de kan finna 

arbetsro, ett problem till detta kan till exempel vara att man bor trångt (Skolverket 2014, s. 30).  

För att göra skolan likvärdig erbjuder många skolor att eleverna får tillgång till en arbetsyta och 

arbetsro i skolan utanför lektionstid i form av läxhjälp (Skolverket 2014, s. 30). Lärarna kan även 

erbjuda individanpassade läxor både efter elevens förutsättningar och behov för en mer likvärdig 

skola (Skolverket 2014, s. 31).  

Läxan bör fungera som en mötesplats för att ge vårdnadshavare en insyn i elevers skolarbete, 

detta blir värdefullt i områden med stor mångkultur då det kan finnas en splittring mellan lärare 

och vårdnadshavare både socialt och kulturellt (Skolverket 2014, s. 56).  

2.4 PISA in focus 2014/12 

Daniel Salinas är analytiker på OECD – Organisation for Economic Co-operation and 

Development, en internationell organisation som arbetar med att främja politiska beslut som 

förbättrar den ekonomiska och sociala välfärden för människor runt om i världen. I december 2014 

publicerade OECD – med Salinas som projektledare, en studie om huruvida läxor upprätthöll en 

kunskapsklyfta mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Denna studie baserades på de 

då senaste PISA-mätningarna gjorda på 15 åriga elever (Salinas 2014). 

Studien visade att läxor kan bli extra mödosamt för de elever som av olika anledningar 

missgynnas i hemförhållandena. En del elever har inte tillgång till en tyst studieplats, de har andra 

familje- eller arbetsansvar, föräldrar som inte känner sig kapabla att hjälpa till, motivera eller stödja 

sina barn på grund av bristande resurser i antingen tid, kunskap eller andra faktorer. (Salinas 2014) 

Studien visade att i alla länder som deltog i PISA 2012 lade de socioekonomiskt gynnade 

eleverna ner en större mängd tid på läxläsning, i snitt 5,7 timmar per vecka, medan de 

socioekonomiskt missgynnade eleverna snittade 4,1 timmar per vecka (Salinas 2014). Detta kan 

återspeglas i lärares skilda förväntningar till olika elevers prestation och kapabilitet att självständigt 

studera efter skolan (Salinas 2014). PISA-undersökningen visar också att den genomsnittliga mängd 

tid elever spenderar på läxor och andra självstudier inte har en direkt koppling till skolsystemets 

övergripande prestationer. Detta tyder på att andra faktorer, till exempel kvalitén på instruktioner 

från lärare och hur skolor organiseras, har en större inverkan på den övergripande prestationen och 

resultat (Salinas 2014). 
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Detta kan sammanfattas med ett citat från Salinas i en intervju av Mimmi Palm (2015) i 

Pedagogiska Magasinet. På frågan om hur skolan ska arbeta för att minska kunskapsklyftan som 

läxor kan skapa mellan elever från olika socioekonomiska bakgrunder svarar han: 

De bör uppmuntra och stödja de elever vars förutsättningar är dåliga, och hjälpa deras 
föräldrar att motivera barnen att göra läxorna. Skolan kan också tillhandahålla en plats där 
eleverna ostörda kan göra sina läxor. Om alla elever la ned lika mycket tid skulle läxor inte 
förstärka orättvisorna. Till exempel Polen och Estland visar små skillnader i tid för 
läxläsning mellan socioekonomiskt gynnade och missgynnade elever. Det tyder på att det 

är möjligt att minska skillnaden (Salinas 2015).  

Majoriteten av de artiklar och studier som vi läst igenom ställer sig kritiskt till användningen av 

läxor i dagens skola. Vad visar egentligen forskningen kring läxor och läxors effekter? Rimligtvis 

bör det finnas något som stärker lärares val av detta arbetssätt, mer än enbart det traditionsenliga.  
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3. Forskningsöversikt 

Det finns solida anledningar till varför lärare väljer att arbeta med läxor. Det kan exempelvis hjälpa 

elever som kämpar för att hinna med under lektionerna att komma ikapp sina kamrater, det ger en 

repetition som fäster kunskapen bättre i långtidsminnet och kan ge en ytterligare 

kunskapsfördjupning till elever som behöver en större utmaning (Salinas 2014).  

Däremot kan läxor bli mödosamt för elever med mindre gynnsamma hemförhållanden, till 

exempel som ovan nämnt en brist på stöd eller att de saknar tillgång till en tyst studieplats (Salinas 

2014). För hem med låginkomstagande föräldrar kan läxor bidra till ekonomiska svårigheter för 

familjen. Till exempel i de fall där föräldrarna måste arbeta och då förlitar sig på att barnen hjälper 

till i hemmet. Det kan inkludera sysslor såsom att hjälpa till att vara barnvakt till yngre syskon, att 

de ska tvätta, laga mat eller städa. Med dessa sysslor inräknade blir det inte mycket tid kvar till 

läxläsning (Vatterott 2009, s. 32). Läxor kan därför bidra till att oavsiktligt öka kunskapsklyftan 

mellan elever från olika socioekonomiska områden (Salinas 2014). 

Oberoende av socioekonomisk bakgrund förekommer det hos föräldrar skilda föreställningar 

om vikten av läxor i barnens dagliga liv, vilket kan skilja sig från lärarens föreställningar (Vatterott 

2009, s. 29). 

3.1 Läxors Effekter 

John Hattie (2012, s. 27) har i sin forskning utformat ett diagram som visar olika kognitiva 

uppgifters effektstorlek – ett mått som används för att beskriva resultatskillnader mellan olika 

behandlingsgrupper, i barns utveckling. Enligt en allmän uppfattning ligger en låg effektstorlek på 

mindre än 0,20, en medelhög effektstorlek 0,3-0,6 och en effekt på över 0,6 räknas till en hög 

effektstorlek. När Cooper, Robinson och Patall (Hattie 2006, s. 27) använde detta diagram för att 

ta reda på vilken effekt läxor har på barns inlärning visade diagrammet en medelhög effektstorlek 

på 0,5 hos gymnasieelever, dock bara 0,08 hos elever i grundskolan – näst intill obefintlig. De 

menade att detta berodde på att grundskoleeleverna lättare distraherades under läxläsning, inte ännu 

utvecklat effektiva studievanor och strategier samt att de inte har lärt sig se hur deras investering 

av tid och arbete kan följas upp i senare uppgifter. 

Även läxornas återkoppling och utformning har en påverkan på effektstorleken. Läxor utan 

återkoppling och som är ostrukturerade kan ge mindre effektstorlek än de läxor som är väl 

genomtänkta med ett tydligt syfte och en bra återkoppling kan höja effektstorleken på hemläxan 

(Lozic 2016). 
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3.1.1 Läxans positiva effekter 

Enligt Harris Cooper (2007, s. 8) kan en läxas positiva effekter delas in i fyra olika huvudkategorier, 

det är:  

 De omedelbara akademiska effekterna. 

 De långsiktiga akademiska effekterna. 

 De icke-akademiska effekterna.  

 Föräldraengagemangets effekter 

De omedelbara akademiska effekterna på lärandet och resultat är de mest frekvent använda 

resonemangen för att ge elever läxor. Förespråkare till läxor argumenterar för att det ökar tiden 

eleverna spenderar på akademiska uppgifter och att de blir mer engagerade i självstudier i hemmet. 

Det ger eleverna en ökad förståelse av materialet och att de hjälper till att bättre bevara de faktiska 

kunskaperna. Utöver detta menar förespråkare att läxor även ger en berikad läroplan (Cooper 2007, 

s. 9-10). Cooper poängterar vidare att dessa positiva effekter inte ackompanjerar varje enskild läxa, 

dock kan en läxa skräddarsys för att gynna ett eller flera av utfallen (Cooper 2007, s. 10). 

De långsiktiga akademiska effekterna av läxor behöver inte nödvändigtvis innebära en ökad 

kunskap inom särskilda akademiska områden, utan snarare ett upprättande av generella färdigheter 

som underlättar inlärning. Eleverna uppmuntras av läxor till lärande även på fritiden, det kan ge 

eleverna en bättre attityd gentemot skolan och deras studievana och studieteknik förbättras. Det 

ger även eleverna en ökad förmåga i kritiskt tänkande, begreppsförståelse och 

informationsbearbetning (Cooper 2007, s. 9-10). 

De icke-akademiska effekterna som en läxa kan medföra är en positiv utveckling av 

personliga egenskaper som sträcker sig utanför akademisk strävan. En läxa kräver ofta att elever 

klarar av en uppgift på egen hand, med mindre tillsyn och utan klassrummets strikta tidsramar. 

Därför påstås hemmastudier förbättra självdisciplin, förmågan att organisera sin tid samt ett mer 

självständigt problemlösande hos elever (Cooper 2007, s.10).  

Genom att skicka hem en läxa får även föräldrarna chansen att ta del av elevernas skolarbete, 

följa deras utveckling och eventuellt delta i arbetsprocessen. Det kan leda till att föräldrarnas 

uppskattning och involvering i barnets utbildning ökar, detta brukar kallas 

föräldraengagemangets effekter. Det kan även leda till positiva utfall för eleven, då de blir 

medvetna om kopplingen mellan hem och skola (Cooper 2007, s. 10).  

3.1.2 Läxans negativa effekter 

En del av de negativa effekterna som en läxa kan bära med sig står i strid med de positiva effekterna.  

Medan vissa menar att en läxa förbättrar elevers attityd gentemot skolan, finns det även de som 

menar att elevernas attityd snarare påverkas negativt (Cooper 2007, s.11). Vid känslan av 

misslyckande kan läxor sänka motivationen hos de elever som har svårigheter (Lozic 2016). 

Motståndare till läxor argumenterar även för att en mättnadseffekt kan vara den underliggande 
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orsaken till en sänkt motivation – det vill säga att en aktivitet bara är givande under en begränsad 

tid (Cooper 2007, s.11). Om elever behöver lägga mer tid på skolarbete än de redan gör under 

skolans timmar, kan de bli överexponerade av akademiska uppgifter, och det i sin tur kan leda till 

att elevernas goda attityd och prestationsmotivation urholkas (Cooper 2007, s.11). Eftersom läxan 

inte sker under lika strikt övervakande arbetsformer, ökar även risken att barnen kopierar av andras 

arbeten (Cooper 2007, s. 12). 

Ett annat argument är att en läxa kan bli ”för mycket av det goda” och leda till att sömn och 

andra högt skattade aktiviteter blir lidande. I relation till detta kan en läxa ses som en tidstjuv på 

elevernas fritid och fritidsaktiviteter. Något som förespråkare för fritidsaktiviteter påpekar i och 

med detta är att ett lärande utanför skolan även sker under andra omständigheter och att många 

fritidsaktiviteter bidrar till önskvärda akademiska- och livsfärdigheter (Cooper 2007, s. 11). 

Hattie anser, enligt Vanja Lozic (2016), att läxans effektstorlek kan bero på ålder och övriga 

skolprestationer, och genom det kan läxor i de yngre åldrarna ha mindre positiva effekter än för 

barn i högre åldrar. Detta beror på att elever i lågstadiet inte klarar av arbetsuppgifter som är 

självständiga i samma utsträckning som de äldre eleverna (Lozic 2016). 

Det är ofta också problematiskt för föräldrar som ofta är frånvarande i hemmet att efter skolan 

kontrollera distraktioner i barnets miljö. Hos grundskoleelever som har stora eller dysfunktionella 

familjer kan det även vara svårt att skapa en god arbetsmiljö för läxarbete (Cooper 2007, s.58). 

3.2 Elevernas hemmiljö, socioekonomiska bakgrund och läxor. 

Enligt Philip Hwang och Björn Nilsson (2011, s. 257) finns det två grundande former av utbildning 

som barnet tar del av. Dels den formella utbildningen som sker i skolmiljö med till exempel lärare och 

den informella utbildningen som sker i hemmet med till exempel äldre syskon eller föräldrar. Hattie 

(2012, s. 317) tar också upp hemmiljöns påverkan på lärandet som ligger på 0,52 i effektstorlek, 

vilket är en hög nivå och innebär att hemmiljön är en zon med önskade effekter. 

Lev Vygotsky (1981, s. 169) hävdar att barnet inte utvecklar kunskap inifrån av naturen utan får 

information som bearbetas av barnet från sociala sammanhang i barnets närhet. Föräldern som 

hjälper barnet i frågan behöver inte sitta på kunskapen själv som läxan innehåller utan kan hjälpa 

barnet genom att ställa frågor och få barnet att tänka själv (Grosin 2001, s. 4). Grosin (2001, s. 5) 

menar på att läsningen är den viktigaste kunskapen och barnen måste få öva på att läsa för någon 

annan. Han nämner även vikten av att få en text uppläst för sig. Om man har ett annat modersmål 

kan man införskaffa böcker både på modersmålet och på svenska (Grosin 2001, s. 6). 

Att blanda in föräldrar kan dock inkräkta på inlärningen och få negativa konsekvenser för elevers 

skolgång. En del föräldrar kan pressa sina barn att göra klart uppgifter, eller förvänta sig att deras 

barn ska klara av uppgiften med orealistisk bravur. Det kan också hända att föräldrar som inte är 

bekanta med materialet som ska bearbetas och föräldrar vars inställning till lärande skiljer sig från 

skolans skapar en förvirring hos eleven (Cooper 2007, s.11). Cooper (2007, s.11) vill också tillägga 

att överhuvudtaget blanda in andra än eleven själv i läxan kan gå fel då denna utomståendes 
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handledning/assistans kan gå över till att snarare vara en fråga om fusk. Även Grosin (2001, s. 4) 

talar om vikten av att inte låta föräldrar ta över läxan från barnen, då det är en chans för eleverna 

att visa att de kan arbeta på egen hand utanför skolan. Framgångarna i skolan och barnens relation 

till föräldrarna har enligt Grosin (2001, s. 13-14) större betydelse för deras framtid än den 

socioekonomiska bakgrund eleverna kommer ifrån. Föräldrar kan dock påverka barnets syn på 

skolan och där också läxorna – både positivt och negativt (Grosin 2001, s. 3). 

Vilken klassfraktion – vilken socioekonomisk klass någon tillhör, kan man enligt Pierre Bourdieu 

(1994) räkna ut genom att använda sig av det sociala rummet. Det är ett diagram som sammanställer 

det ekonomiska- samt kulturella habitus en individ införskaffat sig, och därmed avgöra de klasser 

som individen enligt sociala normer tillhör. Enligt John Dewey (1985, s. 55) blir därför skolmiljöns 

uppgift att bryta ner och ta bort de negativa drag som barnet anammat efter den sociala miljö som 

byggts upp utanför skolmiljön och bygga nya förhållningssätt hos barnen.  

Framgångar i skolan har stor betydelse för barnens sociala anpassningar i framtiden. Den faktor 

som i en undersökning av Grosin (2001) hade störst betydelse för framgångar i elevernas framtid 

var elevernas kunskaper i årskurs sex, och näst viktigast var huruvida eleverna ansåg att lärarna 

brydde sig om sina elevers lärande och värnade om elevernas välmående i skolan (2001, s. 13-14).  

Motståndare till läxan hävdar dock att hemmastudier kan öka klyftan mellan hög- och 

lågpresterande elever, särskilt när prestationsskillnaden är i relation till ekonomiska olikheter, därför 

att högpresterande elever från välbärgade hem ofta har ett större stöd från föräldrarna, inklusive 

ett stöd till uppgiften på en lämplig nivå (Cooper 2007, 12). Dessa elever har antagligen också en 

större möjlighet att kunna få göra sin läxa på en tyst och väl upplyst plats och har bättre resurser 

att ta till för att kunna klara av att göra läxan på ett framgångsrikt vis (Cooper 2007, s. 12). 

 Barn som har skilda föräldrar och föräldrar vars arbetsschema inte överensstämmer med 

barnens fritid kan missgynnas. Många föräldrar som inte har delad vårdnad av sina barn klagar på 

att de enbart får träffa sina barn ett par timmar i veckan, den tiden prioriteras då inte till läxläsning. 

Föräldrar som arbetar skift eller på kvällar kan ha liknande problem. Den lilla mängd tid de har 

tillsammans med sina barn vill de använda till avslappnade och trevliga aktiviteter snarare än att 

bråka om läxor (Vatterott 2009, s. 32). 

Utifrån den forskning som vi gått igenom har vi valt att fokusera på tre olika perspektiv: det 

kognitiva perspektivet, det sociokulturella perspektivet och det didaktiska perspektivet. Vi har valt 

just dessa perspektiv för att fånga in både de sociala och ekonomiska förutsättningar som finns i 

barnets hemmiljö och sedan kunna sätta dessa i relation till de val och ställningstaganden som 

informanterna gör i sitt arbete med läxor. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Det kognitiva perspektivet tillsammans med det sociokulturella perspektivet ger oss en infallsvinkel 

om barnens olika socioekonomiska bakgrund spelar roll för hur informanten arbetar med läxor. 

Det didaktiskta perspektiv fångar på ett givande vis upp frågorna varför, vad och hur informanterna 

tänker när de formar, ger, och återkopplar läxor. 

4.1 Det kognitiva perspektivet 

Det kognitiva perspektivet utgår ifrån tanken att människan är medveten om sin syn på omvärlden. 

Denna syn baseras på individens tidigare erfarenhet inom bekanta områden och genom dessa finner 

nya förklaringar (Hwang & Nilsson 2011, s. 61). I detta perspektiv hävdar man enligt Denis C. 

Phillips och Jonas F. Soltis (2010, s. 73) att utvecklingen hos en människa fungerar som resten av 

kroppen – det vill säga en strävan efter ett konstant tillstånd. Med detta menas att när individen i 

fråga når en obalans på grund av sin omgivning kommer kroppen regleras för att återställa 

jämvikten. Med hjälp av de kognitiva strukturer som individen har byggt upp kan den när det 

uppstår ett nytt problem, använda sig av dessa för att skapa ny förståelse inför detta. Man anser att 

kunskap kommer inifrån-ut (Typhon, Vonèche 1996, s. 2).  

4.1.1 Assimilationsteorin 

Enligt Philips och Soltis (2010, s. 69) menar Piaget som är en stor förespråkare och forskare inom 

kognitiva perspektivet att barnets lärande är en process av uppbyggnad av kognitiva strukturer.  

     Assimilationsteorin beskriver att individen tar den information den redan äger för att skapa sig en 

uppfattning av verkligheten och omvärlden. Denna information kan även ändras och anpassas av 

nya erfarenheter. Assimilation är att barnet tar den nya informationen samt sin tidigare information 

och kan därigenom dra nya slutsatser (Piaget 1952, s. 407). Piaget (1952, s. 265) menar att barnet 

använder sig av tidigare komplexa kognitiva strukturer – som han refererar till som schemata, för att 

förstå och lösa nya problem som uppkommer.  

Piaget talar även om olika stadier varje barn går igenom. Det stadie våra informanters elever 

befinner sig i kallas för konkret operationellt stadium. I detta stadium har barnen börjat tänka mer 

logiskt och mer konsekvent, och utifrån det tillämpar de strategiska strategier för att lösa nya 

problem som uppstår (Hwang, Nilsson 2001, s. 63). 

4.2 Det sociokulturella perspektivet 

Inom det sociokulturella perspektivet menar man att kunskap kommer utifrån-in (Typhon, 

Vonèche 1996, s. 2). Man menar att varje individ tillhör olika sociala grupper och att det genom 

denna socialisation sker en utveckling och ett kunskapsintag hos individen. Dessa grupper kan vara 

sociala relationer i individens närmiljö samt olika former av media som individen har tillgång till 
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(Philips och Soltis 2010, s. 84). I detta perspektiv menar man även att grunden för utveckling och 

kunskap sker genom språket. Kunskap byggs med hjälp av diskussioner runt uppgifterna (Philips 

och Soltis 2010, s. 85). Philips och Soltis (2010, s. 88) tolkar även teorin genom att förklara att 

lärandet sker genom de sociala interaktioner som vi uppsöker eller tilldelas. Philips och Soltis (2010, 

s. 95) tolkar även vikten av föräldrarnas roll i barnens liv som viktiga i förhållande till barnets roll 

inom områden såsom språkinlärning.    

4.2.1 Sociokulturella perspektivets tänkare.  

Vygotsky (1981, s. 165) menar att den sociala omgivningen barnet befinner sig i har påverkan på 

barnets beteende. Philips och Soltis (2010, s. 93) menar att Vygotsky lägger större vikt vid den 

inlärningspotential individen har, framför den kunskap individen redan besitter. Detta kan erhållas 

genom ledning av mer kunniga individer.  

Dewey (1985, s. 47-49) menar att betingning – den positiva eller negativa förstärkning som sker 

efter ett val utifrån det sociala sammanhang barnet befinner sig i, har en påverkan på barnets sätt 

att agera till olika situationer. Olika former av information som ges från en annan person associeras 

efter ett tag med en händelse och en känsla. Betydelsen får en stimulerande känsla hos barnet 

(Dewey 1985, s. 50-51). Barnet tar även över de moralprinciper som finns i deras omgivning 

(Dewey 1985, s. 53). Philips och Soltis (2010, s. 89) menar även att Dewey anser att lärande sker 

genom meningsfulla aktiviteter såsom samarbete för att lösa olika problem och diskussioner runt 

problemen. 

4.2.2 Proximala utvecklingszonen 

Inom det sociokulturella perspektivet talar man om barnets proximala utvecklingszon. Vygotsky (1981, 

s.163) menar att kunskap skapas mellan två plan, det sociala planet och sedan det psykologiska 

planet. På det första planet skapas minnet och förståelsen över konceptet. Inte förrän efter detta 

skett kan barnet anamma konceptet och använda sig av det på egen hand. Inom det sociokulturella 

perspektivet anser man att kunskap förs över i sociala sammanhang där en person med mer 

kunskap ger barnet redskap för att anamma kognitiva förmågor (Vygotsky 1981, s.164). 

4.3 Det didaktiska perspektivet 

Inom didaktiken strävar man efter att hitta den kunskap och de färdigheter som en kultur och ett 

samhälle har till sitt förfogande, för att vi på bästa sätt kunna forma och bygga en god karaktär hos 

eleverna. Några av de stora frågorna inom didaktiken är varför eleverna ska lära sig innehållet samt 

vilken nytta de kan ha av de inlärda kunskaperna. Vad kan och ska det betyda för eleverna och hur 

ska lärare lägga fram innehållet för att eleverna själva ska kunna ta det till sig på bästa sätt. 

(Westbury, Hopmann, Riquarts 2000, s.46-47). 

Från dessa frågor kan man dra slutsatsen att lärare måste ha inblick i och vara medvetna om 

elementen i just sitt samhälle och sin kultur. Då kan de på bästa sätt fostra sina elever till att bli 
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samhällsnyttiga medborgare. Eftersom detta skiljer sig från olika länder och kulturer, måste didaktik 

ses som något som ständigt influeras och anpassas av den plats och tid som råder (Westbury, 

Hopmann, Riquarts 2000, s.46-47).  

Man brukar tala om frågorna ” varför? vad? och hur?”, som didaktikens tre grundfrågor (Tornberg, 

2000, s.13). Tornberg (2000) menar dock att det är ett lite vårdslöst sätt att sammanfatta didaktikens 

grunder. Därför bör man komma ihåg att dessa tre frågor ständigt måste sättas i relation till 

samhällets och skolans övergripande mål för undervisningen för att bli didaktiska. 

Didaktikens grundfrågor är en användbar utgångspunkt när vi undersöker lärares val att ha/inte 

ha läxor med som en del av undervisningen. De fångar in vilka faktorer olika lärare ser som 

viktigast. De tydliggör också om man kan dra någon koppling mellan informanternas resonemang 

och deras elevers socioekonomiska bakgrund. 

4.4 Sammanfattning 

Barnets uppfattning av omvärlden och de kunskaper det erhåller är ett resultat av dess 

uppväxtsituation och det sociala och kulturella sammanhang det ingår i (Hwang & Nilsson 2011, 

s. 66). Detta gör att läxan är en direkt koppling till det sociala och kulturella sammanhanget – i detta 

fall hemmiljön som eleven är uppväxt i (Philips och Soltis 2010, s. 84). Enligt det sociokulturella 

perspektivet har hemmiljön en stor påverkan på hur läxor hanteras. Hemmiljön bör därför vara 

någonting som lärare har i åtanke när de bygger upp sitt arbete med läxor. Lärare måste även ta 

hänsyn till den proximala utvecklingszon som eleverna har och fundera på hur mycket hjälp utifrån 

eleverna behöver för att klara av att göra sina läxor (Vygotsky 1981, s.164). Det sociala 

sammanhanget kan påverka elevernas syn på läxor, eftersom en betingning sker. Huruvida 

betingningen är negativ eller positiv gör att eleven associerar läxan med en specifik känsla (Dewey 

1985, s. 50-51).  

Om läraren erhåller ett mer kognitivt synsätt på lärande bör hemmiljön inte ha någon större 

påverkan på elevernas utveckling. Eleven använder sig av den kunskap det redan besitter (Typhon, 

Vonèche 1996, s. 2) och kan utifrån den göra läxor utan stöd hemifrån.  Läraren behöver därför 

inte ta lika mycket hänsyn till hemmiljön vid planering och utformning av hemläxor. Även i detta 

perspektiv anser man att eleverna tar kunskap från deras tidigare erfarenheter (Piaget 1952, s. 407). 

Hemmiljön kan påverka elevernas kunskap om läxornas innehåll.  Här anser man dock att eleverna 

kan klara läxorna om de utgår från tidigare erfarenheter och kunskaper. I det konkret operationella 

stadium som våra informanters klasser ligger på, bör eleverna kunna tänka mer logiskt och 

konsekvent än tidigare. Av denna anledning bör eleverna klara av att göra sina läxor utan stöd 

hemifrån med rätt verktyg från tidigare skolarbete (Hwang, Nilsson 2001, s. 63). 

Strävan efter att alla barn ska nå sin proximala utvecklingszon och därmed ges chansen att utveckla 

sitt kognitiva tänkande och förhållningssätt går hand i hand med didaktikens tre grundfrågor.  

Dessutom syftar båda teorierna till att det väsentliga i barns lärande ständigt måste anpassas efter 

samhälle och miljö (Selander 2012, s.210). Teorierna behandlar också hur elever ges bästa möjliga 
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förutsättningar för inlärning och poängterar att vi som lärare har viktiga roller i detta. Därför måste 

vi ständigt reflektera över vårt arbete och utifrån det utveckla detta vidare efter rådande samhälle 

och miljö.  
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5. Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att analysera de bakomliggande faktorerna till varför lärare arbetar med eller 

utan läxor, med ett särskilt fokus på elevers socioekonomiska bakgrunder.    

 

 Vad kan ligga till grund för lärares val av läxanvändning? 

 Hur kan faktorn socioekonomiska förhållanden inverka på lärares val? 

 Finns det en koppling mellan forskningen kring läxor och lärares resonemang till 
användningen av läxor? 
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6. Metod 

Vi har undersökt lärares syn på läxor i tre olika områden: landsbygd, utkanten av Uppsala stad och 

innerstad samt om informanterna anpassar sitt arbete med läxor utefter sina elevers 

socioekonomiska bakgrund. För att få svar på vår frågeställning har vi valt att arbeta med metoden 

samtalsintervjuer.  

För att få ett tillräckligt kontextuellt svar på vår frågeställning har vi valt att arbeta med metoden 

samtalsintervjuer utformade efter en kvalitativ metod.  Denna metod är till skillnad från en kvantitativ 

metod mer inriktad på att lyfta människors sätt att resonera och reagera, än att besvara hur många 

av dessa människor som reagerar och resonerar på samma sätt (Trost 2010, s.32). En kvalitativ 

metod – till skillnad från en kvantitativ metod, ger även en inblick i de intervjuades perspektiv 

(Bryman 1989, s. 135). 

6.1 Metod för datainsamling  

Under intervjun samlades material in via en ljudupptagning, för att i efterhand via en transkribering 

kunna gå tillbaka och se vad som exakt som sagts (Trost 2010, s. 74). Alla informanter vi intervjuade 

godkände att vi använde oss av en applikation, Röstinspelare, för att spela in intervjun. Vi hade 

dock med oss block och penna för att kunna anteckna det väsentliga om informanten inte skulle 

känt sig bekväm med det först föreslagna alternativet.  

Vi valde att säkerhetsspara våra inspelningar på en privat internet-hårddisk, för att materialet 

inte skulle gå förlorat om mobilen vi spelat in på skulle gå sönder.  

6.2 Intervjuer som kvalitativ undersökning 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer, som var semi-strukturerade med korta frågor som tillät 

informanten att utforma sina svar i en bredare utsträckning. Vi fick därmed mer ingående svar om 

lärarnas tankar och resonemang angående läxor och den socioekonomiska bakgrund som eleverna 

har (Trost 2010, s. 25). Vi valde en kvalitativ utgångspunkt för att få svar på frågan om varför 

informanterna väljer att ha läxor, snarare än hur många av dessa som använder sig av läxor. Detta 

val är väl anpassat till de perspektiv vi valt att arbeta utifrån och den frågeställning vi valt (Trost 

2010, s. 33).  

Intervjuerna hade en låg standardisering, vilket innebar att frågorna utformades från den som blev 

intervjuad och inte var exakt lika för alla intervjuade (Trost 2010, s. 39). Frågorna lämnades öppna 

för informanterna att fördjupa sina svar med hjälp av frågor såsom: Hur? Varför? (Häger 2001, s. 

60) Informanterna arbetar i olika områden och har även olika syn på användandet av läxor. De 

utgick också från olika perspektiv och tankar i sina val och resonemang. Delar av intervjun var som 

ovan nämnt ostrukturerade – det vill säga att svaren på frågorna lämnades öppna att formas av 

informanterna (Trost 2010, s. 32). Vi använde oss av fokusintervjuer, intervjuer som utgår från de 
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teman en studie baserar sig på (Trost 2010, s.42). I vårt fall var dessa teman informanternas 

didaktiska tankar bakom sitt arbete med läxor och om det kan bidra till segregation mellan elever 

med skilda socioekonomiska bakgrunder. Intervjuerna formades på det sättet att de alltid startade 

med några uppvärmningsfrågor gällande informantens arbetserfarenhet, efter detta kom de 

tematiska frågorna knutna till dennes syn på läxor. Intervjuerna avslutades med ett par 

uppföljningsfrågor anpassade till de svar som framkommit under tidigare frågor (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012, s. 265). 

Vi valde intervjuer framför enkäter i vår informationssamling då detta ger en möjlighet till 

följdfrågor och en mer ingående diskussion. Att vi hade en kvalitativ- och inte en kvantitativ 

undersökning, med sju lärare, bidrog också till valet. Med intervjuer framför enkäter fanns chansen 

att utvinna mer information eftersom enkäter ofta ska besvaras via fasta svarsalternativ och att dess 

frågor kan tolkas olika av informanterna (Hwang & Nilsson 2011, s. 83). En enkät innebär också 

att informanternas svar kan bli mer svårtolkade än vid en intervju. Det blir en mer direkt 

uppfattning av situationen vid en intervju då man får träffa sin informant ansikte mot ansikte. 

Möjligheten att ifrågasätta den intervjuade om man är tveksam till hur man ska tolka svaret bidrar 

också till en mer korrekt tolkning av informationen (Trost 2010, s. 32). Vi utgick från ett antal 

grundfrågor (se bilaga 1). Dessa frågor är relativt öppet uppbyggda, och lämnar utrymme för 

följdfrågor och diskussion.  

Det finns främst två faktorer som är viktiga att ha i åtanke när man arbetar med denna metod, 

både vid utformning av intervjufrågor och vid intervjutillfälle. Den första är att det är lätt att 

intervjun påverkas av formuleringar, förväntningar och förutfattade meningar hos båda parter – 

intervjuare och intervjuad. Den andra är det faktum att en människas åsikt kan variera och att svaret 

därmed kan skilja sig från dag till dag (Hwang & Nilsson 2011, s. 83). 

6.3 Material  

I denna studie har sju lärare från fyra olika skolor från olika områden i Uppsala län intervjuats. Två 

av skolorna ligger på landsbygden, en av skolorna ligger i Uppsalas innerstad och en av skolorna 

ligger i utkanten av Uppsala stad. Intervjuerna är konfidentiella då informanternas namn och 

identitet inte kommer överlämnas utom vid särskild begäran. Detta kommer inte påverka 

trovärdigheten hos materialet då informanternas identitet inte är relevant för studien (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson 2012, s. 258). Valet av att endast intervjua klasslärare har gjorts för att nå de 

som är närmast ämnet och gör valen angående läxor i undervisningen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson 2012, s. 260).  

 



 

 21 

6.4 Urval av informanter 

Vi mailade över hundra mejl till lärare runt om i Uppsala. Vi valde lärare baserat på vilken årskurs 

de arbetade i och försökte även nå ut till ett flertal olika typer av socioekonomiska områden. 

Mailadresserna som vi använde hittade vi på Uppsala kommuns hemsida. 

6.4.1 Bortfallsanalys  

Av de över hundra mail vi skickade fick vi endast respons från nio stycken lärare. Ett av svaren var 

nekande på grund av sjukskrivning, och en lärare tackade ja från början – hen gav dock aldrig ett 

vidare svar för intervjutid och informationsbrev. Avslutningsvis hade vi sju informanter, från fyra 

olika områden. Att lärarna som gett respons i åtta av nio fall kom från samma skolor var något vi 

fann intressant. De två lärare gav svar men som vi inte fick chansen att intervjua kom även de från 

samma skola. Skolorna som de responderande lärarna är verksamma i är belägna i områden som 

har en relativt likvärdig socioekonomisk status. 

De teorier vi har om varför utfallet blev detta är, att de kontaktuppgifter vi fann på Uppsala 

kommuns hemsida inte är aktiva eller att många lärare anser att de inte har den tiden att lägga ner. 

Det kan också finnas ett samband att de lärare som arbetar i dessa skolor är mer "engagerade", då 

dessa är högpresterande skolor i goda områden. 

6.5 Genomförande av intervjuer 

Vi besökte informanterna på deras skolor efter skoldagens slut, trots att det finns risk för att vi 

skulle bli avbrutna eller på annat sätt störda (Trost 2010, s. 65). Vi valde det alternativet då vi 

tillsammans ansåg att detta skulle underlätta och spara restid för informanterna.  

Vi genomförde alla intervjuer tillsammans för att kunna få in en större bredd av information – 

som man som enskild intervjuare eventuellt skulle ha missat och för att efteråt kunna diskutera 

intervjuerna på bästa möjliga sätt med varandra. Efter ett övervägande tyckte vi inte heller att ämnet 

var känsligt nog att det skulle vara en nackdel att vara två intervjuare, även om en informant kan få 

känslan av att vara underläge i en sådan situation (Trost 2010, s. 67). På en av skolorna intervjuade 

vi två informanter samtidigt, då de önskade detta på grund av tidsbrist.  Vi ansåg inte att det skulle 

påverka intervjun negativt, som det enligt Trost (2010, s.67) kan göra, då dessa arbetar nära och 

kollegialt med varandra. De resterande intervjuerna i de tre andra skolorna skedde enskilt. 

Som nybörjare är det, enligt Björn Häger (2001), lätt att göra misstaget att forma och utföra för 

långa intervjuer, vi satte därför en uppskattad tid på runt en timme per intervju. Detta beräknade 

vi skulle räcka till att utvinna det väsentliga i materialet. Det skulle inte heller bli en överbelastning 

för vårt arbete med transkriberingen. Det visade sig dock redan under första intervjutillfället att 

våra frågor och följande diskussion snarare tog runt 30 minuter. Vi såg dock inte detta som 

otillräckligt då vi fått svar på alla våra frågor och inte ville lägga till nytt material bara för att fylla 

tiden (Häger 2001, s. 142). 
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6.6 Etiska aspekter 

Innan vi påbörjade intervjuerna skickade vi ett informationsbrev samt en medgivandeblankett (se 

bilaga 2) för att informanterna skulle bli införstådda om vad som väntades av dem under intervjun. 

I dessa fanns ett stycke där den intervjuade får skriva under (Dalen 2015, s. 24-27). I detta brev 

förklarades det också att den intervjuade kan dra tillbaka sin medverkan när den önskar (Trost 

2010, s. 124).  

För att behålla konfidentialiteten hos personerna som intervjuats har deras namn ersatts mot 

”Lärare 1”, ”Lärare 2” och så vidare. Deras riktiga namn och uppgifter finns i originalintervjuerna, 

vilka endast vi har tillgång till. Även skolorna som lärarna arbetar på kommer förbli konfidentiella, 

och benämns istället efter sitt socioekonomiska områdes status. (Trost 2010, s.127). 

6.7 Genomförande av materialanalys 

När intervjuerna var inspelade transkriberades dessa och skrevs ut. Under analysen av materialet 

använde vi oss av dessa transkriptioner för att extra tydligt kunna klargöra vad för information vi 

erhållit under intervjun. Det gav oss också möjligheten att ordagrant se vad informanterna hade 

sagt (Dalen 2015, s. 70). Bearbetning av materialet skedde genom en form av kodning där man 

först bryter ner materialet. Sedan sätts de olika delarna av intervjuerna in under kategorier som 

stämmer överens med de teoretiska utgångspunkterna i intervjun (Dalen 2015, s. 78).  

Kodningen bestod av olika tolkningsnivåer. Det första steget var att göra en råkodning, här 

identifierades de begrepp som förekommit under intervjun. Dessa lades in under olika kategorier 

baserade på intervjufrågorna (Dalen 2015, s.79). Nästa steg i kodningsprocessen var en selektiv 

kodning, här gjordes en jämförelse mellan de olika kategorierna. Vi letade samband och drog 

paralleller till vårt syfte och vår utgångspunkt (Dalen 2015, s. 82) för att lyfta det väsentliga i 

materialet för vidare bearbetning.  Både Trost (2010, s.147) och Dalen (2015, s.78) nämner analysen 

av materialet som en kreativ tankeprocess som man måste utforma själv utifrån materialet. Vår 

bearbetning av materialet skedde främst via en tabell (se bilaga 3). Detta gav oss en god översikt 

och gjorde det tydligare se likheter och skillnader mellan de olika lärarna och deras svar (Trost 

2010, s.153). 

6.8 Reflektion kring metod 

Vi valde att i första hand använda oss av ljudinspelning och att inte ta anteckningar förutom i de 

fall ljudupptagning inte tilläts, detta för att Trost (2010 s. 76) i sin bok nämner att anteckningar 

under intervju helst ska undvikas, då det kan vara störande för den intervjuade. 
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7. Analys 

Först kommer en kort presentation av våra informanter, se nedan tabell 7.1  

 

Informant Område Arbetar med läxor 

Lärare 1 Landsbygd Ja 

Lärare 2 Utkant av stad Nej 

Lärare 3 Innerstad  Ja 

Lärare 4 Utkant av stad Ja 

Lärare 5 Landsbygd Ja 

Lärare 6 Landsbygd Ja 

Lärare 7 Innerstad  Ja 

Tabell 7.1 

 

Under intervjuerna framkom det att sex av sju informanter använde sig av läxor som en del av sin 

undervisning. Deras argument för detta val påminde till stor del om varandra. Alla dessa sa till 

exempel att det är en viktig färdighet att lära sig hur man hanterar hemmastudier och att eleverna 

måste förberedas inför framtiden då självstudier blir en större del av undervisningen. 

Lärare 1 svarade på följande vis: 

Ska man utbilda sig när man blir äldre, då bygger det på att man tar ansvar för sina egna 
studier. Och det är ju mycket liksom hemmajobb. Man pluggar, man läser inför tentor och 
så vidare. Så att det här tycker jag är en träning inför… att man måste liksom vara medveten 
om att man måste jobba lite grann hemma också [---] även om man skulle ha läxfritt här i 
sjuan, åttan, nian… så kommer man till gymnasiet. […] det blir bara att skjuta problemet 
framför sig hela tiden. 

Detta kan ställas i relation till det Lärare 2 – den enda av de sju intervjuade som inte använde 

läxor, svarade: 

Det är min uppgift att förbereda studieteknik i klassrummet, alltså i klassrummet så 
försöker jag jobba med hur man angriper en text och hur man skriver en text och att jobba 
med processen i klassrummet. Så det är där jag förbereder dem. […] Min tanke är att det 
ingår i mitt uppdrag jobba med strategier för deras lärande. [---] Jag förstår vad man menar 
med att barnen tränar ansvar, men jag kan lika gärna skicka fram och tillbaka en 
papperslapp som man satt ett X på hemma bara och så tar det med det tillbaks. Asså att 
det skulle träna lika mycket ansvar tänker jag. 

Ytterligare en viktig aspekt som alla informanter som arbetade med läxor påpekade var att 

hemmastudier erbjuder en mängdträning som skolan inte har möjlighet att ge. Informanterna ansåg 

att lektionstimmarna inte räcker till för att befästa kunskap såsom läsning, en kunskap som kräver 

mycket mängdträning för att kunna brukas effektivt. Informanten som inte använder sig av läxor 

ansåg att denna typ av läxa kunde ersättas med korta arbetspass om 15 minuter tre gånger per vecka 

där eleverna fick öva läsfärdighet och gavs direkt återkoppling på detta. 
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Att läxan är ett sätt att skapa en bro mellan skolan och hemmet – då eleverna ges möjlighet att 

visa upp sitt skolarbete hemma, var även något som tre av lärarna tog upp som en viktig del av 

läxans syfte. De menade att föräldrarna då blir mer insatta i sina barns skolgång och utveckling. 

Lärare 2 ansåg inte att läxor i sig är en dålig undervisningsmetod, utan grundade främst sitt val 

om läxfri undervisning i att hen ansåg sig sakna kunskap om hur man formar en bra läxa och vilket 

innehåll en sådan bör innehålla. Hen hade även resonemanget att läxor är tidskrävande och att det 

blir en orättvisa då alla elever inte får samma stöd hemifrån.  

Två av informanterna ansåg att föräldrar kan påverka valet om användningen av läxor, eller i 

alla fall starta en diskussion mellan kollegor.  

 En av dessa, Lärare 3 menar på detta vis ”När det dyker upp frågor, kanske från föräldrar som 

ifrågasätter läxor eh… där vi kollegor känner sinsemellan att det här måste vi lyfta upp till en större 

diskussion, vad tycker vi för någonting, gör vi rätt saker, är frågan från föräldrarna befogad?”. 

Tre av informanterna tyckte snarare att föräldrar har en påverkan av hur läxor ska utformas och 

göras – till exempel vilka dagar läxan ska ges ut och lämnas in och hur mycket läxa eleverna ska ha. 

De tyckte dock att valet om att ha läxor i grund och botten låg hos dem själva. De två sista lärarna 

tyckte inte att föräldrar har någon form av påverkan i deras val, vare sig i utformning eller 

användning. 

Lärare 4 – arbetar på samma skola som Lärare 2, tog inte föräldrars synpunkter i beaktning och 

förklarade på detta vis vid frågan om hur hen agerat de gånger föräldrar till exempel önskat fler 

läxor till sina barn: 

Det har varit föräldrar som har önskat och då… Jag har varit med om det och då har jag 
fak… jag har pratat med barnet och då någon gång har barnet sagt ”aa, kan ta” men sedan 
ibland har jag låtit det rinna ut i så fall, eller det kan vänta lite grann och sen har jag pratat 
med föräldern för då har jag märkt att barnet inte vill. 

Alla informanter ansåg också att för att elever ska klara av att göra sina läxor måste innehållet 

ha bearbetats i tidigare undervisning.  

Vid frågan om läxan är uppbyggd på så vis att eleverna klarar av att göra sina läxor på egen hand 

svarade samtliga informanter som ger läxor ja. Detta står dock i strid med det faktum att fem av 

dessa sex informanter samtidigt ger en läsläxa som kräver någon form av lyssnare och därmed ett 

visst stöd hemifrån. Samtliga informanter hade en dialog med föräldrarna hur de kunde hjälpa sina 

barn på bästa vis. En del skickade även hem brev till föräldrarna om vad de förväntade sig att 

hemmet skulle hjälpa till med.   

Lärare 5 besvarar vår fråga på detta vis ”Aa, det är tanken. Förutom då som läsläxan till exempel, 

där vill vi gärna att föräldrarna sitter med och lyssnar på läsningen ibland. Så det vill vi att de ska 

hjälpa till med.”. 

Lärare 4 var den enda som egentligen inte formade läsläxan så att den krävde hjälp hemifrån, 

och menar i stället på detta vis: 



 

 25 

Ja egentligen så är det så. För jag skickar aldrig hem en läxa som vi inte har gått igenom. 
[…] Läser igenom texten, jag läser först, sen läser de efter mig och sen läser vi tillsammans, 
vi tittar på innehållet, vi pratar om innehållet, jag ställer frågor. [---] Så egentligen har vi 
gjort läxan när de tar med sig hem. [---] Jag vill helst och det brukar jag säga, läs gärna för 
en vuxen, för någon annan hemma. Man kan ju läsa för syskon också, alla bor ju inte med 
sina föräldrar, men att man läser för någon annan hemma. [---] Jag lyssnar ju på barnen här 
i skolan också […] de får sitta och läsa för varandra i grupper, så kan jag cirkulera och så 
får jag vara noga med att ja nu har jag lyssnat på dem. 

Även om det Lärare 4 säger ligger nära det som resterande informanter säger och vill att elever 

helst ska högläsa för någon hemma, erbjuds ändå eleverna en möjlighet att läsa för kamrater. 

Alla informanter som ger läxor utom en, har någon gång behövt anpassa en läxa efter elevers 

hemmiljö. Det har varit allt från att behöva skicka med verktyg såsom penna och sudd till elever 

som inte har detta hemma, till att ha låtit vissa elever göra sin läxa i skolan då de av varierande 

anledningar inte kunnat göra den i hemmiljön. Samtliga informanter sa dock att deras läxor snarare 

anpassas efter individen, än efter hemmiljön. Lärare 6 – arbetar på samma skola som Lärare 1, 

förklarar: 

Jag tänker på dem som jag hade förra året. Där hade ju jag två elever som aldrig gjorde 
matteläxan, eller någon läxa över huvud taget. Men det var ju uppgjort, och det hade vi ju 
liksom beslutat på skolmöte att de skulle slippa, för att det var så mycket konflikter hemma. 
[---] Kring att göra en läxa. Men de har ju också inte heller varit i skolan. […] Gör man 
ingenting i skolan så kan man ju inte göra det hemma, det går ju inte att kräva det. 

Ingen av skolorna hade några styrdokument från kommunen. De informanter som har läxor 

anser att de behöver detta arbetssätt för att uppnå de kraven som finns i skolverkets läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Två av de fyra skolorna har en läxpolicy. En av 

dessa två har nyligen fått denna policy på papper och har därför inte ännu hunnit verkställa denna 

policy till fullo.  

Två av skolorna erbjuder i dagens läge läxhjälp till eleverna. Detta bidrag kommer dock från 

utomstående organisationer eller frivilliga personer. En av informanterna trodde dock att skolan 

hen arbetade på haft en tidigare läxhjälp som skolan själv bedrev. Hen menade dock att denna 

försvunnit på grund av bristande intresse och närvaro. En av de skolorna som i dag inte har någon 

läxhjälp har haft det tidigare, även denna hjälp kom från en utomstående organisation. Lärare 4 

anser att många av eleverna som behöver läxhjälp samtidigt har behovet av att ha mer fritid än 

övriga elever och att detta krockar då läxhjälpen ligger efter lektionstiden – vilket leder till att 

eleverna vägrar gå dit. 

Alla informanter tyckte att elever till viss del påverkas av föräldrars och andra närståendes åsikter 

kring läxor. Om elevernas inställning till läxan påverkas mest negativt eller positivt av detta rådde 

dock skilda uppfattningar. Två av lärarna tyckte att föräldrars negativa syn till läxor påverkar mer 

än den positiva. Endast Lärare 2 – som inte använde sig av läxor, trodde att föräldrarnas positiva 

åsikter drog starkare. De fyra resterande informanterna tyckte att både positiva och negativa åsikter 

från föräldrar påverkar elever i samma utsträckning.  
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Alla informanter tyckte att läxor kan bidra till segregation i form av en ökad kunskapsklyfta 

mellan elever från olika socioekonomisk bakgrund. Huruvida de anpassar sin undervisning efter 

detta skiljer sig dock. Lärare 7 – som arbetar på samma skola som Lärare 3, säger till exempel att 

”Det kan det säkert göra, fast jag tycker också samtidigt liksom, om man nu har… Det finns de i 

samhället som har svårt att få till det med läxor och så här men varför ska alla andra lägga sig på 

den nivån, tycker jag.”. Medan Lärare 2 resonerar på det viset att: 

Jo det kan bidra absolut till att det blir större klyftor mellan barnens… eh, ja, förmodligen 
kunskapsutveckling. Ofta är det ju de redan starka barnen som får kanske mest hjälp och 
de som är lite svagare och kanske har ett annat modersmål och inte får det stödet får 
fortsättningsvis inte. Alltså det blir inte samma… visst bidrar det. 

Som en följdfråga till detta undrade vi om lärarna skulle arbetat annorlunda om de arbetat i ett 

område som socioekonomiskt skiljer sig från deras nuvarande. Fem av lärarna svarade att de 

antagligen skulle ha gjort det. Alla informanter höll dock fast till sina resonemang kring att ha eller 

inte ha läxor och sa att det snarare skulle vara nivån på läxorna som skulle komma att anpassas. 

Ingen skulle helt frångå sitt tidigare arbetssätt och sluta eller börja använda sig av läxor. På frågan 

om hur informanten skulle anpassat sitt arbete till ett område som har en stor variation i människors 

härkomst och språk svarade Lärare 5 ” […] Nä men jag tror att just de här aspekterna när man, där 

man får träna lite grann på att själv ta ansvar för någonting, jag skulle nog inte vilja vara utan läxor 

och kanske ännu mera sådana läxor som gynnar det svenska språket, tror jag att jag hade valt i så 

fall.”. Detta resonemang återfinns i liknande drag hos de resterande fyra informanter som använder 

sig av läxor. 

Till sist vill vi i vår analys lyfta fram det faktum att Lärare 2 som inte använde sig av läxor 

kommer från den skola som har störst variation mellan elevernas olika socioekonomiska 

bakgrunder. Även Lärare 4, som var den av de läxanvändande informanterna som kände sig mest 

kluven till arbetet med läxor arbetade på denna skola. 
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8. Diskussion 

För att få svar på vår frågeställning kommer vi att koppla det material vi samlat i analysen till både 

den forskning och till de teoretiska perspektiv vi utgått från.  

8.1 Tankar om läxor  

Även om studier visar att läxor har en knappt märkbar effekt på barn i lägre åldrar (Hattie 2012, s. 

27) hade alla informanter som använder sig av läxor resonemanget att läxor är ett bra sätt att träna 

inför framtiden på studieteknik och ansvarstagande. I och med att man ger eleverna fler 

erfarenheter i ett tidigare stadie kan de återgå till denna kunskap när de i framtiden ställs inför nya 

hemuppgifter. Detta har en tydlig koppling till assimilationsteorin (Piaget 1952, s. 407). Att ge läxor 

som en förberedelse inför framtiden ger en långsiktig akademisk effekt, då eleverna lär sig 

färdigheter som de drar nytta av i framtiden snarare än här och nu (Cooper 2007, s. 8). 

Resonemanget kan kopplas till två av didaktikens tre grundfrågor – hur och varför (Tornberg, 2000, 

s.13). Eleverna får ta ansvar för sina studier utanför skolans timmar och måste då göra ett mer 

självständigt arbete. Det ger eleverna en större självdisciplin, ett mer självständigt problemlösande 

och en ökad förmåga att planera sin tid. Detta gynnar även de icke-akademiska effekterna (Cooper 

2007, s.10). 

Lärare 2 som inte använder sig av läxor kopplar snarare sin undervisning till barnens proximala 

utvecklingszon (Vygotsky 1981, s.164) där hen ger eleverna kunskapen om ansvarstagande och 

hemmastudier i klassrummet som de kan förankra sina senare studier i. Även om detta också 

förbereder eleverna för framtiden skulle detta kunna ses som en mer direkt akademisk effekt 

(Cooper 2007, s. 8) då eleverna tillsammans med läraren lär sig en givande studieteknik.  

Den mängdträning som läxan erbjuder var också en viktig faktor för alla de informanterna som 

använder sig av läxor i sin undervisning. Didaktikens fråga varför (Tornberg, 2000, s.13) är mest 

central i detta resonemang och besvaras genom att lärarna anser att skoltimmarna inte räcker för 

att få den mängdträning eleverna behöver för att kunna bli goda läsare. Lärare 2 ansåg dock att 

mängdträningen kunde vävas in i lektionerna under skoldagen och sätter därför snarare didaktikens 

hur (Tornberg, 2000, s.13) i fokus. Denna mängdträning skedde med korta pass som enbart gick 

ut på att nöta in dessa kunskaper med direkt återkoppling. 

Lärare 2 ansåg inte att ovanstående anledningar och resonemang är dåliga i sig. Hen ansåg sig 

istället sakna den kunskap som krävs för att forma en givande läxa som skulle gynna alla elever och 

inte bara den del av klassen som får stöd hemifrån (Cooper 2007, s.58). 

Alla informanter menade att deras elever skulle kunna klara av att göra sin läxa på egen hand. 

En förutsättning som alla informanter nämnde för att nå detta mål var att materialet tidigare skulle 

ha behandlats under lektionstid. Salinas (2014) skriver i sin studie att en viktigare faktor än den 

mängden tid elever spenderar på sitt läxarbete är kvaliteten på lärarnas instruktioner. Även det 

faktum att Skolverket (2014) poängterar att föräldrarnas utbildningsnivå inte ska påverka huruvida 
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elever klarar sin läxa eller inte, talar för att eleverna ska ges bästa förutsättningar för att på egen 

hand klara sin läxa. Trots detta var det i princip standard att läsläxan krävde hjälp hemifrån i form 

av en lyssnare. Detta stödjs av att Grosin (2001) talar om hur vilken viktig kunskap läsningen är 

och att en förutsättning är att barnen måste få öva på att få läsa för någon annan.  

Det ska tilläggas att det är möjligt att flera av lärarna i studien ger sina elever möjlighet att få läsa 

upp sin läxa för någon i skolan då det brister i hemmet. I vår analys av materialet framkom dock 

ingen sådan fakta.  

8.2 Skola och hem 

Vygotsky (1981) menar att barnens kunskaper utvecklas från sociala sammanhang i barnets närhet. 

Om så är fallet så bör föräldrarnas åsikter kring läxor också spela en viktig roll för de åsikter barnet 

tar till sig. Vi skulle kunna dra en parallell mellan detta och det faktum att alla informanter tyckte 

att föräldrars och andra närståendes syn på läxor har påverkan på eleverna. Det styrks också av 

Grosin (2001) som skriver att föräldrar har en viss påverkan – både positivt och negativ, på barns 

syn av läxor och hemarbete. Dewey (1985) menar att skolans sociala miljö bör ge möjlighet till ännu 

en infallsvinkel och väcka tankar hos barnet som inte associeras direkt från hemmet. Den informant 

som hade uppfattningen att föräldrars positiva syn till läxor påverkar eleverna mer än den negativa 

var också den som inte använder sig av läxor. Detta skulle kunna kopplas till det som Cooper (2007) 

skriver, nämligen att föräldrar vars inställning skiljer sig från skolans kan skapa en förvirring hos 

eleverna.  

De informanter som hade läxor poängterade vikten av att föra en dialog med hemmet om vilket 

stöd som föräldrarna förväntades bidra med i samband med läxor. Detta uppmuntras av det 

Cooper (2007) talar om, nämligen att föräldrars inblandning i inlärning kan få negativa effekter i de 

fall då föräldrar pressar sina barn för hårt eller tar över barnens uppgifter. Det sistnämnda är inte 

bara en form av fusk. Det är även ett sätt att frånta eleverna chansen att uppvisa vad de kan utföra 

på egenhand utanför skolan. 

Att en del av informanterna har behövt anpassa en läxa för att passa barnets hemmiljö talar till 

didaktikens fråga om hur (Tornberg, 2000, s.13). Alla barn har inte möjligheterna att göra en läxa 

på grund av antingen materiella eller sociala faktorer (Salinas 2014) och didaktikens varför besvaras 

då det är lärarnas uppgift att se till att alla får möjlighet att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. 

De sociala faktorerna kan till exempel vara att elever har svårt att finna arbetsro i hemmet eller 

att föräldrar som arbetar mycket har svår att kontrollera sina barns arbete och arbetsmiljö (Cooper 

2007, s. 12, 58). Det vanligare svaret var dock att lärarna anpassade läxan efter elevernas individuella 

behov för att alla ska få en sådan likvärdig utbildning som möjligt. Att skolan ska ha en likvärdig 

utbildning för alla (skolverket 2014, s. 30) speglar didaktikens fråga om varför och hur (Tornberg, 

2000, s.13) och kan vara en av anledningarna till att två av skolorna erbjuder läxhjälp till sina elever. 

En läxhjälp ger också barnen chansen att utvecklas i sin proximala utvecklingszon (Vygotsky 1981, 

s.163), då de har tillgång att tillsammans med en ledande hand ta sig vidare och öka sina kognitiva 
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förmågor. Lärare 4 tycker dock inte att denna hjälp räcker till, eftersom att de elever som mest 

behöver hjälpen inte nyttjar den. 

Tre av lärarna tog även upp att läxan var ett sätt att skapa en bro mellan hemmet och skolan, 

här blir frågan varför mest central (Tornberg, 2000, s.13). Lärarna resonerar som så att om 

föräldrarna får veta vad eleverna får lära sig i skolan blir föräldrarna mer insatta i deras barns 

kognitiva utveckling och därför vara mer medvetna om elevernas proximala utvecklingszon 

(Vygotsky 1981, s.163). Detta kan även göra att föräldrarnas uppskattning och involvering i barnens 

skolgång ökar, vilket i sin tur kan leda till positiva utfall i elevens lärande då dennes medvetenhet 

om kopplingen mellan hem och skola stärks (Cooper 2007, s. 10). Samarbetet mellan hemmet och 

skolan kan enligt Skolverket (2014) ha ett större värde i mångkulturella områden då det ofta finns 

en kulturell och social splittring mellan lärare och föräldrar.  

Huruvida informanterna tog hänsyn till föräldrars åsikter och påpekande kring sina barns arbete 

med läxor gav spridda resultat. Oavsett detta baserar alla informanter sina val på didaktikens fråga 

varför (Tornberg, 2000, s.13). De har alla resonemang till varför de väljer att antingen ta till sig eller 

avvisa föräldrarnas åsikter, och detta kan i grund och botten alltid kopplas till det informanterna 

tror blir bäst för sina elevers lärande. 

 

8.3 Alla elevers lika villkor 

Det var bara en av sex informanter som inte räknade med ett stöd från hemmet vid elevernas 

läsläxa, av den anledningen att vissa elever inte kan få den formen av stöd hemifrån. Detta kan, 

enligt Cooper (2007), öka klyftan mellan hög- och lågpresterande elever. I synnerhet i de fall där 

de högpresterande kommer från välbärgade hem som också har mer tillgång till ett akademiskt stöd 

hemifrån.  

 Ingen av informanterna kunde argumentera för att läxor inte skulle kunna bidra till en ökad 

kunskapsklyfta och segregation mellan personer från olika socioekonomisk bakgrund. Även detta 

kan kopplas till Cooper (2007, s.12) skriver om att högpresterande elever i kombination med ett 

välbärgat hem ofta har bättre resurser för att klara av läxan på ett framgångsrikt vis. Detta stödjs 

också av Salinas (2014), som menar att läxor kan bli extra mödosamt för de elever som har 

missgynnande hemförhållanden. Han tillägger dock att detta kan motverkas av att skolan erbjuder 

eleverna en ostörd plats där de kan utföra sina läxor. Det skulle kunna finnas en koppling mellan 

detta och det faktum att de två informanter vars inställning till att arbeta med läxor var mest kritiska 

är verksamma i området där elevernas socioekonomiska bakgrund varierar mest. Möjligtvis får 

dessa informanter en mer påtaglig uppfattning om att elevers förutsättningar för hemarbete skiljer 

sig från varandra. I ett i ett område där elevernas hemförhållanden och förutsättningar är mer 

likartade är det lätt att skillnader blir mindre synliga. Grosin (2001) menar dock att relationen till 

föräldrarna är av större betydelse för elevernas framtid än deras socioekonomiska bakgrund.  
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På frågan om lärarna därför skulle arbetat annorlunda om de haft sin arbetsplats i ett annat 

område svarade majoriteten ja. Ingen hade dock frångått sitt nuvarande arbetssätt helt, utan 

anpassat material och arbetssätt kring läxorna efter barn- och föräldragruppen. Det kan än en gång 

koppas till informanternas didaktiska tankar om hur, varför och denna gång även vad eleverna ska 

lära sig (Tornberg, 2000, s.13) då de hade anpassat sig efter miljö och grupp – det som didaktiken 

i grund och botten handlar om.  
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9. Konklusion 

Vi kan efter vår analys och diskussion av materialet återkoppla till vår frågeställning: 

 Vad kan ligga till grund för lärares val av läxanvändning? 

 Hur kan faktorn socioekonomiska förhållanden inverka på lärares val? 

 Finns det en koppling mellan forskningen kring läxor och lärares resonemang till 
användningen av läxor? 

Läxor i samband med segregation talar om de anpassningar lärarna gjort efter sitt verksamma 

arbetsområde. Den forskning som finns kopplas till lärarnas resonemang och klargör om de 

grundat sina val i forskning eller tradition. 

9.1 Läxor i samband med segregation  

Vår studie visade att alla informanter ansåg att läxor skulle kunna vara en bidragande faktor till en 

segregation i form av en ökad kunskapsklyfta mellan elever från olika socioekonomiska bakgrunder. 

Trots detta var det ingen av dem som skulle kunna tänka sig att helt överge sitt nuvarande arbetssätt 

och övergå från att använda sig av läxor till att inte använda sig av läxor – eller att börja arbeta med 

läxor i de fall de haft en läxfri undervisning. Ett skäl till detta val var att inte alla elever i klassen ska 

missgynnas på grund av att ett antal elever som inte klarar av att prestera efter de krav som läxan 

ställer.  

Det mer vanliga resonemanget till detta val var att just språket är något som elever i mindre 

gynnade socioekonomiska områden ofta behöver få träna på. Om informanten då tar bort läxan 

menade de att det skulle det snarare bli en otjänst för eleverna. Salinas (2014) stärker detta 

resonemang då han påpekar att det snarare är kvaliteten på lärares instruktioner samt skolans 

upplägg som spelar roll för att skolans ska producera goda elever, än den tid eleverna har möjlighet 

att lägga på sin läxläsning. Just med detta i åtanke sa samtliga informanter att det var viktigt att 

därför ha gått igenom läxans innehåll innan den skickades hem med eleverna. Därmed bygger de 

läxor som lärarna ger främst på en repetition av tidigare arbete – och elevernas förutsättningar för 

att klara läxan blir mer likvärdiga. 

En läxhjälp är också något som erbjuder eleverna en ökad chans att komma ikapp sina kamrater 

i de fall de av olika anledningar inte klarar av att göra sin läxa i hemmet. Trots detta är det inte alla 

skolor som erbjuder detta alternativ. Av de skolorna som intervjuades var det ingen av skolorna i 

sig som erbjöd detta – även om lärarnas inställning till denna hjälp var övervägande positiv. Det 

var istället frivilliga organisationer och personer som bidrog med detta. 

Vi kan dra slutsatsen att informanterna till viss del anpassat sina val av undervisningsmetod till sitt 

nuvarande område. Majoriteten skulle ha lagt upp sin undervisning annorlunda till ett område som 

socioekonomiskt skiljer sig från det de idag är verksamma i. Detta visar sig extra tydligt på den 

skola som ligger i det område där elevernas socioekonomiska bakgrund varierar. Informanterna 

från denna skola visade sig vara de mest kritiskt inställda till ett arbete med läxor. Inte på grund av 

att de anser att ett arbete med självstudier i sig är dåligt och ogynnsamt för inlärningen, utan för att 
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de anser att det är svårt att forma en läxa som ger alla elever samma möjligheter och förutsättningar 

att genomföra. 

9.2 Forskning kopplad till lärarnas resonemang  

Det fanns klara kopplingar mellan våra informanters tankar och resonemang och det som 

forskningen visade. Ingen av lärarna använde sig av läxor av tradition, de hade alla tydliga mål och 

syften med sin läxa. Till exempel att läxan skulle fungera som en förberedelse inför framtiden, att 

den ger en chans till mängdträning inte skolans lektionstimmar kan erbjuda samt att den kopplar 

samman hem och skola. Många av dessa resonemang kunde vi återfinna och koppla till den 

forskning vi hittat. Den informant som inte hade läxor hade inte motargument till dessa 

resonemang – förutom i det fall med att en läxa tränar ansvarstagande. Hen baserade sitt val främst 

på bristande kunskap om hur man utformar en givande läxa för alla elever. 

Lärarna tyckte alla att föräldrars och andra närståendes inställning till läxor hade en viss påverkan 

till elevernas egen inställning, något som i diskussionen kunde styrkas av flera relevanta forskare.  
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10. Avslutningsvis  

När vi påbörjade den här studien var Ulrika väldigt kritisk till ett arbetssätt som involverade läxor, 

medan Evelina hade en mer neutral inställning till detta. Vi gick båda in med tron om att lärare till 

stor del haft traditionsbundna anledningar till ett arbete med läxor. Under arbetets gång har vi båda 

blivit mindre kritiska till detta. Varje informant har haft bra argument och väl genomtänkta 

resonemang till varför de valt – eller inte valt, att arbeta med läxor.  Ingen av dem hade baserat sitt 

val med grund i traditioner. 

Vi har med detta blivit stärkta i vår uppfattning om att det ska finnas en bakomliggande tanke 

till varför man ger sina elever ett arbete att utföra utanför skolans schemalagda timmar. Ett starkt 

argument för ett arbete med läxor är till exempel att det förbereder eleverna för senare studier. Det 

var någonting som vi inte ens hade reflekterat över som utfall innan studiens början. Ett annat 

argument som vi har tagit till oss är att skolans timmar inte räcker till för att eleverna ska bli goda 

läsare, något som behövs för att eleverna ska ges bästa förutsättningar att kunna ta till sig kunskap. 

Vi ser dock att läxan kan vara en bidragande faktor till segregation mellan elever med olika 

socioekonomiska bakgrunder. Därför är det viktigt att innehållet anpassas efter enskild individs 

förutsättningar och kunskapsnivå.  

Med detta i åtanke blir vår nästa fråga: hur utformar vi den perfekta läxan? 
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12. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

 

1. Vilken årskurs undervisar du i? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande skola? 

4. Har ni några styrdokument angående läxor från skolan eller från kommunen? 

5. Är huruvida man ska använda sig av läxor något som du brukar diskutera med dina 

kollegor?  

– Vet du hur de ställer sig till frågan? 

 

Val av att använda läxor: 

 

1. Använder du dig av läxor som en del av din undervisning, varför? 

2. I vilka ämnen använder du läxor och varför har du valt just de ämnena? 

– Hur många per ämne? 

– Tidsperiod? 

– Skiljer sig läxornas svårighetsgrad mellan de olika ämnena? 

3. Utformar du läxorna så att eleverna klarar av att göra dem själva utan hjälp hemifrån? 

varför? 

4. Vilka faktorer anser du är avgörande för att eleverna ska kunna klara av att göra sina 

läxor? 

5. Individanpassar du läxorna efter elevernas olika förutsättningar i hemmiljön? 

6. Anser du att det finns elever i klassen som inte klarar av att göra sina läxor på grund 

av brist på stöd eller andra brister i hemmet?  

– Hur löser du det?  

7. Anser du att det är vitalt att eleverna gör sina läxor? 

– Om de inte gör dem hur löser du det då? 

8. Erbjuder er skola någon form av läxhjälp? 

9. Skulle du kunna tänka dig att sluta använda dig av läxor? 



 

 38 

10. Har du någon gång provat att inte använda dig av läxor? 

– Varför valde du att inte fortsätta med det arbetssättet? 

 

Val av att inte använda läxor: 

 

1. Använder du dig av läxor som en del av din undervisning? varför inte? 

2. Har ditt beslut av att inte använda läxor någon koppling till elevernas 

socioekonomiska bakgrund? 

3. Hur kompletterar du den undervisning som läxan annars skulle bidragit med? - Vissa 

skolor väljer att utöka lektionstiden, är detta något som ni gör? 

4. Om du hade haft äldre elever tror du att du hade valt att ha läxor då? varför? 

5. Skulle du kunna tänka dig att använda dig av läxor? 

6. Har du någon gång provat att arbeta med läxor? 

– Varför valde du att inte fortsätta med det arbetssättet? 

7. Är det vanligt att vårdnadshavare ifrågasätter ditt beslut om att inte använda läxor? 

– På vilket sätt? 

 

Läxor ur ett sociokulturellt perspektiv samt ett kognitivt perspektiv:  

 

1. Tror du att elevernas åsikter om läxor påverkas av vårdnadshavare och andra 

närstående eller anser du att inställningen till läxor kommer från eleven själv? 

 

Läxor ur en Socioekonomisk utgångspunkt: 

 

1. Tror du att du hade arbetat annorlunda med läxor om du hade arbetat i ett 

socioekonomiskt område som skiljer sig från ditt nuvarande? 

– På vilket sätt då? 

2. Tycker du att läxor bidrar till segregation mellan olika socioekonomiska områden? 
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Bilaga 2. Informationsbrev och medgivandeblankett 

Information om en studie av lärares syn på läxor 

 

Vi, Evelina Tillnert Edbom och Ulrika Stammler, går sjätte terminen på lärarprogrammet vid 

institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. Vi ska under 

terminen skriva ett självständigt arbete och har intresserat oss för lärares aspekter av läxor. 

 

En fråga som cirkulerar mycket i media, och en ständigt pågående debatt är på vilket sätt läxor 

påverkar elevers lärande. Vi har därför valt att göra en studie där vi undersöker hur lärare i olika 

socioekonomiska områden kring Uppsala län arbetar med detta. 

 

Vi behöver intervjua lärare för arbetet och undrar därför om du är intresserad av att delta. Det 

innebär att vi kommer att intervjua er vid ett tillfälle, ca en timme. Vi skulle i vår intervju önska 

möjlighet att dokumentera data via ljudupptagning, men om detta inte är möjligt samlas data med 

hjälp av anteckningar. 

 

Om du är intresserad av att delta besöker vi dig och genomför intervjun på ett ställe som passar 

dig. Vi kommer att besöka er under en tid som vi gemensamt kommer fram till, prefererande under 

vecka 47. Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del 

av det, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 

annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 

blanketten och skickar in i svarskuvertet. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra 

att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Anneli Häyrén FD, forskare och utredare på Centrum för genusvetenskap.  

tel. 018 471 5774, e-post: anneli.hayren@gender.uu.se 

 

Uppsala 4 november 2016 

 

Ulrika Stammler, ulrika.stammler@hotmail.com 

 

Evelina Tillnert Edbom, evelina.e.tillnert@gmail.com
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Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om lärares syn på läxor, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Ulrika Stammler och Evelina Tillnert Edbom som går sjätte 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer delta i en 

intervju, samt att intervjun kommer dokumenteras, och användas vid analys i studiesyfte. Jag har 

uppfattat och förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Namn: ……………………………………………… 

 

E-post: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift   

 

 

Blanketten lämnas in vid intervjutillfälle. 
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Bilaga 3. Kodningstabell 

 

 

 

 

 

 

Lärare/Fråga  Använder 
sig av läxor  

Läxpolicy på 
skolan  

Har läxor 
som kräver 
hjälp 
hemifrån  

Påverkar 
föräldrarna 
beslut om 
läxa  

Arbetat 
annorlunda i 
annat område  

Bidrar läxor 
till 
segregation   

Föräldrar 
påverkar barnens 
syn 
negativt/positivt  

Anpassar läxan 
efter individers 
hemmiljö  

Lärare 1  Ja  Nej  Ja, läsläxan.  Tar önskemål 
från 
föräldrarna 
om dagar på 
läxan.  

Ja, tror att det är 
möjligt.  

Tror att det 
kan vara så  

Ja, men negativt 
och positivt lika 
mycket.  

Anpassar mer 
utifrån 
individen. Hänt 
någon gång.  

Lärare 2  Nej  Ja, men inget 
dokumenterat  

  

  

_  

Föräldrar 
påverkar att 
man ska ha 
läxor.  

Nej hade inte 
arbetat 
annorlunda.  

Tycker att 
läxor absolut 
bidrar till 
större 
klyftor.   

Tror föräldrar 
påverkar barns 
syn mer positivt, 
än negativt.  

  

  

_  

Lärare 3  Ja  Ja  Hjälp behövs 
vid läsläxan.  

Lyfter frågan 
mellan 
kollegorna 
när frågor 
kommer upp.  

Ja, beror på 
elevgruppen och 
föräldragruppen.  

Skulle kunna 
göra det 
beroende på 
uppgifter i 
läxan.  

Tycker den 
negativa synen 
påverkar eleverna 
mer.  

Ja, gör det 
ibland.  

Lärare 4  Ja  Ja  Kan göra 
läxan i skolan 
istället, om 
hjälp hemma 
inte finns.  

Barnen själva 
bestämmer 
om de vill ha 
fler läxor.  

Ja, men ändå med 
någon form 
avläsläxa.  

Tror att det 
kan göra det.  

Tror att det 
påverkar men 
både negativ och 
positivt.  

Ja, Vissa har fått 
göra läxan i 
skolan istället.  

Lärare 5  Ja  Nej  Ja, på 
läsläxan.  

Ja, men bara i 
hur läxan ska 
göras.  

Inte jobbat utan 
läxor, men 
annorlunda.   

Om man har 
läxor som 
kräver hjälp 
hemifrån kan 
det bidra.  

Tycker att den 
negativa synen 
som påverkar 
eleverna är mer 
synbar.  

Ja, i något fall.  

Lärare 6  Ja  Nej  Ja, läsläxan.  Tar hänsyn till 
föräldrarnas 
önskemål om 
dagar  

Ja, tror att det 
hade vart så.  

Ja  Tror att föräldrar 
påverkar 
elevernas syn 
både positivt och 
negativt.  

Mer utifrån 
individen men 
ibland efter 
hemmiljön.  

Lärare 7  Ja  Ja  Mycket på 
egenhand 
men läsläxan 
kräver hjälp 
hemifrån.  

Nej  Nej hade inte 
gjort det.  

Tror att det 
säkert gör 
det.  

Vet inte vilken 
påverkan som 
syns mest.  

Mer utifrån 
individen här 
och nu.  
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Lärare/Fråga Läxhjälp Läxan som en repetition 
av lektionen 

Läxan som 
mängdträning 

Förberedelse inför 
framtiden och 
ansvarstagande 

Läxan som ett sätt att 
visa skolarbetet 
hemma. 

Viktigaste aspekter 
i läxan. 

Lärare 1 Ja Eleverna bör ha gjort 
liknande uppgifter i 
skolan innan man ger ut 
läxan. 

Ja, öka läshastighet 
och befästa 
information. 

Ja, ökar 
medvetenheten om 
att man måste arbeta 
utanför skolan också. 

Ja, göra föräldrarna 
medvetna om vad 
eleverna arbetar med i 
skolan. 

Rutiner, planering 
och innehåll. 

Lärare 2 Nej, har haft 
tidigare. 

 

 

_ 

 

Nej, tränar 
mängdträning på 
lektionstid i 
minilektioner tre 
gånger i veckan. 

Nej, tränar under 
lektionstid. 

 

 

_ 

Tydlig återkoppling, 
Samma grund för 
att undvika 
orättvisor. 

Innehåll. 

Lärare 3 Nej Använder läxan för att 
repetera på ett annat 
sätt och känna att man 
kan 

Läxan ger den 
mängdträning som 
man inte hinner under 
skoldagen 

Läxan förbereder för 
senare studier. 

Ja, visa upp hemma 
vad man arbetar med i 
skolan. 

Ha ett tydligt mål 
med läxan. Rolig så 
den lockar och gör 
eleverna nyfikna. 

Lärare 4 Nej, har haft 
tidigare. 

Ja, ska inte vara 
någonting nytt utan gått 
igenom det i skolan 
innan. 

Ja, antalet timmar 
som krävs för att bli 
en god läsare, finns 
inte inom skoltiden. 

Ja, bra stöd på vägen, 
så eleverna inte får en 
chock senare. 

 

 

_ 

Välbekanta 
områden från 
elevernas närmiljö. 

Lärare 5 Ja Ja, så de vet hur 
momenten går till. 

Ja, mer 
färdighetsträning. 

Ja, få disciplin och 
arbetsgång. Lära sig ta 
eget ansvar. 

 

_ 

Rutin 

Lärare 6 Ja Ja, man ska ha arbetat 
med det innan. 

Ja, Befästa 
information och öka 
läshastigheten. 

Ja, motverka problem 
i senare studier. 

Ja, göra föräldrarna 
medvetna om vad 
eleverna arbetar med i 
skolan. 

Lagom nivå, alla i 
årskursen har 
samma läxa. 

Lärare 7 Nej Ja, många repetitions 
tillfällen. Ska ha gjorts i 
skolan innan. 

Ja, vissa kunskaper 
måste nötas in och 
tränas mycket. 

Ja, lära eleverna 
studieteknik och att ta 
ansvar. 

 

 

_ 

Ha ett syfte och 
kännas meningsfulla 
samt viktiga. Kunna 
se resultat. 

 

 

 

 


