
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

“INTE LÄXOR SOM LÄXA” – EN STUDIE AV 

LÄRARES UPPLEVELSER AV LÄXOR OCH 

DESS PÅVERKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidat  
 Examensarbetet i lärarprogrammet    

 
 
 

Beatrice Eriksson 
Stefanie Henriksson 

 
 

2013 
 
 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, HÖGSKOLAN I BORÅS 



2 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot grundskolans senare år, ENDI 

270högskolepoäng.  

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet II”, 15 högskolepoäng i 

utbildningsvetenskap. 

 

Utgivningsår: 2013 

 

Svensk titel: ” Inte läxor som läxa” En studie av lärares upplevelser av läxor och dess 

påverkan  

 

Engelsk titel:  “Not homework as homework” A study of teachers’ experiences of homework 

and its effects.  

 

Nyckelord: Läxor, lärare, mönster, diskurser, föräldrar, skola, elever  

 

Författare: Beatrice Eriksson, Stefanie Henriksson 

 

Handledare: Anna Hellén  

 

Examinator: Anita Varga 

 

 

Sammanfattning  
 

Bakgrund 
 

Enligt tidigare forskning är uppfattningen om läxor olika hos elever, föräldrar och lärare. 

Läxors syfte och påverkan kan få skilda svar beroende på vem du frågar. I Sverige finns det 

forskning som visar på en norm som efterfrågar ansvarstagande elever och föräldrar genom 

läxor.  

 

Syfte 
 

Vår studies syfte är att undersöka lärares upplevelser av fenomenet läxor, samt dess påverkan 

av elevers skolresultat. Studien utgår från följande frågeställningar: Vad för läxor ger läraren 

ut? Vad är syftet med att ge ut läxor? Hur anser lärare att läxorna påverkar skolgången för 

eleven? Får eleven hjälp med uppgifterna hemifrån?  

 

Metod 
 

Vi har gjort åtta kvalitativa intervjuer på fyra olika skolor. Lärarna som vi intervjuade arbetar 

både på mellan- och högstadiet.  

 

Resultat 
 

Resultatet visar att lärare generellt ger ut läxor i sina ämnen. Läxorna är någonting som 

eleverna ska klara av själva, något krav om föräldramedverkan görs generellt inte. Lärarna tar 

också stort avstånd från att använda läxor som grund för bedömning.   
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Inledning  
Skolans bildningsuppdrag är inte enbart en angelägenhet för skolans anställda, utan är i stor 

utsträckning en samhällsfråga. Denna studie kommer att studera en aspekt av skolan som 

traditionellt bedrivs utanför själva skoltiden, läxläsning. I Skolvärlden (nr 4, 2012) behandlas 

ämnet läxor i reportaget ”Läxläsning”. Nejman och Bergling rapporterar om läxhjälp, och hur 

detta enligt vissa ökar orättvisorna i skolan och samhället i stort. Läxhjälp har blivit ett 

lukrativt fenomen i och med privata företag som säljer läxhjälp subventionerat med hjälp av 

RUT-avdraget   
1
. Positiva utrop från läxhjälpsföretagen, som ”Vi hjälper ditt barn att nå 

längre” (s 12), möter kritiska röster som menar att detta sorterar barn. Elevers hemuppgifter 

kan därför ses som en aktuell och relevant samhällsfråga värd att granska. Åsikterna är många 

och olika, vilket väckte ett intresse hos oss att närmre studera lärares uppfattningar om läxor.  

 

Som blivande lärare har vi stött på läxor tidigare, och det är tydligt att det är en aspekt av 

yrkesrollen som vi kommer behöva ta ställning till. Vi har haft erfarenhet av att elever inte har 

samma förutsättningar att klara av läxornas krav i hemmet, något som visar sig i skolan vid 

inlämningar och läxförhör. Vi tycker att det är viktigt att lärare tänker på medvetna val och 

syfte med läxor, vilket har gjort oss intresserade av hur lärare i verksamheten resonerar kring 

läxläsning. 

 

Då forskning kring ämnet hittills inte är särskilt omfattande finns det mycket att vinna på en 

sådan här studie. Det är oklart om läxor främjar eller motverkar en likvärdig utbildning så en 

studie om läxors innehåll och påverkan är därför relevant.   

  

Syfte 
Vår studies syfte är att undersöka lärares upplevelser av fenomenet läxor, innefattat dess 

påverkan på elevers skolresultat. 

 

Frågeställningar 
• Vad för typ av läxor uppger lärarna att de ut? 

• Hur resonerar lärarna kring syftet med att ge ut läxor? 

• Hur anser lärare att läxorna påverkar skolgången för eleven? 

• Upplever lärarna att eleven hjälp med uppgifterna hemifrån? 

 

Bakgrund 
Vi har valt att lägga oss nära syftet i en redan genomförd studie av Lapp m.fl. (2007), i vilken 

de undersöker lärares upplevelser av läxor. Då vår studie syftar till att undersöka lärares 

upplevelser av läxor samt deras syfte och påverkan, har vi i följande avsnitt studerat vad 

tidigare forskning kommit fram till inom dessa olika områden. Då den svenska läxdiskursen 

fokuserar mycket på föräldrarnas roll har vi även ett avsnitt som behandlar detta. Bakgrunden 

                                                
1   RUT-avdrag är benämningen på möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster, här som ”barnpassning 

med pedagogisk inriktning” (Skolvärlden s 12) 
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ska belysa ämnet på nationell och internationell nivå samt utgå från de olika inblandade 

aktörernas – elever, föräldrar och framför allt lärare – perspektiv.   

 

 

Vi kommer i bakgrunden inte ta upp styrdokumenten eftersom läxor inte finns omnämnda i 

dem. Hellsten (1997) redogör för vad tidigare styrdokument sagt om läxor, och kommer fram 

till att trots läxornas nuvarande status i grundskolan togs de bort ur styrdokumenten under 

1990-talet.  

Vad för läxor ger läraren ut? 
Efter intervjuer med amerikanska lärare har Lapp m.fl. (2007) nått ett resultat som bland 

annat visar att matematik och läsning är de i särklass vanligaste uppgifterna eleverna får i läxa 

(s 357). Andra vanliga hemuppgifter visade sig vara stavning och ordförrådsövningar (s 358). 

Läsläxan avslutas med en bokrapport som eleverna själva skriver efter varje kapitel eller varje 

bok. Eleven ska skriva en bokrapport varje vecka och läraren anser att eleven övar sin 

skrivning (s 358). Cushman (2010) beskriver hur elever själva prioriterar läxor olika, och 

försöker avgöra vilket ämne som är viktigast ifall de har mer läxor än de hinner med.  

 

Cooper (2009) menar att det inte finns tid för läraren att förbereda bra läxor, eleverna har sina 

fritidsaktiviteter och om de har för många läxor har de inte tid med sina fritidsaktiviteter. Att 

samhället erbjuder andra aktiviteter kan ses som ett hot mot läxorna, som blir bortprioriterade. 

Enligt Cooper är en bra läxa individanpassad och relaterad till arbetslivet. Om man följer detta 

så tror Cooper att elevernas motivation höjs.  

 

De vanligaste läxämnena som nämns av svenska elever är svenska, engelska, matematik, och 

samhällsorienterade ämnen (Westlund 2004, s. 51). 

 

Heitzmann (2007) kategoriserar olika typer av läxor. Den vanligaste av dessa är 

övningsuppgifter, något som Heitzmann (2007) beskriver kan bli mycket tråkigt. Ett exempel 

på en sådan uppgift är att läraren först går igenom ett räknesätt och sedan ger eleverna i läxa 

att öva på det räknesättet. Heitzmann beskriver också att elever kan få förberedande läxor, 

t.ex. läsa på inför nästa lektion. De mer skapande läxorna benämns som utökande och 

kreativa, här ingår skapande läxor som ska lämnas in. Exempel på detta är muntliga 

redovisningar eller skapa serier.  

Läxors syfte  
Läxor bör inte enbart ses som ett pedagogiskt verktyg, utan även som ett socialiserande 

sådant. Förutom att träna sina kunskaper och färdigheter används också läxor till att fostra 

ansvarsfulla elever, samt för att skapa involverade föräldrar (Forsberg 2007, s 219). Lorraine 

Monroe anser att hemläxor ska bestå av en repetition av det som eleven har lärt sig i skolan (s. 

237). Läxor kan också delas ut som straff (Lapp m.fl. 2007). Läxors syfte varierar också 

beroende på elevernas ålder, då det är vanligare med karaktärsdanande uppgifter i de tidigare 

stadierna – att kunna planera, bygga upp självförtroende och uthållighet – medan de högre 

stadierna istället fokuserar på akademiska resultat (Lapp m.fl. 2007, s 353). Lärare har också 

uppgett att de ger ut läxuppgifter då det förväntas av dem från lärare och skoldistrikt (Lapp 

m.fl. 2007).  
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Elever i Cushmans (2010) studie menar att syftet med läxorna är oklart, och därför inte 

motiverande att genomföra. Dessutom upplever eleverna inte att läxornas syfte är att möta 

upp deras svagheter och få dem att utvecklas inom dessa områden (Cushman 2010).  

 

Hellsten (1997) har genomfört en liknande kategorisering som Heitzmann (2007) gjort fast 

från ett svenskt perspektiv, och förutom de redan nämnda aspekterna förberedelse och arbete 

så nämns kontakt och omsorg som stora syften med läxor. Läxorna kan alltså syfta till att 

skapa bättre relationer inom familjen, och mellan hem och skola (Hellsten 1997). Hellsten 

(1997) betonar också att läxor används för att bekräfta för elever att de är just elever. ”Läxor 

är alltså en markering av elevidentiteten” (Hellsten s 213, 1997).  

 

Westlund (2004) har studerat svenska elevers uppfattningar om läxor. Eleverna i studien 

upplever att de får läxor för att tiden inte räcker till i skolan, och för att de ska hinna klart med 

arbeten innan en deadline (s. 44). Eleverna gör heller ingen koppling mellan läxor och lärande 

(s. 46). De ser det mer som tidskrävande uppgifter som görs utan eftertanke.  

 

Läxors påverkan av elevers skolresultat 
Lapp m.fl. (2007) redogör för att man ser tydligare samband mellan läxor och högre 

skolresultat bland elever i de högre stadierna. Elever i grundskolans tidigare år visar däremot 

inte på något sådant samband. Då dessa elevers läxor generellt tenderar att fokusera på 

karaktärsdanande uppgifter istället för kunskapsutvecklande, kan detta ses som ett föga 

förvånande resultat. Hälften av lärarna i studien menar att de sätter betyg på läxor, men bara i 

skalan tillfredställande eller inte tillfredställande (Lapp m.fl. 2007).  

 

Cushman (2010) beskriver hur elever upplever att läxor ibland används för betygsunderlag, 

något som de uttrycker sitt missnöje över då det skapar oärlighet bland elever. De uttrycker 

också en oro för att genomföra läxorna på fel sätt och då snarare bli sämre inom det ämnet i 

vilket läxan gavs ut (Cushman 2010). Stress, skuld, och dåligt samvete är exempel på känslor 

som läxor väcker hos eleverna i Westlunds studie. De menar också att all deras fritid 

försvinner på grund av läxorna (s. 46).  

 

Föräldramedverkan  
Föräldrars involvering i sina barns läxläsning är en relevant aspekt, eftersom läxor kan ses 

som uppgifter som läraren inte bara delar ut till barnen, utan även till föräldrarna (Forsberg 

2007). Forsberg (2007) menar att även om det är elevernas ansvar att göra sina läxor, så är det 

föräldrarnas ansvar att se till att läxorna görs (s 210). Ett exempel på detta, som kommer från 

annat håll, är när föräldrars underskrift krävs efter genomförd läxa (Lapp m.fl. 2007, s 357). 

Att föräldrar ska ta en aktiv del i sina barns arbete med läxor är norm i Sverige idag, en norm 

som i stort sett står oemotsagd (Forsberg 2007). Forsberg (2009) beskriver ingående hur det är 

norm i Sverige att som förälder vara involverad i sina barns vardagsliv. Diskursen dikterar 

alltså att föräldrar ska vara engagerade och involverade i barnens skolgång. Forsberg (2007) 

menar att om föräldrar inte hjälper till med läxorna kan det påverka elevens och lärarens 

förhållande negativt (s 215). Denna svenska läxdiskurs beskrivs även av Hellsten (1997) som 

poängterar att enligt diskursen ska en omsorgsfull förälder hjälpa sina barn med läxorna, 

vilket ibland formuleras som ett krav från läraren (s 212). Cooper (2009) beskriver ett 

liknande förhållande i amerikanska familjer, att läxorna kan skapa ett ansträngt förhållande 

mellan hem och skola. Föräldrarna klagar på läxorna som ges av läraren, läraren klagar på 



7 

 

föräldrarna och att stödet från föräldrarna saknas. Lärarna säger att föräldrarna inte har tid att 

hjälpa sina barn med läxor, att tiden eller motivationen inte finns i hemmet. Lärare ska även ta 

hänsyn till elevers familjeförhållande innan man ger ut några läxor, enligt Cooper.  

 

Dessutom har ett samband mellan föräldrars medverkan och elevers skolresultat kunnat 

skönjas, där föräldrars medverkan uppges ha en inverkan på elevers studier (Dumont, 

Trautwein, Lüdtke, Neumann, Niggli och Schnyder, 2011). 

 

Westlunds studie visar att svenska elever gör läxor på egen hand utan att hjälpas åt, och att 

socialt umgänge med familj och vänner prioriteras bort (s.56). Att döma av uppsatserna i 

studien väljer eleverna hellre att stanna längre i skolan och göra färdigt sitt arbete än att gå 

hem med läxor (Westlund, s.69). 

 

Teoretisk ram 
Studien utgår ifrån ett perspektiv som ser läxor som en del i en skoldiskurs. Diskurser 

påverkar hur lärare uppfattar sig själva, sina elever och deras respektive arbetsuppgifter. För 

att kunna tolka dessa uppfattningar används teorier om diskurser och positionering som grund.  

 

Positioning theory 
Harré och Gillet (1994) utgår från att se människan som en varelse som måste förhålla sig till 

befintliga diskurser. Diskurser definieras som sammanhang som styrs av uppfattningar om rätt 

och fel, och i vilka det finns normer att förhålla sig till (s. 28-29). Dessa normer reglerar och 

begränsar vad som är acceptabelt och/eller meningsfullt att säga eller göra i det sammanhang i 

vilken diskursen är rådande (s. 32-33). Exempel på diskurser kan vara uppfattningar om hur 

en riktig man ska vara (s. 123-124) eller hur en god skolgång ska vara uppbyggd. Att 

diskursiva handlingar är beroende av historiska och kulturella faktorer argumenterar Harré 

och Gillet också för: 

 
The crucial insight that enables us to explain psychological phenomena as patterns of discursive 

acts is that norms and rules emerging in historical and cultural circumstances operate to structure 

the things people do. (s 33) 

 

Teorin om positionering är en psykologisk teori som syftar till att undersöka hur en individ 

förhåller sig till en sådan diskurs. En individ positioneras när hen reagerar på och deltar i en 

situation genom ord eller handling beroende på hur situationen upplevs (s 35). Den subjektiva 

upplevelsen av rättigheter och skyldigheter i en diskurs är en viktig del i hur vi formar vårt 

beteende (s36). Vilken position en person tar i en diskurs har att göra med maktrelationerna i 

diskursen (s 123). När personer interagerar tillsammans i ett sammanhang som de har 

gemensamt, positionerar de varandra eller sig själva genom ord och handling. Ett exempel är 

lärare och elever i ett klassrum.     

 

Teorin om positionering kommer i studien att användas för att tolka lärares uppfattning om 

läxor. Studien kommer i likhet med studien utförd av Lapp m.fl. (2007) att utgå från följande 

olika sorters positionering som utformats av Harré och van Langerhove (1999): 

 

First order positioning, som hänvisar till hur en person placerar sig själv i en befintlig 

moralisk diskurs, genom att använda sig av strategier och handling (Langenhove och Harré, 

1999). 
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Second order positioning, som används när någon person i diskursen ifrågasätter sin eller 

någon annans roll. Ett exempel på second order positioning kan vara exempelvis att en lärare 

säger att eleverna har läxor, men att läraren frågar sig vad det gör för egentlig nytta. 

 

Moral positioning, som placerar en aktör om denne tar moraliska regler i beaktande i olika 

sociala sammanhang. Här poängterar van Langenhove och Harré att man bör ta personers 

olika roller i beaktande för att lättare förstå deras positionering (1999, s 21). 

 

Personal positioning, som tar hänsyn till en persons individuella kvaliteter. En lärare är 

exempelvis som enbart lärare snarast hemmahörande i en moralisk positionering, men läraren 

Britta som är med i en teaterkurs på fritiden visar på personligare positionering. 

 

Other positioning, som beskriver det oundvikliga att en person, samtidigt som denne 

positionerar sig själv, också positionerar någon annan medverkande.  

 

Intentional positioning, som innebär att en person medvetet försöker positionera sig i 

förhållande till någon annan, exempelvis genom att ljuga eller demonstrera makt. 

 

Instruktionell och regulativ diskurs 
Den rådande diskursen i skolan benämns av Bernstein (2000) som pedagogisk diskurs. I den 

ingår två diskurser, en för kunskap och färdigheter och en annan för sociala regler. Den 

pedagogiska diskursen, alltså det sammanhang i vilken undervisning sker, innehåller alla 

dessa aspekter. 

 

 De två olika diskurser, som tillsammans bildar den pedagogiska, är den instruktionella och 

den regulativa. I fortsättningen kommer de att benämnas ID respektive RD. I ID värderas 

specialiserad teoretisk kunskap och begrepp högt (Bernstein, 2000, s 32). Urval, ordning, 

tempo och kunskapskriterier (s 13) är aspekter att förhålla sig till i ID. I RD värderas 

moraliska uppfattningar och sociala regler högt, alltså uppförande, fostran, relationer och 

identitet (s 32). Bernstein menar att RD är den dominerande diskursen (s 34), eftersom det är 

moraliska förhållningssätt som dikterar innehållet även i ID, alltså exempelvis vad som ska 

läras ut och på vilket sätt. Förhållandet mellan RD och ID ser ni nedan o modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instructional discourse (ID) 

Kunskaper och färdigheter 

 

 
 
 

Regulative discourse (RD) 

Moral och sociala regler 
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I studien kommer respondenternas svar sättas i relation till dessa diskurser, för att se vilken 

typ av diskurs som prioriteras av läraren vid utdelning av läxor.  

 

Metod 
För att undersöka lärares upplevelser av läxor har ett kvalitativt förhållningssätt valts. Enligt 

Fejes och Thornberg (2009) är en kvalitativ studie att föredra om studien undersöker ett 

fenomen, eller individers upplevelser av ett fenomen. En kvalitativ undersökning utmärks 

genom att intervjuaren ställer enkla och raka frågor. Svaren man får brukar vara rika och 

materialet därför intressant för studien (Trost 2010, s 25). 

 

Kvalitativ Intervju  
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer då syftet är att undersöka lärares upplevelser av läxor. 

Enligt Starrin används termen kvalitet när man undersöker sakers tillstånd och karaktär (s. 

21).  Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ är att en kvalitativ undersökning undersöker 

ett fenomen medan kvantitativa undersökningar fokuserar på mängden av ett fenomen 

(Starrin, 1994). När man gör en kvalitativ undersökning vill man se ett mönster enligt Trost (s 

27). Trost menar också att det intressanta i en kvalitativ studie kan vara att undersöka ”den 

sociala föreställningsvärld den enskilda människan lever i” (s 27).  

 

Studiens intervju är av det halvstrukturerade slaget. Då syftet är att undersöka lärares 

upplevelser av läxor har vi format frågor som enbart är riktade mot detta fenomen. Lantz 

(2007) menar att strukturerade intervjuer har ett i förväg bestämt begrepp som fokus. Enligt 

Kihlström (2007, s 49) krävs det att de intervjuade har erfarenhet av fenomenet som ska 

studeras och behandlas, något som lärarna i vår studie har. För att genomföra en kvalitativ 

intervju så bra som möjligt menar Kihlström (2007) att respondenterna bör få beskriva det de 

själva har upplevt och varit med om. Trost menar att om vi ska förstå hur människor reagerar 

och resonerar kring ett speciellt ämne är en kvalitativ studie den bästa (s 32). 

 

Intervjuerna kommer att vara kvalitativa eftersom (Kihlström 2007, s 49). 

 

Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet är ett begrepp som används när en studies tillförlitlighet ska studeras. För att 

resultatet i denna studie skulle nå hög reliabilitet spelades intervjuerna in. Detta för att vara 

säkra på att all data blivit dokumenterad på likvärdigt sätt. Genom att spela in intervjuerna är 

det också lätt att ta hänsyn till eventuella ledande frågor, samt att undvika att enbart våra 

tolkningar av respondenternas svar blivit dokumenterade. Vi är medvetna om att reliabiliteten 

vid en intervju blir större om man är två som intervjuar(Kihlström, s 232), men vi valde att 

göra intervjuerna själva på grund av stor geografisk spridning mellan respondenterna.  

 

Innan våra intervjuer provade vi våra redskap för att försäkra oss om att de skulle fungera 

felfritt under intervjuerna. Detta gjorde vi för att öka vår validitet, alltså studiens giltighet.  

Våra intervjufrågor är av hög validitet då de har blivit godkända av och diskuterade med vår 

handledare. En granskning genomförd av en ”vetenskapligt skolad person” (Kihlström, s 231) 

ökar en studies validitet.   
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Urval 
Inför denna undersökning kontaktade vi åtta olika lärare på fyra olika skolor i Västra 

Götalands län. Skolorna och lärarna kommer härefter benämnas med fingerade namn. Urvalet 

av lärare skedde efter att vi tagit kontakt via ett missivbrev (bilaga 2). 

 

Eftersom vi har intervjuat lärare från olika skolor tänkte vi nu beskriva skolorna och vem som 

arbetar var. Sjöskolan är en F-6 skola och där arbetar Erik. Erik har varit utbildad lärare i 35 

år och han erhåller en utbildning som ger honom rätt att arbeta i grundskolans senare år. 

Strandskolan är en 4-9 skola och där arbetar Fanny, Gisela och Hanna. Alla tre är utbildade 

språklärare med inriktning mot grundskolans senare år. Fanny har arbetat som lärare i tre år, 

Gisela har arbetat som lärare i 13 år och Hanna har arbetat som lärare i 6 år. På en annan skola 

finner vi Ida och Jonna. Ida och Jonna arbetar på Åkersskolan som är en 7-9 skola. Både Ida 

och Jonna har varit verksamma lärare mot grundskolans senare år i 13 år. Skogsskolan är en 

F-6 skola och där arbetar Katja och Linda. Katja har varit utbildad i 12 år och Linda har varit 

utbildad i 2 år. Båda är utbildade för att undervisa i grundskolans senare år.  

 

Anledningen till att empirin är insamlad från så många olika skolor är att studien inte syftar 

till att undersöka en viss skolkultur, utan enskilda lärares upplevelser. Vi är av åsikten att 

detta i större mån garanterar individuella svar.  

 

Genomförande 
Vi intervjuade fyra lärare var på deras arbetsplatser. Intervjuerna skedde enskilt i ett ostört 

rum. Innan intervjuerna blev lärarna informerande om studiens syfte samt att deras deltagande 

är frivilligt och anonymt. Intervjuerna spelades, efter lärarnas medgivande, in och när 

intervjuerna var klara transkriberade vi dem.  

 

Analys/bearbetning 
En kvalitativ analys handlar enligt Fejes (2009) om att lyckas hitta viktiga mönster i det 

insamlade materialet (s. 32). För att göra detta har vi färgkodat de olika typer av svar vi har 

lyckats skönja och sedan sammanställt svaren efter färg i syfte att kategorisera svaren. Detta 

beskriver Fejes som ett bra tillvägagångssätt eftersom det är viktigt att forskaren ” organiserar 

dem, bryter ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och söker efter 

mönster” (s. 32).  

 

Etik 
För att individen och samhället ska utvecklas är forskning viktigt. Forskning får däremot inte 

peka ut någon särskild individ eller utsatta någon individ för fara. Frågor som individen får 

ska vara av hög kvalité och de ska vara väsentliga för sammanhanget. Forskarna ska ta hänsyn 

till forskningskravet och detta för att metoder ska förbättras och kunskapen ska utvecklas 

(Vetenskapsrådet, s.5 2002).  

 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som vi som forskare måste ta hänsyn till: 

 

 Informationskravet tillmötesgås innan intervjun genomförs då information om studien delas 

ut till informanterna. Informanterna ska även här upplysas om att deras deltagande är frivilligt 



11 

 

och att deras medverkan inte är bindande, de kan avbryta deras deltagande (Vetenskapsrådet, 

s. 7). 

 

Samtyckeskravet kommer att respekteras genom att informera deltagarna om att de när som 

helst kan avbryta intervjun.  Om undersökningar görs med personer under 15 år måste 

forskaren fråga vårdnadshavaren om lov innan intervjun görs. Detta är något som vi inte 

behöver ta hänsyn till då våra deltagare är över 18 år (Vetenskapsrådet, s. 9). 

 

Konfidentialitetskravet innebär detta att deltagarna ges fingerade namn, som endast kommer 

att användas i studien. Vi som forskare har tystandsplikt och vårt material ska inte kunna 

identifiera någon individ eller någon plats som individen befinner sig på.  (Vetenskapsrådet, s. 

12). 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som kommer fram under studien inte får spridas vidare. 

Uppgifterna ska enbart användas för studiens innehåll. För att förhålla oss till nyttjandeskravet 

får våra deltagare information att uppgifterna endast kommer att användas till vår studie 

(Vetenskapsrådet, s. 14).  

 

För att sammanfatta Vetenskapsrådets fyra huvudkrav så handlar det om skydd för individen 

och att individen har rätt att veta sina rättigheter när de ställer upp för en studie. Vi har 

informerat våra deltagare om Vetenskapsrådets fyra huvudkrav och att vi kommer att följa 

dessa under vår studie.  

 

Resultat 
Studiens resultat redovisas i relation till frågeställningarna i vårt syfte. Resultatet är indelat i 

fyra olika kategorier: Hur lärare arbetar med läxor i skolan, syftet med läxorna, vilka effekter 

läxor har på elevers skolgång, samt i vilken omfattning vårdnadshavare är involverade i 

läxarbetet.  

Hur lärare arbetar med läxor i skolan 
Alla lärare i studien uppgav att de lämnar ut någon form av läxa i de ämnena som de 

undervisar i. De fyra lärare som undervisar i språk (engelska och moderna språk) gav alla ut 

glos-och läsförståelseläxor. De vanligast förekommande ämnen i vilka läxor ges ut är 

svenska, engelska, so och matematik. Mellanstadielärarna som deltog i vår undersökning gav 

inte ut läxor i alla ämnen de undervisar i. Exempel på läxfria ämnen är de naturvetenskapliga, 

samt musik och bild. Två av lärarna uttryckte en ovilja att kalla hemuppgifterna för just läxor, 

då det enligt dem handlar om att eleverna ska göra färdigt saker de har påbörjat i skolan, men 

inte hunnit göra klart. Flera lärare ställer sig i second order positioning då de ifrågasätter 

läxbegreppet när de beskriver elevers hemuppgifter. Hanna uttrycker det såhär: 

 
Jag vet egentligen inte ens om man kan kalla det för att jag ger läxor. Oftast tycker jag att det 

handlar om, för min egen del, när man inte har jobbat klart. Det man kan förvänta sig av eleven 

bör hinna på en lektion, har man inte gjort det får man jobba färdigt hemma. (Hanna) 

 

När lärarna utformar läxor ligger fokus i den instruktionella diskursen, då fokus ligger på 

ämnesspecifika begrepp och innehåll. Fyra av lärarna prioriterar att ge ut ordkunskapsläxor i 

svenska, engelska och moderna språk. Läsförståelseläxor nämns av tre lärare, dock ingen som 
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undervisar i svenska. Två av de tre undervisande lärarna i matematik ger bara ut 

repetitionsläxor. Begreppet läxa nämns inte när uppgiften är att eleven får arbeta ikapp 

hemma med det hen ligger efter med i skolan. Läxor som kräver input hemifrån delas ut av 

två respondenter och då handlar det om att involvera en vuxen, inte som ett stöd utan som en 

del av uppgiften. Detta beskriver Hanna genom följande citat:   

 
Sen ibland kan det ju hända att det involverar en vuxen fast då är det oftast på ett annat sätt. Då 

kanske det är ”intervjua en vuxen om hur det var i skolan när du var liten.” eller ”fråga din 

mormor och morfar om vilka slangord de använde när de var unga”. Men det handlar det ju om att 

aktivera en vuxen på ett annat sätt än att de ska lösa problemet och förstå vad det är eleven gör. 

(Hanna) 

 

Katja uttrycker det på ett liknande sätt genom en uppgift där eleverna har i läxa att ”ta reda på 

en plats i Sverige där de har besökt och sen lite kort berätta om den, som en introduktion 

liksom.” 

 

Samtliga lärare uppger att elevernas läxor på något sätt följs upp i klassrummet. Sex av 

lärarna använder sig av olika uppföljningssätt i klassrummet. Den vanligast förekommande 

uppföljningen är förhör och redovisningar.  Tre lärare väljer att betona vikten av uppföljning 

av läxor i klassrummet och nämner elevers förväntningar som grund för detta argument. Detta 

fokus på elev och lärarrelation placerar dessa tre lärares syn på uppföljning i den regulativa 

diskursen. Jonna menar att elevers förväntningar är viktigt:  

 
Alla elever förväntar sig att man faktiskt ska kolla dem. /../ Ja, för de vill ju visa upp vad de har 

gjort. Att de har tagit det här ansvaret på allvar. Och det tycker jag att det är – det måste vi ju 

också ta på allvar. (Jonna) 

 

Fanny uttrycker också en regulativt fokuserad åsikt och poängterar vikten av ömsesidigt 

intresse:  
 

För annars är det ingen idé att ge en läxa om de inte får visa, kanske inte just att de kan den och 

har alla rätt, men att de ser att jag är intresserad av vad de gjort. Annars blir det lätt att de struntar i 
det, också tänker de inte på varför de gör det. (Fanny) 

 

Läxornas syfte 
I detta avsnitt beskrivs respondenternas syften för att ge ut läxor samt för att inte ge ut läxor. 

När läxornas syfte diskuterades märktes det att lärarna fokuserade på båda aspekterna i den 

pedagogiska diskursen.  

  

Hälften av de intervjuade lärarna menar att fördelarna med läxor är att elever kan bli bättre på 

att ta eget ansvar, att eleverna övar upp en arbetsmoral och en rutin i deras liv. I RD placerar 

sig tre av lärarna när de fokuserar på relationer och anser att föräldrarna får en större inblick i 

skolan genom läxorna och att detta skapar en bättre kontakt mellan hem och skola. Erik och 

Ida tycker båda att hemmiljön är en fördel för många elever. Erik nämner lugn och ro, och Ida 

nämner mer resurser som anledningar till den åsikten.  

 

Den vanligaste instruktionella, kunskapsfokuserade anledningen, som uppgavs av fem lärare, 

var att elevernas kunskaper förbättras på det sättet att eleverna befäster den genom att repetera 

och färdighetsträna. Gisela, som är språklärare, anser att läxor ska vara en repetition: ”Läxor 
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ska inte vara något nytt, det ska vara en repetition det är något man befäster och förstärker”. 

Även Ida uttrycker den åsikten: 

 
De positiva tycker jag kan vara att man går hem och befäster någonting. En läxa ska ju alltid 

handla om någonting, det ska ju inte vara ny kunskap man ska träna på utan det ska ju vara 

någonting som man förhoppningsvis har gjort eller gått igenom. På så vis är ju läxor bra för att 
kunna ta hem och befästa det man gjort i skolan. (Ida) 

 

Endast en av lärarna, Hanna, nämner fördelar för henne själv vilket handlar om att eleverna 

får ta hem om de inte arbetat under lektionen. Detta för att utjämna elevnivån och för att 

underlätta hennes lektionsstart nästkommande lektion.  

 

Majoriteten av lärarna ser att de olika förutsättningarna i hemmen kan bli ett problem för 

eleverna där de saknar stöd och hjälp att klara av uppgiften. Erik erfar att detta kan leda till 

konflikter och att läxan blir en belastning för eleven. Hannas tankar kring att elever ska klara 

sig utan stöd hemifrån får stöd av fem andra respondenter. Ida och Jonna menar att hemmiljön 

ibland kan vara försvårande rent språkligt och Ida säger följande: 

 
Och sen har vi många barn som har svårt för svenskan och de förstår inte heller allting som står i 

böckerna så att ibland är det innantill lärning man får träna på. Så det blir lite speciellt i ett område 

med socioekonomiska svårigheter. Och även språkligt då. (Ida) 

 

Tre av lärarna ser läxor som ett merarbete för dem, det tar viktig tid som man hellre hade lagt 

på undervisning. En av dessa är Linda som säger att läxor ”ger mycket rättningsarbete för lite 

hjälp till eleverna.”   

 

En annan regulativt fokuserad andledning till att inte ge ut läxor är, enligt fyra av lärarna, 

elevernas hälsa. Fanny och Gisela är av uppfattningen att tid från elevers fritidsintressen 

försvinner och eleverna känner sig aldrig riktigt lediga från skolan. Ida och Linda menar att 

ett ständigt misslyckande med läxor kan vara jobbigt för eleverna. Ida använder ordet ångest 

och Linda använder ordet tyngd när de beskriver nackdelar med läxor.  

 

Föräldrars medverkan  
Sex av lärarna nämner föräldrarna som en del av läxarbetet, samtidigt som lika många lärare 

anser att de ger ut läxor som eleverna bör klara på egen hand. På frågan om föräldrarna 

förväntas ta del av elevernas läxarbete, svarar Erik: 

 
Ja de hoppas jag och föräldrarna får ju veta genom mig vad det är för läxor de har genom 

veckobrev. Det är en del av läxorna att föräldrarna ska sätta sig in i vad vi jobbar med. I matten 

och engelskan, tex glosor, ska de kunna förhöra barnen. Det är en del av läxarbetet. (Erik) 

 

Det Erik uttrycker genom att analysera föräldrars beteenden är exempel på other positioning. 

Även Ida gör detta när hon anser att eleverna ska klara sig själva:  

 
Eh – sen tror jag inte om man tänker som personalgrupp så tror jag inte att vi förväntar oss – det 

finns liksom inget uttalat att du får be din mamma att förhöra dig utan – vi försöker i så fall kanske 

hjälpa dem hitta strategier hur de kan jobba på egen hand. /…/ Så att det, det finns nog – man ger 
inte läxor med förutsättningar att de ska få hjälp hemma för att klara av dem. Tror jag inte. (Ida) 

 

Hälften av lärarna anser att föräldrar använder läxor som en del i uppfostran och att 

föräldrarnas syn på skolan förs över på eleverna; Anser föräldrarna att skolan är viktigt blir 
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den viktig för eleverna, men anser föräldrarna att skolan inte är så viktig så tar eleverna med 

sig den inställningen till skolan, säger Fanny. Linda och Ida har upplevt att föräldrar baserar 

sina samtal om skolan med sina barn på läxorna, och därför förväntas det läxor från skolan. 

Något som Linda och Ida ställer sig frågande till. Detta ifrågasättande är ett tydligt exempel 

på second order positioning. Linda säger: 

 
Jag har också fått kommentaren någon gång att de vill ha läxor för att de ska veta vad barnen gör i 

skolan. Då kan man ju undra varför de inte pratar med varandra om det hemma. (Linda) 

 

Jonna, Hanna och Katja ser på läxornas kvalité att föräldrarna har hjälpt sina barn. Enligt 

Jonna och Katja kan man se detta via innehållet i läxan, att föräldrar har bidragit med 

formuleringar eller fakta som eleven inte hade kunnat producera själv. Även Hanna ser det 

tydligt om det finns någon förälder som är med och stöttar i bakgrunden.  

 

Hälften av respondenterna har fått läxor efterfrågat av föräldrar av olika anledningar. Lärarna 

tillmötesgår detta, för att tillgodose föräldrarnas krav, och befinner sig då i intentional 

positioning. Detta fokus på föräldrarelation är hemmahörande i den regulativa diskursen. 

Jonna upplever att föräldrar känner en ökad insyn genom läxorna. Linda menar att läxorna 

används för att fylla barnens fritid. Katja har fått upplevelsen att föräldrar jämför mycket med 

sin egen skolgång samt de högre årskurserna, att det blir tuffare längre fram. Föräldrarna 

likställer mycket läxor med hög kvalité på skolan. Gisela har fått uppfattningen att föräldrarna 

anser att läxorna är viktiga men samtidigt att det är något tråkigt som man måste göra innan 

man får göra det roliga på sin fritid.  

Läxornas effekter på elevernas skolgång 
Ingen av respondenterna anser att läxor är en viktig del i elevers kunskapande. När läxor 

uppgavs vara en del i kunskapandet så beskrevs det som en indirekt effekt. Hälften svarade 

exempelvis att elever förbättrar sina prestationer genom att repetera hemma och tre lärare 

svarade att den extra tiden som läxor innebär har en positiv effekt på elevernas resultat. 

Sammanfattningsvis upplever lärarna inte läxorna i sig som viktiga utan att de färdigheter som 

eleverna övar upp under läxläsningen främjar den huvudsakliga skolgången. Linda är en av 

lärarna som delar denna uppfattning: 
 
Nä det skulle jag inte säga, inte läxor som läxa, men däremot behöver ju en del 

repetitionsuppgifter och de behöver olika tid och – de behöver ha någon tid utöver skolan för att få 

det att fungera. (Linda) 

 

Två av lärarna, Hanna och Katja, svarade blankt nej. Hanna tycker ”/…/ att det ska räcka med 

att man är här och gör det man ska”. 

 

Ingen av lärarna tar med läxorna som en stor roll i helhetsbedömningen.  De fem lärare som 

ändå kunde se en koppling mellan läxor och bedömning beskrev den som indirekt, alltså att 

eleverna är tvungna att läsa på och repetera för att bli bättre. Gisela formulerar sig såhär: 

 
Nej… jag räknar inte med resultatet på läxförhör när jag sätter betyg utan jag det är ju en väg fram 

till att de utvecklar läsförståelse, hörförståelse, förmågan att uttrycka sig skriftligt och muntligt. 
Det är ju mycket det det handlar om. Så just läxförhören använder jag inte som betygsunderlag. 

(Gisela) 

 

De lärare som svarade nej uppgav två skäl till detta. Hälften av lärarna menar att det är 

orättvisst att ta med läxors resultat i bedömningen och hänvisar till olika hemförhållanden och 
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barns olika förutsättningar. Fyra av lärarna tycker inte att de kan genomföra bedömning på ett 

riktigt sätt när arbetet inte skett i skolan. De menar att de vill se processen och utvecklingen 

hos eleven i skolan för att kunna göra en rättvisare bedömning. En del lärare uttryckte också 

oro; när en del elever gör läxorna hemma så vet man inte vem det egentligen är som har gjort 

läxorna: 
 

/…/ och jag har ingen aning om i vilken – i vilket sammanhang de här läxorna – eh – uppgifterna, 

har kommit till. Det kan lika väl ha varit någon annan, någon moster som har suttit och gjort dem. 
Om man nu hårdrar det, så att det – jag kan inte se – utan det. (Ida) 

 

 

Detta säger Ida när frågan tas upp med henne.  

Diskussion 
I diskussionsdelen har resultatet från studien satts i relation till Bernsteins pedagogiska 

diskurs, se modellerna nedan. Efter varje modell knyts resultatet till tidigare forskning som 

tagits upp i bakgrundsavsnittet. Lärarnas positionering redovisas under varandra i samma del, 

enligt Harré och van Langenhoves modell.  

 

Resultatdiskussion  

Lärares arbete med läxor 

Läxornas innehåll och uppbyggnad beskrivs av lärarna som huvudsakligen instruktionell. Det 

är ämnesspecifika begrepp och kompetenser som utgör läxinnehåll. Att förbättra 

arbetsvillkoren för eleverna genom att ge mer tid till förberedelser och arbete upplever vi höra 

hemma i den instruktionella diskursen, eftersom lärarnas fokus då ligger på elevernas 

prestationer inom ämnet. När lärarna diskuterade läxornas innehåll och utformning höll de sig 

bara till de ämnen de undervisar i, och varken elever eller föräldrar nämndes i sammanhanget. 

Inte förrän uppföljning av läxor diskuterades ställde sig lärarna i den regulativa diskursen. Då 

togs elevernas tankar och känslor i beaktande, och fokus förflyttade sig att handla om 

relationer och samspel mellan lärare och elev. I det praktiska arbetet i klassrumssituationen är 

det oundvikligt att helt ignorera RD eftersom elevers olika förutsättningar måste respekteras 

när kunskaper ska befästas och redovisas.  När teori övergår i praktik kommer RD spela en 

större roll eftersom en lärares sociala arbete alltid ingår i mötet med eleverna. I modellen som 

följer ser vi hur lärarnas arbete placeras i Bernsteins pedagogiska diskurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ämnesspecifika uppgifter 

 Göra klart påbörjade arbetsuppgifter ifrån skolan 

 

                                        ID 

 

                                        

                                        RD 

 

 Viktigt med uppföljningen för elevernas förväntningar  

 Förhör och redovisningar 
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I likhet till Lapp m.fl. (2007)  visar resultatet att ordkunskap är en av de vanligaste läxorna 

som ges ut. Matematik och läsning uppgavs också som vanligt i båda studierna. Något värt att 

uppmärksamma är emellertid att några av de intervjuade lärarna inte använde ordet läxor om 

uppgifterna som eleverna fick. Istället används uttryck som ”göra klart hemma” eller ”läsa 

på”. När ordet läxor används handlar det om läxor som man måste förhöra dagligen.  

Detta syns i ordkunskap och matematik. Coopers (2009) uppfattning om att lärare saknar tid 

att utforma bra läxor stöds av en lärare, men det är svårt att avgöra om svenska lärares ovilja 

att ge ut läxor beror på tidsbrist eller misstro mot läxors nytta.  

 

Vi kunde i studien uppfatta att lärare befinner sig i second order positioning eftersom de 

ifrågasätter begreppet läxor och väljer att döpa om dem. Lärare tycker att det finns problem 

med läxor, och är medvetna om detta, men de genomför inga åtgärder annat än 

omformuleringar. Något känns fel, men lärare har svårt att sätta fingret på vad.  I RD satte vi 

elevers förväntningar av uppföljning och detta är i likhet med moral positioning, då lärarna 

vill ha det ömsesidiga förtroendet, ansvaret och respekten.  Lärarna eftersträvar detta ”ge och 

ta förhållande” för att få en god relation med eleven och en god klassrumsatmosfär. Allt detta 

inbegriper moral och socialt samspel.  

 

Läxor är ett begrepp som inte är definierat och undersökt i tillräckligt stor grad i Sverige, 

vilket vi märker på lärarnas tendenser att ständigt definiera läxor på egen hand, alternativt ta 

avstånd från begreppet genom omformuleringar. Då det hos lärarna verkar finnas en vilja till 

att döpa om läxorna till hemuppgifter, repetition eller restarbete, tyder det på att lärare har en 

stereotyp bild av läxor som inte stämmer överrens med deras arbetssätt. Den stereotypa bilden 

av en läxa verkar hos lärarna vara att elever ska lämna in något som är gjort hemma och som 

ska förhöras och rättas av läraren, något som inträffar endast undantagsvis.  

 

Läxornas syfte 

Om läxornas utformning är huvudsakligen instruktionell, så kan läxornas syfte beskrivas vara 

betydligt svårare att placera i enbart ID eller RD. Det eleverna ska lära sig och ha nytta av när 

det gäller ämnesteori och kunskap sker genom befästning och repetition. Läxor som gavs ut 

för att gynna klassrumssituationen, till exempel genom att utjämna elevnivån så att läraren 

kan ha gemensamma genomgångar, har också ett tydligt kunskapsfokus. Att jämna ut 

elevnivån var inte för att exempelvis öka elevers självförtroende, utan för att undervisningen 

skulle fungera på bästa tänkbara sätt. På samma sätt nämndes merarbetet för läraren, inte som 

bara jobbigt, utan som ett inte optimalt användande av tid. Kvaliteten på undervisningen 

ligger i fokus mer än något annat i dessa fall.  

 

Föräldrainsynen i skolarbetet beskrivs huvudsakligen som en social fördel, föräldrarna får se 

vad eleverna gör och får en känsla av att vara med, samtidigt som lärarna försvarar sig mot 

eventuella anklagelser om att eleverna inte gör tillräckligt. Detta handlar om att skapa goda 

relationer och fokus ligger i den regulativa diskursen. Ansvarstagande hos eleven är något 

som läraren eftersträvar av många anledningar, både sociala och kunskapsmässiga. 

Uppbyggandet av en arbetsmoral, baserad på att skolan är viktig, arbetar lärare med för att 

elever ska vara förberedda för framtiden.  

 

Barn och ungdomar som lärare stöter på i arbetet har många fritidsintressen som tar mycket 

tid, och läxor kan bygga upp en stress hos eleverna. Detta vill lärare förebygga genom att 

minska antalet läxor, eftersom de är rädda att stressen får elevernas skolmotivation att minska 

drastiskt. Läxor används som en slags social medspelare mellan hem och skola för att 
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förbättra föräldrarelationen och attityderna mot skolan, ibland som ett bevis på god 

undervisning. När detta är läxans syfte, får den en stor roll då den för ut skolans innehåll 

utanför dess väggar. I följande modell beskriver plustecknen de aspekter som lärarna uppgav 

som fördelar med läxor, medan minustecknen representerar de nackdelar som kan märkas. 

 

                        

 

               

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
 

 

Resultatet stämmer på många plan väl överens med tidigare forskning. Forsberg (2007) menar 

att läxor ska färdighetsträna och fostra elever på samma gång, något som även denna studie 

visar. Studien stödjer även Lapp m.fl. (2007) i resultatet att lärare upplever att föräldrar 

förväntar sig läxor av skolan. Att göra uppgifter till en viss deadline för att vara klara 

samtidigt är ett arbetssätt som en del lärare använder, något som eleverna i Westlunds (2004) 

studie också rapporterar om.  

 

Lärarna beskriver hur de har tagit relationer med föräldrar och elever i åtanke när de ger ut 

läxor, dessa medvetna val placerar lärarna i en intentional positioning. Läxor ges ut för att 

göra föräldrar nöjda med och medvetna om skolans innehåll. Att lärarna använder läxor som 

budbärare på detta sätt ger läxorna ett syfte som är större än dess innehåll. Läxornas roll blir 

att öka positiva attityder och goda relationer, och att förflytta skolan från klassrummet ut i 

samhället. När lärarna tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar i hemmet befinner de sig i 

moral positioning eftersom det är ett moraliskt beslut för att förhindra att klyftorna ökar.  

 

Något som vi upptäckte som intressant var att läxor har en sådan stor social roll. Lärarna 

beskriver hur banden mellan skola och hem, mellan förälder och elev, och mellan lärare och 

förälder påverkas av läxor. Att läxors syfte till så stor del dikteras av aspekter ur den 

regulativa diskursen – det vill säga exempelvis relationer och fostran – kan vara ett tecken på 

att skolan (lärarna) har accepterat rollen som en öppen arena för övriga samhället. Att skolan 

inte är en sluten institution utan beroende och påverkad av yttre faktorer är något som syns 

tydligt när så stor del av anledningarna till läxläsning har med moraliska och sociala faktorer 

att göra. Däremot nämns inte detta som en positiv påverkan på elevers kunskapsutveckling i 

skolämnena som de har läxor i, för när de positiva effekterna befästning och repetition nämns, 

försvinner också det sociala samspelet ur syftet.   

 

 

+ Ansvarstagande 

      + Befästa och repetera 

      + Utjämna elevnivån  

 

       – Merarbete för läraren  

 

                                          ID 

                                      

                                         RD 

 

   + Föräldrar insyn 

   + Ansvarstagande/Arbetsmoral 

   – Elevhälsa  

   – Olika förutsättningar  
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Föräldrars medverkan 

När det kommer till föräldrars medverkan gick det att tydligt skönja ett ”antingen eller”-

mönster bland lärarnas svar i förhållande till de två diskurserna. En del lärare anser att man 

ska ge ut läxor som eleven kan klara på egen hand, för att inte förlita sig på föräldrarnas 

kunskap. Det är elevernas skolgång det handlar om, och lärare vill inte kräva den hjälpen av 

föräldrarna. För att respektera de olika hemförhållandena så ger en del lärare ut läxor 

utformade för att elevers kunskap ska räcka till. Denna kunskapsfokus kan sägas höra hemma 

i ID. Lärarna menar att man märker stor skillnad på läxresultaten om eleven har fått hjälp 

hemifrån, och pekar på kvaliteten på läxorna som grund för det påståendet. Trots att dessa 

lärare har som ambition att elever ska klara läxorna på egen hand, kan de se kvalitativa 

fördelar med att föräldrar hjälper till. Dessa fördelar är dock inte starka nog för att få lärarna 

att formulera föräldradeltagandet som ett krav.  

 

Lärarna vars svar var regulativt riktade var också de som var positivt inställda till 

föräldramedverkan i större utsträckning. Ökad insyn i skolarbetet för föräldrar, som ibland 

upplevts som ett föräldrakrav, uppges som en anledning. Att läxor blir ett gemensamt 

uppfostringsverktyg mellan hem och skola gavs också som anledning. Att ge en känsla hos 

eleverna av att skolan alltid är med dem, och påminna dem om deras identitet som just elever, 

gör så att kravet från vuxenvärlden normaliseras. Föräldrars identitet som just föräldrar stärks 

också, vilket av lärare uppges vara en anledning till att läxor efterfrågas. 

 

Modellen på kommande sida illustrerar lärarnas inställning till föräldrars medverkan när det 

kommer till läxor i förhållande till den pedagogiska diskursen. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsbergs teori om att föräldrars medverkan i läxarbetet är en norm i Sverige är något som 

inte stöds av vår empiri, däremot verkar föräldrar be skolan om läxor för att fullfölja sitt 

föräldrauppdrag. Det är mycket möjligt att den normen finns, men att den är mycket 

påtagligare i hemmen än i skolan, ifall föräldrarna upplever det som att läxor är det bästa 

sättet att vara en involverad förälder. Men detta är inte något som läraren kräver eftersom de 

 

 Nej, fokus på elevkunskap 

 Ökad kvalitet med föräldrahjälp 

 

 

 

                                       ID 

 

                                       RD                                       

 

 Ja, för insyn 

 Läxor som uppfostran 

 Ja, föräldrakrav  
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ger läxor som barnen ska klara själva då ordet repetition förkommer många gånger under vår 

studie. Några bevis på föräldramedverkan som Lapp m.fl. beskriver, t.ex. signatur på 

genomförd läxa, är inte något som våra respondenter kräver. Hellsten (1997) formulerar att 

det är ett krav från lärarna att föräldrarna ska hjälpa till med läxorna. Vi har inte hittat stöd för 

den tesen i undersökningen då lärarna är av den bestämda uppfattningen att barnen ska klara 

av läxorna på egen hand. Detta stöds emellertid av Westlund (2004) eftersom eleverna i 

hennes studie väljer att arbeta med läxorna på egen hand.  

 

I förhållandet till föräldrar väljer några av lärarna att placera sig i intentional positioning, då 

de gör medvetna val som syftar till att tillfredsställa föräldrars behov. De lärare som 

ifrågasätter varför föräldrar baserar skolsamtal med sina barn på läxarbetet befinner sig i 

second order positioning. Alla lärare har någonting att säga om föräldramedverkan i studien, 

och visar på other positioning när de talar om föräldrars krav, ansvar och förutsättningar. 

Lärarna har åsikter om föräldrarna, alla respondenter hade något att säga om vad de tyckte om 

föräldrarnas medverkan. Åsikterna skilde sig åt, men alla tillskrev föräldrarna en roll som 

deltagande i läxarbetet, stor eller liten eller inte alls.   

 

I likhet med Forsberg (2007) och Cooper (2009) tycker vi oss också kunna ana att 

förhållandet mellan skola och hem kan bli ansträngt när läxorna blir en del av skolarbetet. 

Däremot verkar kraven om läxor upplevas komma från olika håll beroende på vem som får 

komma till tals. Vi tycker oss kunna ana en självuppfullande cirkel av krav där aktörerna 

anstränger sig för att tillmötesgå varandras förväntningar, samtidigt ifrågasätter de dessa 

förväntningar. Något som alla inblandade upplever som en stress.   

 

 

Läxors effekter på elevers skolgång                  

Ett fokus på ID gör att lärare menar att läxors effekter är svårbedömda. Då man som lärare 

inte kan se processen blir det svårt att betygsätta ett läxarbete, därför väljer man att inte göra 

det. Samma sak sett ur ett regulativt perspektiv motiveras med att det är orättvist att elevers 

hemförhållanden ska spela in i betygen. Dessutom är det svårt att avgöra vem som har gjort 

läxan, och lärarna oroar sig för att eleverna kommer att fuska om läxorna utgör en del av 

betygen och helhetsbedömningen. Lärare väljer då att helt ta bort bedömningsdelen av hänsyn 

till att minska elevers oro och eventuella fuskande. I ID ingår även punkten skoltid, och 

respondenterna menar att eleverna inte behöver ha en bedömd läxa eftersom schemalagd 

skoltid ska räcka förutsatt att eleverna disponerar sin tid riktigt. Att göra klart arbeten hemma 

räknar lärarna inte som läxa, så om dessa bedöms är oklart. Lärarnas instruktionella och 

regulativa fokus har placerats i modellen nedan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svårbedömt  

 Skoltiden räcker  

 Indirekt genom repetition  

                                             ID 

 

                                            

                                           RD 

 Fusk kan förekomma 

 Orättvist 
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Eleverna i Cushmans (2010) studie menar att lärarna sätter betyg med hjälp av läxor men 

detta är något som våra respondenter tar stort avstånd ifrån. Elevernas oro för att bli sämre 

inom ämnet i Cushmans (2010) studie kan ses som obefogat i vår studie då våra respondenter 

endast ger ut repetition i läxa.  

 

Att i sin roll som lärare motverka fusk och orättvisor ger en stark placering i moral 

positioning. Om lärare i sin yrkesroll ser detta som viktigt att vara en moralisk förebild visar 

det på en syn på eleverna som barn i behov av moralisk guidning. De väljer att lägga ner tid 

på att se elevers process och resultat snarare än slutprodukten, för att motverka elevers lust att 

använda sig av fusk. Att på detta viss välja att förhindra, snarare än att avslöja, fusk gör att 

man kan komma så nära rättvisan som möjligt. Detta gäller både bedömning och elevmoral.  

 

Det är tunt med tidigare forskning som kommit fram till ett entydigt resultat om läxors 

effekter på elevers skolgång. Detta kan eventuellt bero på lärares motvilja att bedöma dem 

och använda dem för bedömning och betygssättning. Det kan också bero på att lärare upplever 

effekterna som indirekta och därför svåra att upptäcka. En annan sak som är intressant att 

notera är att någon annan än eleven gör läxorna i vissa fall. Detta är något som våra 

respondenter har upptäckt när läxorna lämnas in. Sätter man det här i relation till avsnittet om 

föräldramedverkan skapas en bild av att lärare inte ser föräldramedverkan som odelat positivt. 

 

Metoddiskussion  
 

Syftet med vår undersökning var att undersöka lärares upplevelser av läxor i skolan, vilket 

gjorde att vi bedömde det som nödvändigt att använda intervju som redskap. Observation 

ansåg vi vara en otillräcklig metod då vi inte skulle få förståelse av lärarnas syn på läxor.  

 

En viss nackdel i insamlingen av data kan vara vårt beslut att dela upp intervjuerna mellan 

oss, eftersom intervjuerna oundvikligen blev olika eftersom vi är olika personer. Om vi skulle 

intervjuat ihop som ett par så skulle följdfrågorna inte skiljts åt. Vi upplevde emellertid inte 

detta som något som försämrade resultatet då vi gemensamt transkriberade och tolkade 

materialet. Anledningen till att vi delade upp oss var för att nå ut till fler skolor och fler olika 

respondenter, för vi upplevde att det skulle ge en mer nyanserad bild. 

 

Under arbetets gång fann vi föräldrarnas roll i läxarbetet större och mer intressant. Därför tror 

vi att intervjuer med föräldrar med elever anslutning till skolorna där intervjuerna 

genomfördes hade gett studien ett ytterligare perspektiv. 
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Didaktiska konsekvenser 
Den totala frånvaron av läxor som begrepp i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) gör att det är 

upp till den enskilde läraren att bedöma läxornas vara eller inte vara i undervisningen. Ändå 

upplevs läxor vara en så viktigt faktor i skolan att det dagligen debatteras om dess existens, 

och regeringsbeslut tas med läxor i åtanke. Tydligt är att läxor är en del av skolarbetet som 

påverkar och påverkas av det övriga samhället, eftersom undervisningens innehåll då når 

utanför skolans väggar och blir lätt att ha synpunkter om. Vi anser därför att en tydlighet kring 

läxornas innehåll och syfte från lärares håll är av stor vikt, och att hänsyn till elevers olika 

förutsättningar bör tas i åtanke.  

 

Då en likvärdig utbildning är ett krav som är formulerat i Lgr 11 kan man som lärare tolka 

detta som ett argument mot läxor som underlag för bedömning. Däremot är det skolans 

uppdrag att ”i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (s 9). De 

anledningar till att ge ut läxor som lärare uppger, och som stämmer överens med denna 

formulering, är ökad föräldrainsyn och elevers ökade ansvarskänsla. Dessa kvaliteter, som är 

hemmahörande i den regulativa diskursen (Bernstein 2000), uppges alltså som viktiga. 

Baserat på detta skulle läxuppgifter som uppmuntrar till föräldramedverkan utan att vara 

hemmahörande i den instruktionella diskursen – det vill säga kunskaps- och 

färdighetsfokuserade – vara att föredra. Hur en sådan läxuppgift skulle vara utformad återstår 

att undersöka, men om läxor ska fungera som en brygga mellan hem och skola utan att öka 

kunskapsklyftor, är detta en av slutsatserna som vi kan dra. Att alla elever ska ha samma 

förutsättningar i skolan ser vi som en självklarhet, med eller utan läxor. 

 

Vi tror att lärare skulle bli hjälpta av att läxbegreppet blev mer strukturerat och tydligare när 

det gäller innehåll och utformande. Då skulle de lättare kunna avgöra hur, om, en bra läxa ska 

vara.   

 
 

Vidare forskning 
Läxors roll i undervisningen är ett ämne som hittills inte har berörts särskilt mycket av 

forskare. Den forskning som finns har haft stort fokus på effekter på elevers prestationer, och 

resultaten har varit skiftande. Med tanke på oklarheterna kring definitionen av läxor när det 

gäller exempelvis utformning, menar vi att fortsatt forskning inom det området skulle gynna 

lärare i framtiden.   

 

Då vår studies resultat visar lärares stora fokus på aspekter hemmahörande i den regulativa 

diskursen, som fokuserar på bland annat relationer, ser vi också en stor skillnad mellan 

nationell och internationell forskning. Läxornas förändrade och, vad vi kan se, speciella roll i 

Sverige gör att en flerperspektivstudie med både lärare, elever och föräldrar skulle kunna 

kasta ytterligare ljus över ämnet.  
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Tack! 
 

Vi vill tacka pedagogerna som har varit med i vår studie för deras medverkan som gjorde 

denna studie möjlig. Vi vill även tacka Anita Norlund som introducerade oss för Basil 

Bernstein och hans teorier under vår utbildning. Ett särskilt tack sänder vi till vår kompetenta 

handledare Anna Hellén för sina skarpsinta inlägg och råd under vårt arbete.    

 

Beatrice och Stefanie, 2012 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

 

•  Vad har du för uppfattningar om läxor? 

•  I vilka ämnen ger du ut läxor? 

•  Vad för sorts läxor? 

•  Vilka fördelar ser du med läxor? 

•  Vilka nackdelar ser du med läxor? 

•  Förväntas föräldrarna ta del av elevernas läxarbete? Hur märks det att föräldrarna gör det? 

•  Följs läxorna upp i klassrummet?  

•  Anser du att läxorna är en viktig del i kunskapandet?  

•  Spelar läxorna en stor roll i helhetsbedömningen? 
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Bilaga 2 – Missivbrev  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar till lärare för grundskolans senare år på högskolan i Borås. Vi 

genomför nu under vår sista termin vårt examensarbete, som handlar om lärares syn på läxor. 

Detta ämne valde vi eftersom vi upplever det som en viktig del av yrkesrollen som vi snart 

kommer att behöva ta ställning till.  

 

För att kunna genomföra studien skulle vi vilja intervjua grundskollärare om era erfarenheter. 

Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och kommer att genomföras på er arbetsplats. 

Intervjuerna kommer att spelas in. Intervjun består av frågor angående läxor som vi förberett 

till tillfället.  

 

I studien kommer inte några autentiska namn att användas, vi kommer att använda fingerade 

namn. Detta gäller även namn på arbetsplatser och namn på personer som kan dyka upp under 

intervjun. Detta för att skydda de medverkandes integritet och anonymitet.  

Vi skulle vilja genomföra intervjuerna under vecka 45 eller 46. Om ni har möjlighet att delta 

ser vi gärna att ni svarar och meddelar oss om en dag och tid som passar. Er medverkan är 

naturligtvis frivillig.  

 

Vi vore tacksamma om vi fick ta del av era tankar kring detta! Om ni är intresserade, eller har 

frågor att ställa, nås Stefanie på tel. 0735-752500 eller stefanie.henriksson@gmail.com, och 

BeaTrice på tel. 0739-942663 eller beatrice.85@hotmail.com   

 

Tack på förhand, 

 

Stefanie Henriksson och BeaTrice Eriksson, Högskolan i Borås  
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