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Hemläxans funktion och nytta som arbetssätt i skolan försvinner ofta bakom tradition och 

förväntningar. Det finns inga direktiv i dagens läroplan om hemläxor men trots det är den 

väldigt vanligt förekommande inom skolan. Syftet med denna studie är att ge ett bidrag till en 

fördjupad kunskap om skolans hemläxor utifrån lärarens perspektiv. Det studien undersöker 

är hur några lärare beskriver sina motiv för, erfarenheter av och förhållningssätt till hemläxor. 

Anser lärarna att eleverna lär sig något av hemläxor och i så fall, vad? Utifrån en 

hermeneutisk forskningsansats är sex kvalitativa intervjuer av lärare, för de tidigare åldrarna, 

granskade och analyserade i förhållande till tidigare forskning. Det som framkommer i 

resultatet är att lärarnas motiv för hemläxor handlar om att eleverna ska färdighetsträna vilket 

enligt lärarna inte ryms inom skolans schemalagda tid. Andra starka motiv från lärarna är att 

hemläxor bidrar till ökat ansvarstagande bland eleverna men framförallt hjälper dem 

föräldrarna att få insyn i skolarbetet. Det finns flera olika förhållningssätt till hemläxor bland 

lärarna vilket kan bero på att deras erfarenheter av hemläxor är olika. Hemläxan ska ha ett 

tydligt syfte och vara meningsfull för eleverna menar dock samtliga lärare. Det lärarna anser 

att eleverna lär sig av hemläxor är det delade meningar om men de flesta ser en tydlig 

förbättring av läsningen då eleverna får möjlighet att träna på den hemma. 
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1 Inledning 
Hemläxor ses nästan som ett måste i skolan vilket gör att det är sällsynt med en skola som inte 

har hemläxor (Hellsten 1997:205). I dagens samhälle finns det många olika åsikter om 

hemläxor där vissa anser att mycket krav läggs på föräldrarna och där tiden kan vara knapp 

för en förälder att hinna med flera hemläxor, särskilt om de har flera barn vilket då kan leda 

till ett stort antal hemläxor i veckan. Andra anser samtidigt att hemläxor behövs för att 

eleverna ska kunna lära sig att ta ansvar samtidigt som föräldrarna ser vad deras barn lär sig i 

skolan (Epstein & Van Voorhis 2001 se Westlund 2004:33). Vi har upplevt att en del lärare i 

skolan kan känna ett krav ifrån föräldrar och samhälle att de måste ha hemläxor för det är en 

tradition. Kan det resultera i att lärarna ofta skickar med hemläxor för hemläxornas skull? 

Risken är då att läraren inte vet anledningen till varför de har hemläxor i klassen och ser 

därför inte heller om eleverna lär sig något av den (Håkansson 2011:60ff). Även inom skolan 

går därför meningarna isär om hemläxors vara eller icke vara. Vissa menar att det behövs 

hemläxor för att befästa kunskaper eller att färdighetsträningen inte hinns med i skolan, 

medan andra menar att det är i skolan lärandet ska ske där det finns utbildade lärare som kan 

hjälpa eleverna vid behov (Epstein & Van Voorhis 2001 se Westlund 2004). Dessutom 

diskuteras det om orättvisan med hemläxor. Vissa elever lever i en miljö där de kan få mycket 

hjälp och stöd hemma medan andra får klara av hemläxorna helt på egen hand och 

hemläxorna kanske inte ens är något som prioriteras utan att de ofta blir ogjorda.  

 

Begreppen läxa och hemläxa anser vi har samma betydelse i detta sammanhang men vi 

kommer att använda oss enbart av begreppet hemläxa i vår studie. I citat från forskare och 

lärare kan det dock förekomma begreppet läxa och även i samhället har vi erfarenhet av att 

begreppet läxa är vanligast. Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996:333) betyder läxa 

“avgränsad skoluppgift för hemarbete” och även Wikipedia har en liknande förklaring 

nämligen att “Läxa eller hemläxa syftar oftast på skoluppgifter som eleverna arbetar med 

hemma. Syftet med läxor är vanligen att repetera och fördjupa kunskaper inhämtade i skolan 

samt att öva förmågan till självständigt arbete” (Wikipedia 2012). Anledningen till att vi i 

fortsättningen enbart kommer använda oss av begreppet hemläxa är för att förtydliga dess 

mening, nämligen att det är uppgifter som ska göras hemma eller åtminstone utanför 

schemalagd skoltid. Vidare i vår studie kommer vi även använda oss av begreppen barn 

respektive elev beroende på situationen. Barn används när det handlar om föräldrar och barn 

men även barn i allmänhet inom forskning och teorier. Elev används inom skolans värld om 

inte de citerade lärarna säger något annat. 

 

Numera får lärarna inget stöd i styrdokumenten för om de ska ge hemläxor eller inte. I vissa 

tidigare läroplaner, exempelvis Lgr80 (Skolöverstyrelsen 1980:52), har det funnits direktiv för 

hemläxor, men i de senaste läroplanerna lämnas det åt lärarna att bestämma själva om de vill 

ha läxor som en arbetsmetod eller inte. I Lgr11 (Skolverket 2011) står det inget alls om detta 

och därför är det intressant att få veta vilka orsaker lärarna har för att ge hemläxor. Däremot 

är det tydligt att eleverna ska ta större ansvar för sitt lärande än i tidigare läroplaner. Det kan 

kanske tolkas som att läxor är en del av elevens eget ansvar och kan på så sätt vara ett 

argument för hemläxor.  

 

När vi har varit ute i skolorna på VFU har vi sett att inställningen till hemläxor kan skifta 

mellan olika skolor och olika lärare. Vissa anser att hemläxor är nödvändigt medan andra 

menar att det inte behövs för att eleverna ska klara av kunskapskraven. Däremot tog vi inte 

reda på varför lärarna hade en viss uppfattning om hemläxor eller vilket syfte de hade med 

dem. I denna studie vill vi nu undersöka detta för att få en förståelse för de olika argumenten. 

Vi vill ta reda på om lärarna anser att hemläxorna befrämjar lärandet eller om det finns andra 
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anledningar till att ha dem. Om det inte finns några andra anledningar med hemläxor än att 

lärarna förväntas använda sig av det i sin undervisning är hemläxor något som kan 

ifrågasättas. Syftet med hemläxor är en intressant fråga eftersom debatten om hemläxans vara 

eller icke vara är ständigt pågående. Som blivande lärare i årskurs 1-6 anser vi därför att 

denna undersökning är mycket relevant för vår framtida yrkesutveckling och för att få 

argument för vårt ställningstagande när det gäller hemläxor. Undersökningen kan även vara 

ett stöd för andra blivande lärare men även för redan verksamma lärare som kan behöva 

reflektera över syftet med hemläxorna de ger. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med vår studie är att ge ett bidrag till en fördjupad kunskap om 

skolans hemläxor genom att vi beskriver och diskuterar några lärares motiv för, erfarenheter 

av och förhållningssätt till hemläxor. 

 

● Hur beskriver några lärare sina motiv för, erfarenheter av och förhållningssätt till hemläxor? 

● I vilken utsträckning och i vilka avseende, om några, kan dessa lärares utsagor relateras till 

elevers lärande och utveckling? 

 



 

3 

2 Tidigare forskning om hemläxor 
Detta kapitel kommer handla om hur forskningen ser på hemläxor och hemuppgifter. Först 

kommer det en historisk återblick genom de officiella dokumenten i skolan i form av 

läroplaner. Med hjälp av bland annat läroplanerna går det att se hur synen på hemläxor 

förändras med tiden fram tills hur det är idag. Senare i kapitlet tas det upp vad olika 

forskningar, både nationellt och internationellt, visar för resultat om hemläxor. Fokus ligger 

då på elevens lärande och vad forskarna har fått för resultat inom ämnet.  

 

2.1 Läroplanen - 50 år genom tiden 

Synen på hemläxor och hur de framställs i dokument inom skolan har enligt Hellsten 

(2000:30ff) alltid ändrats fram och tillbaka med tiden. Trots att hemläxor har varit och är ett 

vanligt inslag inom skolan (Westlund 2007:81) så står det mycket lite eller inget alls i 

läroplanerna. Lgr62 är den läroplan som enligt Hellsten (2000:30) nämner hemläxor mest och 

som beskriver hemuppgifter som en betydelsefull del i elevernas arbetsfostran. Hellsten 

menar vidare att Lgr62 annars är kritisk till hemläxor men att hemuppgifter ändå kan ge 

eleverna tillfälle att förankra sina färdigheter och kunskaper. Likaså finns det kritik i Lgr69 

(Skolöverstyrelsen 1969:70ff) mot hemläxor där det är formulerat att hemuppgifter bör “i 

största möjlig utsträckning vara frivillig för eleverna”, detta för att eleverna tillbringar så 

många timmar i skolan och behöver få använda övrig tid på dagen till avkoppling. Hemläxors 

vara eller inte vara skapade därför en stor diskussion under 70-talet som fortsatte in på 80-

talet (Hellsten 2000:30). Till skillnad ifrån Lgr62 så nämner inte Lgr69 någon anledning att ha 

hemuppgifter utan ger mer olika förslag på vad en hemuppgift kan handla om.  

 

Från att hemläxor tidigare har setts som något frivilligt så återinförs de i styrdokumenten i 

Lgr80 där hemläxor blir ett måste i samband med en mening: “Hemuppgifter för eleverna 

utgör en del av skolans arbetssätt” (Skolöverstyrelsen 1980:52). Trots att hemläxor ses som 

ett måste i Lgr80 så behandlar läroplanen hemläxor betydligt mindre till skillnad från Lgr62 

och Lgr69. Vidare beskrivs inte meningen med hemuppgifter i någon större utsträckning än 

att det ska lära eleverna att ta ansvar vilket är “en väsentlig del av den karaktärsdaning som 

skolan skall ge” och att “Hemuppgifter bör också utnyttjas för att ge eleverna tillfälle till 

sådana övningar och repetitioner som är nödvändiga för att befästa kunskaper och 

färdigheter” (Skolöverstyrelsen 1980:52). Hemläxorna är under 90-talet en självklar 

arbetsmetod i grundskolan, men trots det så försvinner begreppet ur de officiella dokumenten 

(Hellsten 2000:30). Varken i Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1994) eller i den senaste 

läroplanen Lgr11 (Skolverket 2011) finns begreppet hemläxa med överhuvudtaget. Begreppet 

ansvar återkommer däremot mycket i båda läroplanerna och anses vara mycket viktigt i 

elevernas kunskapsutveckling och är ett av skolans övergripande mål i Lgr11 (Skolverket 

2011:15). I detta sammanhang nämns dock inte begreppet hemläxa överhuvudtaget som ett 

arbetssätt.  

 

2.2 Internationell och nationell forskning om hemläxor 

“Läxor är ett vedertaget och välkänt fenomen och är en skol- och undervisningsaktivitet som 

spänner över kulturer, miljöer och åldrar” (Westlund 2004:31). Westlund (2004:44) menar 

vidare att en vanlig anledning till att hemläxor förekommer är att tiden i skolan inte räcker till. 

Trots att hemläxor då anses vara så vanligt så menar Hellsten (2000:31) att det inte finns 

särskilt mycket forskning om hemläxor som är gjord i Sverige och att Hellsten därför oftast 
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refererar till de internationella undersökningarna i sina arbeten. Hellsten (1997:210) är 

dessutom kritisk till den internationella forskningen som finns eftersom det är få som har 

forskat om syftet med hemläxor. Författaren menar att “Läxans värde tycks vara så självklar 

för många forskare att det kan överskugga det faktum att det faktiskt inte leder till något 

resultat” (Hellsten 2000:32). Det som då har undersökts är ofta vilket resultat som hemläxorna 

har gett rent kvantitativt och att forskarna då har fått fram olika svar i undersökningarna. 

Anledningen kan enligt författaren bero på att det ofta inte tagits hänsyn till hemläxans 

utformning. Dessutom är det svårt att få ett heltäckande resultat om hemläxornas effekter på 

elevernas prestationer eftersom det är vanligt att upp till en fjärdedel av eleverna sällan eller 

aldrig gör sina hemläxor helt färdiga (Patall, Cooper & Wynn 2010:897). Hellsten (2000:31) 

menar vidare att resultaten i de internationella undersökningarna inte alltid kan användas för 

att beskriva situationen i Sverige då de är gjorda under helt andra förhållanden.  

 

Oavsett om eleverna har hemläxor eller inte så finns det inte så många undersökningar om 

elevernas resultat i de tidigare åren inom grundskolan. Cooper, Robinson och Patall (2006) 

har i USA gjort en studie om hur elevernas prestationer påverkas beroende av om de har 

hemläxor eller inte. De kom fram till att det finns för lite underlag på de yngre eleverna för att 

kunna dra några generella slutsatser om deras prestationer. De kunde däremot dra några 

slutsatser i sin studie för de äldre eleverna. Författarna kom fram till att det inte gick att 

konstatera om hemläxor påverkar elevernas resultat på sikt däremot kunde de se att elevernas 

prestationer ökade under en kortare period (2006:53). Vidare insåg Cooper, Robinson och 

Patall att det finns många olika omständigheter som påverkar hur elevernas prestationer blir. 

Skillnaden mellan elevernas resultat, av dem som fick hemläxor och de som inte fick det, var 

inte den enda skillnaden utan även exempelvis tiden som eleven lade ner på hemläxorna gav 

olika resultat. Detta medför att det är svårt att få en rättvis jämförelse av deras prestationer. 

Även Westlund (2007:81) påpekar att det är svårt att tolka resultatet i sådana här studier 

eftersom det inte finns två hemläxor som är helt lika och alla inblandade personer i arbetet 

med hemläxan är helt olika.  En annan faktor som kan påverka elevernas prestationer kan vara 

att de elever som presterar sämst i skolan förmodligen är de som inte har så bra möjligheter att 

göra sina hemläxor hemma. De har svårt att få sitta ostörda och dessutom är det vanligt att de 

får mindre hjälp från sina föräldrar än de som lyckas bättre i skolan (Westlund 2007:89). Både 

Westlund (2007:82) och Cooper (2007:7) påpekar att både lärare och föräldrar anser att 

eleverna lär sig flera saker av sina hemläxor som till exempel att planera. Hemläxan kan då 

enligt författarna få flera positiva följder som exempelvis ett ökat intresse för skolarbetet, att 

föräldrarna blir mer delaktiga i elevernas skolgång och dessutom främjas föräldrars och barns 

gemenskap med varandra. Mängden eller förekomsten av hemläxor på skolan höjer enligt 

Hattie (2009:234) föräldrars syn på skolans effektivitet även om de oftast inte vill bli 

involverade i inlärningen mer än att erbjuda en plats där barnet kan studera i lugn och ro. 

Föräldrar har enligt Hattie oftast den tron att barnet får en djupare och meningsfullare 

förståelse när de blir erbjudna en lugn och avskild plats. Elevernas syn på hemläxor stämmer 

ofta inte med de vuxnas inställning. En vanlig inställning bland eleverna är att hemläxorna 

finns till som ett slags straff för att de exempelvis inte hinner med tillräckligt under skoldagen 

eller att de inte har planerat sitt arbete tillräckligt. De här olika synsätten kan bidra till 

konflikter för de inblandade (Westlund 2007:84).  

 

Det är svårt undersöka om elever verkligen lär sig något av hemläxor enligt Hattie (2009), 

som i sin studie Visible Learning har gjort världens största forskningsöversikt om vad som 

påverkar elevers studieresultat. Hattie menar att det finns så många olika utformningar och 

förhållanden som påverkar elevers prestation och där hemläxan är en av dem. Hattie (2009:8) 

refererar till några tidigare undersökningar, bland annat till Cooper (2007) och till Cooper, 
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Robinson och Patall (2006) där resultatet av hemläxor visar på en ökning av elevers 

prestation. Ökningen av effekten kan ses av de som är för hemläxor som ett bevis, men Hattie 

(2009) menar att när man jämför effekten med de skolor som inte har hemläxa “then 

homework is well below an average effect” (2009:17). Hattie är vidare kritisk till att tidigare 

forskare har lovat att effekten av hemläxor på elever är större än vad den är då forskarna inte 

har räknat med alla förutsättningar i sina jämförelser. Detta är enligt Hattie fel och har då gett 

ett vilseledande svar till lärare om hur stor effekten är (2009:17ff). Hur liten effekten är kan 

man se i den sammanställning där Hattie har listat alla de faktorer som kan påverka elevens 

studieresultat utefter vad de har för effekt på prestationen. Av de 138 faktorerna som är 

rankade på listan så kommer hemläxan på en 88:e plats (2009:298ff). För att ge ytterligare ett 

förtydligande i hur liten och nästan obetydlig effekt som hemläxor har överlag så kan det 

likna med förändringen på en 180 cm lång person som ökar sin längd till 182 cm vilket är en 

förändring som inte kan ses med blotta ögat (Cohen 1988 se Hattie 2009:8). Däremot så är 

effekten på elevers studieresultat olika beroende på vilken sorts hemläxa det är men vilken 

sort som har högsta effekt är forskarna Hattie och Cooper oense om (Hattie 2009:234ff). Det 

som forskarna kunde se var att “a lot of homework and a lack of monitoring seem to indicate 

an ineffective teaching method” och varnade för ”homework that undermined a student’s 

motivation” och som ”led to the student internalizing incorrect routines” men de föredrog en 

“short, frequent homework that was closely monitored by the teachers” (Hattie 2009:235). 
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3 Teorier om lärande 

I det här kapitlet är det några teorier om lärande som står i fokus. Piaget och Vygotskijs 

teorier lyfts fram i relation till nutida forskares syn på hur skolan har tagit tillvara på deras 

slutsatser i sin undervisning. Vidare så nämns några olika sorters lärande som sker vid olika 

tillfällen beroende på förkunskaper och situation. Till sist finns det ett stycke där de senare 

årens förändring av begreppet lärande behandlas. 

 

3.1 Teorier om lärande och utveckling 

“Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på egen hand” 

(Vygotskij 1999a:271). 

 

Enligt Säljö (2000:128) så handlar den sociokulturella traditionen om att vi människor 

medvetet eller omedvetet utifrån hur vi tolkar vad omvärlden tillåter eller kräver och utgår då 

ifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Författaren påpekar därför att lärande och 

kunskapsreproduktion inte bara handlar om att behärska själva kunskapen och tekniken, utan 

att personen måste veta när den kunskapen är väsentlig och användbar i olika situationer. Som 

exempel så räcker det inte att en elev kan stava till avrundning, utan eleven måste veta 

betydelsen av ordet och i vilket sammanhang det används. Ett annat exempel är att i skolan får 

eleven inte skrika och ropa utan räcka upp handen om de vill säga något men vid en 

fotbollsmatch är det där emot helt okej att ropa och skrika. Detta lärande sker då enligt Säljö 

(2000:128ff) i mötet med omgivningen och i samspelet mellan människor.  

 

I likhet med Säljös tankar så har Piaget en teori om lärande som kallas konstruktivistisk 

(Doverborg, Qvarsell & Pramling Samuelsson 1987:18). Det innebär att det är barnet som 

självt tolkar och förstår de intryck som kommer från omgivningen. Hur barnet förstår nya 

företeelser hör alltså samman med barnets tidigare erfarenheter. Uppfattningen om det som 

barnet ska lära sig skiljer sig därför från barn till barn. Piaget ansåg dessutom att det finns ett 

gemensamt mönster för hur alla barn tolkar omvärlden. Piaget menar vidare att barnen förstår 

sin omvärld genom att utforska den konkret. Om nu barnen lär sig nya saker genom tidigare 

erfarenheter eller genom konkret undersökande sker en förvandling från ett tankesätt till ett 

kvalitativt nytt tankesätt enligt Piaget (Doverborg, Qvarsell & Pramling Samuelsson 

1987:18). Det här synsättet som innebär att tidigare föreställningar om att lärande bara var att 

fylla på kunskaper som saknades, förkastades av Piaget. Även andra teoretiker har lämnat det 

äldre synsättet. Det som Piaget har fått mycket kritik för är sina teorier om hur barn utvecklar 

sitt lärande enligt vissa mönster. Piaget menade att utvecklingen sker i en viss ordning och vid 

en viss ålder med bara små skillnader mellan olika barn (Illeris 2007:53).   

 

Både Vygotskij och Piaget framhåller interaktionen mellan barnet och omgivningen som 

mycket viktig för hur lärandet utvecklas (Doverborg, Qvarsell & Pramling Samuelsson 

1987:23). Det som skiljer dem åt i detta sammanhang är att Vygotskij poängterar den sociala 

kommunikationen som mycket betydelsefull för barnets läroprocess, till skillnad mot Piaget 

som inte alls ger den lika stor betydelse. Vygotskij menar att det inte är de inre strukturerna 

som avgör hur barnets förståelse utvecklas utan det är samspelet mellan barnet och 

omgivningen som påverkar lärandet. Den proximala utvecklingszonen är något som Vygotskij 

ansåg vara viktig för barn utveckling. Den teorin innebär att barnet kan lära sig mer i 

samarbete med andra än på egen hand. Om samarbetet även sker med någon som har mer 

kunskap än barnet, exempelvis en vuxen, så gynnas lärandet extra mycket. (Doverborg, 
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Qvarsell & Pramling Samuelsson 1987:24). Om eleven inte utmanas i undervisningen utan 

bara tränar på sådant som är precis på den nivån som eleven befinner sig rent 

kunskapsmässigt, sker ingen utveckling (Vygotskij 1999a:272). Vygotskij poängterar även att 

det är i den sociala samvaron med andra, tillsammans med utmaningar precis ovanför elevens 

kunskapsnivå, som de inre utvecklingsprocesserna startar. Med den här synen på lärande inser 

Vygotskij att undervisningen i skolan inte alltid behöver innebära någon utveckling för barnet. 

Däremot betonar Vygotskij att rätt sorts undervisning kan bidra till att eleven gör stora 

framsteg (Vygotskij 1999b:274).  

 

Westlund (2007:90) påpekar att det finns forskning där det konstateras att elever som gör sina 

hemläxor tillsammans lär sig på ett roligare och effektivare sätt. Det författaren har sett i sin 

studie är att eleverna trots detta oftast gör sina hemläxor för sig själva. Detta fastän de 

egentligen vill vara tillsammans med sina vänner. Vygotskij anser att “Ett barn som lämnades 

åt sig själv skulle utveckla sitt fantiserande. Det skulle aldrig lära sig logik av verkligheten” 

(1999b:110). Illeris (2007:80) och Säljö (2005:130) är båda kritiska till hur skolan har tagit till 

sig Vygotskij teori om inlärning. Illeris menar att Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen har lett till att skolan ofta har haft en undervisning som är väldigt lärarstyrd 

och att nästa kapitel i läroboken ofta har ansetts som elevernas utvecklingszon. Säljö anser 

därför att skolan måste begripa att Vygotskijs teori är en vetenskaplig teori som är svårtolkad 

och inte rakt av går att sätta som handlingsregler i klassrummet. Vygotskij (1999a:268ff) 

betonar att eleven har mycket förkunskaper när det är dags för skolans undervisning. Det är 

inte bara i skolan som det sker ett lärande även om det lärandet ser annorlunda ut jämfört med 

det som sker i skolan. Undervisning och utveckling hör ihop och sker från barnets första dag i 

livet. 

 

3.2 Olika sorters lärande 

Illeris (2007:56ff) lyfter fram fyra olika sorters läranden och de är: kumulativt, assimilativt, 

ackommodativt och transformativt lärande. Det kumulativa lärandet handlar om att lära sig 

något nytt som barnen inte redan har några kunskaper om. Det kan även vara att lära sig något 

utantill som inte har något sammanhang med tidigare erfarenheter. Ett exempel på detta kan 

vara att lära sig en pinkod. Assimilativt lärande handlar däremot om att barnet redan har 

förkunskaper som utökas när de lär sig något. Detta är det vanligaste sättet att lära sig på i 

vardagen. Ackommodativt lärande är när barnet behöver förändra sina förkunskaper för att de 

ska stämma med omgivningen. Den här processen kan gå snabbt, exempelvis när barnet 

plötsligt inser hur det hela hänger ihop, eller det kan ta lång tid och kräva mycket funderande 

och att barnet successivt förstår de nya kunskaperna. Det fjärde och sista lärandet som Illeris 

(2007:63ff) tar upp är transformativt och det har tidigare inte ansetts som ett lärande som sker 

i skolan. Det här lärandet är en mer avancerad process än ackommondation. Det är flera olika 

förkunskaper som behöver förändras för att det ska bli ett lärande. Det här lärandet är mycket 

ansträngande för den lärande och sker bara när det inte finns något annat sätt att reda ut 

situationen på. Det är ofta kopplat till en kris som exempelvis en skilsmässa. Det här lärandet 

finns mest på vuxenutbildningar. De vanligaste lärotyperna är assimilation och 

ackommodation som ofta samverkar under en god lärandeutveckling. Kumulation och 

transformation är inte så vanligt förekommande utan sker vid mer speciella tillfällen. 
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3.3 Dagens lärande 

Lärandet är svårt att definiera och det har de senare åren snarare tillkommit fler synonymer än 

minskat. Begreppet har dessutom förändrats under de senaste decennierna menar Pedersen 

(2007:143). En av förändringarna är att elevernas motivation har ändrats eftersom 

undervisningen i skolan inte längre innebär att alla måste göra exakt samma sak utan 

undervisningen utgår från elevernas intressen. Detta innebär att det har blivit intressantare 

eller mer ointressant att lära sig något beroende på hur väl det stämmer med det egna intresset. 

En annan faktor som har ändrats är att eleverna faktiskt lär sig och förstår sammanhang till 

skillnad mot tidigare då utantillärning var viktig. Det kan även innebära att eleverna lär sig 

mindre antal nya saker. Till sist påpekar Pedersen att hur, vad, var och när eleverna lär sig har 

förändrats. Arbetssätten och ämnesinnehållet ser inte likadant ut som förr och dessutom är det 

inte bara är i klassrummet och på skoltid som lärandet sker. Datorer och annan teknologi har 

gett eleverna nya möjligheter att lära oavsett tid och plats.  

 

3.4 Sammanfattning 

Lärandet har i det här kapitlet lyfts fram på olika vis. Det är framförallt Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen som har betonats. I texten lyfts Vygotskijs tankar fram om 

hur viktigt det är med samarbete mellan människor för att ett lärande ska ske. Anledningen till 

att vi har med Vygotskijs teori om detta är för att visa hur elevens inlärning i samband med 

hemläxor kan kopplas till detta. Om det stämmer som Vygotskij menar, att elever lär sig mer 

tillsammans med någon annan, så är hemläxans utformning viktig. Dessutom har det stor 

betydelse för var, när och hur läraren anser att eleverna bör göra sin hemläxa för att syftet 

med uppgiften ska fyllas.  

 

I kapitlet lyfts även Piagets syn och teori om lärandet fram eftersom även Piaget, precis som 

Vygotskij, ofta har haft inverkan av skolans utformande. Till skillnad från Vygotskijs teori så 

anser Piaget att elevers utveckling sker i olika stadier och att förmågan att utvecklas beror på 

åldern. Om det stämmer så kan olika typer av hemläxor i olika utvecklingsnivåer ha stor 

betydelse för elevers kunskapsutveckling. För att få en större förståelse för de här teorierna 

och få en bild av hur skolan kan använda dem idag, finns även några synpunkter på de här 

teorierna från forskare som fortfarande är aktiva inom ämnet. I kapitlet framkommer även att 

det finns olika sorters lärande och vilket av dem som sker beror på situationen och elevens 

förkunskaper. Olika typer av hemläxor vid olika tillfällen kan alltså innebära att 

förutsättningarna för en viss typ av lärande ser annorlunda ut från gång till gång.  I kapitlet 

framkommer även att begreppet lärande är svårt att definiera och att innebörden har 

förändrats över tid. Detta innebär att förväntningarna på elevernas lärande i samband med 

hemläxor kan se annorlunda ut idag mot tidigare. Vi kommer senare att diskutera och jämföra 

de empiriska resultaten med de olika teorierna och de olika lärandetyperna i 

diskussionskapitlet. 
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4 Metod 

Detta kapitel kommer redovisa hur vi har gått tillväga för att uppnå vårt syfte med 

undersökningen och därigenom på bästa sätt besvara våra frågeställningar. Under rubriken 

Forskningstradition beskrivs den hermeneutiska forskningsansatsens historia och grundsyn 

som vi har valt att ansluta oss till. Under Kvalitativ metod beskrivs vad en intervju är och 

vilka olika typer av intervjuer det finns. Hur det gick till när skolorna och lärarna till 

intervjuerna valdes ut förklaras under Urval. Beskrivningen av hur det sedan gick till i själva 

arbetet finns under Procedur. Under rubriken Tillförlitlighet beskrivs eventuella svårigheter 

med att tolka informationen. Slutligen, under rubriken Forskningsetiska övervägande, 

beskrivs de etiska kraven som finns på forskare. 

4.1 Forskningstradition 

I denna undersökning har vi valt att ansluta oss till en hermeneutisk forskningsansats för att på 

bästa sätt kunna genomföra och tolka de empiriska resultaten från olika lärare. Patel och 

Davidson (2003:28ff) påstår att just tolka texter med hjälp av hermeneutiken länge har 

används som en metod och kan nästan översättas med tolkningslära. Redan under 1600- och 

1700-talet användes hermeneutiken men då för att tolka bibeltexterna. Användningen 

utvidgade sig senare till att tolka även andra texter för att enligt Patel och Davidson slutligen 

bli en “existentiell filosofi” (2003:28) som används för att tolka och förstå livet på jorden. 

Tidigare använde sig forskare av det positivistiska synsättet som länge var dominerande inom 

vetenskapen, men som nu oftast används inom den kvantitativa metoden. Motsvarigheten är 

då hermeneutiken som kan tolkas på många olika vis och tillämpas därför inom många 

vetenskapsgrenar i dagens undersökningar och används därför inom den kvalitativa metoden. 

Enligt Patel och Davidson (2003:30ff) innebär en sådan undersökning att den hermeneutiska 

forskaren först utgår ifrån helheten och ställer därefter de olika delarna mot varandra för att på 

så vis få en djupare förståelse av helheten. Tolkningen sker ständigt med hjälp av den egna 

förförståelse som forskaren hela tiden bildar sig under undersökningens gång. Detta resulterar 

i att helheten ständigt växer och utvecklas vilket oftast kallas för den hermeneutiska spiralen 

(Patel & Davidson 2003:31). Inom hermeneutiken finns det olika metoder som en forskare 

kan använda i sin undersökning och vi har använt oss av en kvalitativ metod nämligen 

intervjuer för att på bästa sätt se och tolka helheten utifrån de olika delarna av de empiriska 

resultaten. 

4.2 Kvalitativ metod 

Intervju är en metod som vid första anblicken verkar vara det enklaste sättet för att undersöka 

ett fenomen. Det behövs ingen avancerad utrustning och att samtala är något vi alla är vana 

vid (Denscombe 2009:231ff). Det finns dock en risk att forskaren inte planerar och förbereder 

sig ordentligt inför intervjun om inställningen är att det är så här enkelt. Om inte forskaren är 

medveten om att det finns fallgropar finns det risk att misslyckas totalt med intervjun. Enligt 

Ryen får exempelvis inte intervjuaren påverka samtalets riktning med sina egna åsikter utan 

måste vara helt neutral (2004:91). Några faktorer som skiljer en intervju från ett vanligt 

samtal är att den intervjuade har gått med på att delta och att det som sägs dokumenteras på 

något vis. Dessutom är det den som intervjuar som bestämmer ämnet och sättet som samtalet 

genomförs på (Denscombe 2009:231ff). Med hjälp av en kvalitativ intervju gör forskaren ett 

försök att beskriva den upplevda verkligheten i samhället ur social synvinkel (Ryen 2004:91). 

Det finns flera olika sätt att samla in data på men när det inte är möjligt att ställa frågor som 

kan besvaras kortfattat eller när det inte fungerar med en enkät med svarsalternativ är intervju 
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en bra metod. Intervjuer används ofta när det handlar om exempelvis åsikter, eller som i vår 

studie, erfarenheter (Denscombe 2009:232ff). 

 

Det finns tre typer av intervjuer strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Den 

strukturerade intervjun är väldigt styrd av intervjuaren som har exakta frågor, med några 

svarsalternativ, som ska besvaras i en viss ordning. I den semistrukturerade intervjun har 

intervjuaren fortfarande frågor som ska besvaras men ordningsföljden är inte så viktig och 

framförallt har den intervjuade möjlighet att utveckla sina svar. Den ostrukturerade intervjun 

innebär att intervjuaren styr vilket ämne som ska behandlas men låter sedan den intervjuade 

utveckla svaren tills han eller hon är nöjd. Ofta är semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer svåra att skilja åt och samma intervju innehåller ofta båda varianterna (Denscombe 

2009:233ff).  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av personliga intervjuer med öppna frågor eftersom det 

är den metod som bäst visar lärarnas erfarenheter, då de får möjlighet att utveckla sina svar. 

Vi hade ett frågeformulär med flertalet frågor som vi utgick ifrån (se Bilaga B- Intervjuguide) 

och där lärarna själva kunde välja vad och hur mycket de svarade. Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer kunde vi förmodligen lättare upptäcka vissa företeelser i svaren 

än om vi hade valt att använda oss av en strukturerad intervju. Det är lättare att upptäcka 

sådant, som inte frågan direkt handlade om men som ändå kan vara relevant, i öppna svar än 

när det finns ett antal svarsalternativ (Denscombe 2009:235).  

4.3 Urval 

Det bestämdes att sex lärare skulle intervjuas för det var tillräckligt många för att få lite bredd 

på svaren men det var inte fler än vad som rymdes inom tidsplanen. När det var dags att välja 

ut vilka lärare som skulle tillfrågas så gjordes ett bekvämlighetsurval och vi valde skolor från 

våra egna kommuner, alltså två olika kommuner, och då blev det tre lärare från varje 

kommun. Det här sättet anser Denscombe (2009:241) som helt självklart eftersom de 

medverkande måste finnas inom ett möjligt reseavstånd. Som blivande tidigarelärare så blev 

valet självklart för oss att det blev lärare mellan årskurs 1 till 6 som valdes ut. Vi försökte få 

en så bred spridning som möjligt från olika årskurser för att på så vis få så olika erfarenheter 

från lärarna som möjligt. När det var dags att välja vilka skolor som skulle användas och för 

att hitta villiga lärare så utgick vi främst från våra tidigare VFU-platser där vi kände lärarna 

vilket var relevant eftersom vi då bättre kände till deras erfarenheter och synpunkter. När 

forskare gör dessa urval så använder de enligt Denscombe (2009:242) en kvotprincip där 

forskaren avsiktligen väljer ut lämpliga medverkande för att, som i vårt fall, garantera att 

synpunkterna och erfarenheterna av hemläxor inte blir densamma. Vi var även noggranna 

med att inte välja flera lärare på samma skola, dels på grund av att få en bredare spridning av 

skolor men framför allt för att minska risken att de medverkande talade med och påverkade 

varandra innan intervjun. 

4.4 Procedur 

Lärarna kontaktades genom telefonsamtal eller genom e-post. När de hade gett sitt samtycke 

till att bli intervjuade skickade vi ut ett missivbrev där det förklarades lite mer detaljerat hur 

det hela skulle gå till. I brevet informerades om att all information som framkom i intervjun 

skulle behandlas helt anonymt och att intervjun skulle spelas in men att det var bara vi själva 

som skulle lyssna på inspelningen. Detta brev skickades både till de berörda lärarna och till 

rektorerna för respektive skola (se Bilaga A-Brev till lärare). Vi valde att intervjua tre lärare 

var, dels på grund av de geografiska skillnaderna men även för att det kunde varit svårare att 
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vara två intervjuare samtidigt. En annan orsak till detta är att den intervjuade kan känna sig 

pressad av två intervjuare när det bara är en som ska svara på frågorna. När det var dags för 

intervjun valdes en plats där vi kunde sitta ostört. Intervjuerna spelades in för att sedan kunna 

bli transkriberade efteråt. De flesta intervjuerna genomfördes helt utan störningar från andra 

runt omkring medan ett par intervjuer blev avbrutna en kort stund. Efter en liten paus kunde 

dock intervjuerna fortsätta utan några större problem.  

 

Trots att samma intervjuguide (se Bilaga B-Intervjuguide) användes till samtliga intervjuer 

skiljde det mycket mellan hur lång tid intervjuerna tog. Det beror givetvis på att frågorna var 

öppna och att lärarna då hade möjlighet att svara så utförligt de själva ville. I något fall fick 

intervjun avslutas utan möjlighet att kontrollera om det fanns mer att säga om ämnet eftersom 

det inte fanns mer tid till det. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga 

intervjuer genom att de skrevs ner någorlunda ordagrant för att senare kunna jämföras och 

analyseras lättare. Vi valde att transkribera de intervjuerna vi själva hade genomfört och 

delgav sedan varandra de färdiga transkriberingarna. 

4.5 Tillförlitlighet 

När det är intervjuer som används för undersökningen kan det vara svårt att veta hur 

tillförlitliga svaren egentligen är. När frågorna handlar om den intervjuades erfarenheter är det 

nästan omöjligt att kontrollera sanningshalten överhuvudtaget. Enligt Denscombe (2009:266) 

finns det då några sätt som intervjuaren kan använda sig av för att få en större kontroll av om 

svaren är tillförlitliga. För det första kan intervjuaren granska den fakta som har kommit fram 

mot andra källor och även undersöka företeelsen från flera perspektiv genom att använda 

olika metoder. I vår studie har vi jämfört svaren från de olika lärarna för att se om de har 

liknande erfarenheter. Däremot har vi inte haft möjlighet att använda oss av fler metoder än 

intervjuer eftersom tiden var begränsad. Nästa sätt för att undersöka validiteten enligt 

Denscombe (2009:266) är att den intervjuade får läsa utskriften av intervjun för att 

missförstånd och missad viktig fakta ska kunna rättas till.  

 

Eftersom vi har gjort ljudupptagningar av intervjuerna som vi sedan har transkriberat, istället 

för att skriva anteckningar under intervjun, är risken liten att missa något som har sagts. Enligt 

Arfwedson (1998:13) kan det däremot vara svårt att exakt förstå vad en annan människa 

menar och i en transkribering finns inget kroppsspråk och tonfall som kan hjälpa till att 

förstärka vad den intervjuade menade med sitt svar. Det nedskrivna kan då upplevas som en 

felaktig tolkning av intervjun, av den intervjuade, även att texten är nedskriven med exakt 

samma ord som sades. Vi har inte ansett att det är nödvändigt att visa de nedskrivna 

intervjuerna för de intervjuade men däremot ska samtliga lärare få ta del av den färdiga 

sammanställningen när vår studie är klar. Det tredje sättet, för att öka tillförlitligheten som 

Denscombe (2009:266ff) beskriver, är att de intervjuade noga väljs ut efter sina stora 

kunskaper inom ämnet. Svaren får då en stor tillförlitlighet. Genom att välja ut lärare i vår 

studie som vi vet har flera års erfarenhet av hemläxor har svaren mycket hög trovärdighet. Det 

sista sättet som Denscombe (2009:267) tar upp för att undersöka validiteten är att inte bara 

använda sig av en enda intervju utan att jämföra flera och försöka hitta ett gemensamt tema i 

dem. När vi analyserade intervjuerna var det precis det här sättet som vi använde oss av. 

Svaren från våra sex intervjuer jämfördes och vi undersökte skillnader och likheter för att 

hitta gemensamma teman. 
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4.6 Forskningsetiska övervägande 

Det finns ett krav på att forskning ska bedrivas för att utvecklingen ska gå framåt i samhället, 

samtidigt finns det etiska principer som ska följas när en forskning ska genomföras enligt 

Vetenskapsrådet (2006:5). För att enskilda personer inte ska kränkas finns 

individskyddskravet och det kan delas in i fyra delar och de är; “informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet 2002:6). Den 

första delen som handlar om att deltagarna i forskningen ska informeras handlar dels om att 

de ska få veta att de deltar helt frivilligt och när som helst kan avsluta sitt deltagande men 

även att de ska få information om alla delar av undersökningen som kan inverka på deras vilja 

att vara med. Deltagarna ska få information om forsknings syfte och lite översiktligt hur den 

kommer att genomföras innan de själva kommer att delta. Om deltagarnas svar kan bli 

påverkade av att de får veta vissa delar innan undersökningen är det bättre att vänta med den 

informationen till efteråt (Vetenskapsrådet 2002:7). Nästa krav kallas för samtyckeskravet och 

innebär att deltagarna måste samtycka till att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet 

2002:9ff). Vidare så måste deltagarna få upphöra med sin medverkan om de vill utan att det 

medför några negativa konsekvenser för dem. Forskaren får då inte heller på något vis göra 

några påtryckningar för att deltagarna ska ändra inställning och det får inte heller finnas något 

beroendeförhållande mellan forskare och deltagare. Vetenskapsrådet (2002:12) menar att 

konfidentialitetskravet betyder att forskaren måste skriva under att sekretessen bevaras om 

känsliga uppgifter om enskilda personer behandlas. Dessutom ska alla uppgifter om personer 

behandlas så andra inte kan förstå vem det handlar om och förvaras så andra inte kommer åt 

några uppgifter. Det sista kravet som ingår i individskyddet kallas för nyttjandekravet. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002:14) handlar det här kravet om att uppgifterna som har insamlats inte 

får användas i andra sammanhang än just vetenskapliga.  

 

Förutom kraven ovan finns några rekommendationer som Vetenskapsrådet (2002:15) tar upp. 

Den första rekommendationen handlar om att forskaren bör låta deltagarna få se det som kan 

vara känsligt och resultatet av uppgifter som är svårt att tolka av forskaren innan det 

offentliggörs. Det får trots detta inte innebära att deltagare som anser att resultaten är negativa 

för dem, inte offentliggörs. Värdet av forskningsresultatet får då vägas mot deltagarnas 

obehag vid en publicering. Nästa rekommendation handlar om att forskaren ska fråga de 

inblandade om de är intresserade av att få veta var de kan ta del av resultatet när det är 

publicerat. Om deltagarna får del av det kan de känna att deras deltagande har varit viktig och 

kan på så sätt bli positiva till att medverka vid ett annat tillfälle. Forskningsresultatet får även 

större spridning om deltagarna själva tar del av det. 

 

I vår första kontakt med våra deltagande lärare fick de frågan om de ville medverka i en 

intervju och de fick även information om att det var helt frivilligt. Det var då några som 

avböjde från att delta så vi fick fråga några andra lärare som var villiga att medverka. Givetvis 

fick lärarna redan då veta varför vi ville intervjua dem och vad intervjun skulle handla om. I 

missivbrevet (se bilaga A- Brev till lärare) fick de sedan mer information om vad vi skulle 

undersöka och vilket syfte vi hade med detta. I brevet informerade vi lite mer i detalj hur 

intervjun skulle gå till och ungefär vilken tid som behövdes för denna. Vidare informerade vi 

om att intervjun skulle spelas in men att det bara var vi själva som skulle lyssna på den, likaså 

att alla uppgifter skulle redovisas helt anonymt. De flesta lärarna har sagt att de vill läsa 

resultatet av vår studie när den är klar och det ska de givetvis få möjlighet att göra. De 

kommer att få veta var och när den publiceras men vi kommer även att skicka den till dem.  
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5 Resultat 

Det här kapitlet innehåller en sammanställning av intervjuer med sex olika lärare. När svaren 

bearbetades framkom vissa kategorier som lyfts fram här nedan under olika rubriker. Under 

Metod och beslut om hemläxor framställs det hur lärarna arbetade med hemläxor och varför 

de har valt det arbetssättet. Vad eleverna skulle lära sig och hur lärarna gick vidare med 

resultaten framkommer under Mål och utvärdering. Under Resultat av hemläxor förklaras 

vilka olika erfarenheter lärare hade av hemläxor. Om eleverna lärde sig något enligt lärarna 

framkommer under Elevers lärande och utveckling. I Sammanfattning i slutet av kapitlet syns 

kategoriseringen av intervjusvaren extra tydligt i förhållande till våra frågeställningar. Där har 

vi delat in svaren i motiv, erfarenhet och förhållningssätt samt elevers lärande och utveckling 

utifrån lärarnas utsagor.  

 

De intervjuade lärarna hade arbetat med undervisning i skolan mellan 5 och 39 år. Det innebär 

att de hade mycket erfarenhet av hemläxor i skolan. Alla lärarna jobbade med elever som går i 

årskurserna 1-6 men varje enskild lärare arbetade främst i årskurs 1 till 3 eller i årskurs 4 till 

6. Alla lärare har fått ett nummer istället för ett namn för att göra dem så anonyma som 

möjligt och för att varken kön eller etnicitet har någon betydelse i denna undersökning. Under 

intervjuerna har det framkommit att lärarna hade lite olika förhållningssätt till hemläxor. 

Samtliga använde sig av hemläxor i sin undervisning, även om några lärare var lite kluvna i 

sin inställning till det. En av lärarna var egentligen helt mot hemläxor och hade mycket 

erfarenhet av negativa konsekvenser i samband med dem. Under en period arbetade hela 

lärarens arbetslag med att inte ge några hemläxor alls, så det var något vår intervjuade lärare 

hade erfarenhet av. Anledningen till att läraren numera hade hemläxor var ett gemensamt 

beslut i arbetslaget om att använda sig av hemläxor.  

 

5.1 Metod och beslut om hemläxor 

Flertalet av lärarna menade att det måste finnas ett syfte med hemläxan annars är det onödigt 

att ha någon överhuvudtaget. Vidare påpekade de att hemläxan ska vara meningsfull för 

eleverna och gärna utgå från eleverna själva. Det kunde handla om att eleverna var med och 

bestämde hur de skulle arbeta med ett arbetsområde för att klara av kunskapskraven men det 

kunde även vara att eleverna exempelvis föreslog ord som de själva hade svårt med till 

diktamen. De allra flesta lärarna gav hemläxor för att eleverna behövde befästa sådant som de 

hade gått igenom i skolan och som eleverna hade behov av att träna många gånger på, innan 

de kunde det. Flera lärare påpekade att tiden i skolan inte räcker till för sådana aktiviteter. 

 

När lärarna berättade hur de arbetade med hemläxor i sina klasser så framhöll de allihop hur 

viktigt det är med läsningen. Hemläxan i läsning var självklar för de allra flesta och den 

hemläxan som de ansåg vara viktigast av alla. Det var vanligast med att läraren gav hemläxa i 

läsning varje vecka. 

  

Läsningen den släpper jag aldrig! Det är så viktigt, oavsett hur 

duktig man än är så kan man alltid utmana sig själv. (Lärare 1) 

 

Några lärare hade exakt samma text i hemläxa för alla sina elever som då själva fick 

individanpassa den genom att variera genomläsningen av den efter sina behov. Det kunde 

handla både om antal gånger men även att de som tyckte det var jobbigt inte behövde läsa allt 

själva utan att en förälder kunde läsa delar av den för eleven. Någon enstaka lärare hade 

läseböcker där alla läste samma berättelser men texten fanns i olika svårighetsgrader. En av 
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lärarna använde biblioteksböcker eller andra böcker med olika berättelser i till hemläxan. 

Elevernas text var på det sättet helt individanpassad efter både svårighet och intresse. 

Läsningen behövde eleverna träna på hemma för att de skulle få upp läshastigheten och 

läsförståelsen enligt lärarna. Flera av lärarna påpekade att det krävs många timmars läsande 

för att eleverna ska bli goda läsare och att så många timmar inte finns i skolan. De allra flesta 

menade att det inte var möjligt att nå kunskapskraven i svenska utan den här hemläxan. Även 

den lärare som inte ansåg att hemläxor var bra betonade att hemmet har en viktig roll för att 

eleverna ska bli goda läsare. Istället för att ge hemläxor ville läraren ge råden till föräldrarna 

att läsa mycket för sina barn och visa att det är viktigt med läsning. När eleverna läser i skolan 

kan läraren se till att de läser böcker på rätt nivå till skillnad mot om de läser hemma, enligt 

samma lärare. Vidare menade läraren att föräldrarna kan ställa till det i elevernas läsinlärning, 

om de har fel förväntningar på vad de borde kunna, istället för att hjälpa till. Läraren hävdade 

bestämt att det är lärarna som ska lära eleverna det de behöver, inte föräldrarna.  

 

vem är bättre att lära barnen det dom behöver än dom som är 

utbildade, alltså med berått mod så skickar man hem lästräningen i 

ettan till föräldrar som blir desperata och helt hysteriska därför att 

ungen inte kan. (Lärare 5) 

 

Hemläxan i matematik var även något som de flesta lärarna använde sig av. Den hemläxan 

ansåg de dock inte vara lika viktig som hemläxan i läsning. Till skillnad mot hemläxan i 

läsning, som nästan alla hade varje vecka, så kunde hemläxan i matematik förekomma med 

olika intervall. Någon lärare hade bara hemläxa i matematik vid behov och någon annan hade 

varannan vecka traditionell hemläxa och den andra veckan en mer praktisk uppgift. Några av 

lärarna menade att eleverna skulle kunna klara kunskapskraven även om de inte hade 

hemläxan i matematik medan några ansåg att den är nödvändig för att klara målen. Den här 

hemläxan gav oftast lärarna för att eleverna behöver färdighetsträna och befästa något nytt 

som läraren hade gått igenom i skolan eller för att de behövde ren tabellträning. Det kunde då 

exempelvis handla om att dela upp talet tio i de lägre åldrarna och att kunna 

multiplikationstabellen när de blev äldre. Även i matematiken påpekade läraren som inte vill 

använda sig av hemläxor att föräldrarna var viktiga för elevernas kunskapsutveckling. Hemma 

kunde de ta vara på situationer som dök upp som exempelvis att väga och mäta för att se om 

eleverna förstod.  

 

5.2 Mål och utvärdering 

Alla lärarnas mål och motiv med hemläxa var övergripande för att eleverna skulle utvecklas 

men sätten var olika. Några nämnde mer övergripande att eleverna skulle befästa kunskapen 

eller bli säkrare på vad de gjorde medan andra var mer specifika och nämnde läsförståelsen 

och stavningen som mer konkreta mål. För att uppnå dessa mål så använde sig de flesta 

lärarna av hemläxor på olika vis och de kunde vara praktiska eller teoretiska. De lärare som 

ansåg att hemläxor inte var så viktiga försökte ha så få som möjligt eller inga alls för att 

eleverna skulle göra så mycket som möjligt av arbetet i skolan.  

 

Flera av lärarna nämnde att hemläxor kan lära elever att ta ansvar inför framtiden men de 

hade olika åsikter om vad det innebar. Några menade att ansvar handlade om att eleverna 

skulle lära sig att ha rätt studieteknik så att de var förberedda inför högstadiet där eleverna 

enligt lärarna får många fler hemläxor. Den lärare som utmärkte sig i detta sammanhang och 

som tyckte annorlunda var lärare 1 som ansåg att den sortens argument om ansvar inte var 

hållbart för elever i låg- och mellanstadiet. 
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Att man ska ha läxor för att man ska lära sig, för det lär man sig 

väldigt snabbt det tror ju jag. Även om du inte har haft mer än två 

läxor i veckan på mellanstadiet så klarar du av att ha fyra i sjuan. 

(Lärare 1) 

 

De mål som lärarna ville uppnå ansåg några inte var möjligt att nå utan hemläxor och framför 

allt inte med läsningen men fullt möjligt inom matematiken. Några andra lärare ansåg 

däremot att det var fullt möjligt att nå målen utan hemläxan men att det kunde bli lite kärvt 

ibland. Ett exempel som framkom för att kunna lära eleverna ta ansvar utan hemläxor var att 

ha delmål under lektionen så att eleverna visste vad som skulle göras. Om läraren då såg att 

en elev inte klarade sitt delmål för att den gjort annat under lektionen, då kanske eleven borde 

ha det i hemläxa för att arbeta ifatt. Läraren ville inte kalla det för en bestraffning men det 

skulle vara ett sätt att visa eleven att det kanske inte är så roligt med hemläxor och att det då 

är bättre att göra det de ska på lektionerna. En annan lärare var, trots sin åsikt att målen gick 

att nå utan hemläxor, inte helt övertygad då läraren menade att det inte kommer fungera för 

alla elever. Läraren menade vidare att även om de inte använder sig av hemläxor så skulle det 

bara gynna en del elever nämligen de duktigare. 

 

det är de svaga barnen som inte når målen, alltså dom behöver sina 

läxor. (Lärare 6) 

 

En annan lärare var av samma åsikt och trodde att utan hemläxor skulle klyftan bli ännu större 

mellan de som inte förstod och de som var lång framåt. Nästan alla lärare trodde inte det var 

möjligt med en skola utan läxor men många ansåg att eleverna skulle ha så få hemläxor som 

möjligt.  

 

Alla lärarna tog upp föräldrarnas betydelse på ett eller annat vis och hur viktiga de var för 

eleverna utveckling främst med tanke på att även föräldrarna oftast blev involverade i 

hemläxorna. Särskilt elevernas kontakt och gemenskap med föräldrarna var jätteviktigt för 

lärandet enligt många av lärarna, där några såg hemläxan som ett sätt för eleverna att få den 

kontakten med sina föräldrar. Det som skiljde lärarnas åsikter åt var på vilket sätt föräldrarna 

skulle medverka i elevernas utveckling och hur mycket ansvar föräldrarna skulle ha. Några av 

lärarna ansåg att hemläxan skulle göras tillsammans med föräldrarna. Fler än hälften av 

lärarna såg hemläxan som ett sätt att samarbeta med föräldrarna då de kunde se vad deras barn 

gjorde i skolan och för att de behövde se var barnen låg i utvecklingen. Denna inblick i skolan 

var ett av argumenten för hemläxor från några lärare men även från föräldrar enligt en av 

lärarna. En av lärarna ansåg att hemläxor fick föräldrarna medvetna om barnet hade svårt för 

något och att de då fick det förmedlat på ett annat sätt än om läraren hade sagt det till dem. 

Den lärare som var mot hemläxor ansåg inte hemläxan som ett bra och rättvist sätt att 

förmedla skolans arbete till föräldrarna utan det bästa sättet var om föräldrarna kom på besök 

till skolan. Då kunde de enligt läraren: 

 

se och förstå hur man gör i skolan och veta och ha koll på hur ungen 

har det. (Lärare 5) 

 

Risken var enligt samma lärare att föräldrarnas koll på eleverna kunde gå för långt. Istället för 

att se barnet som en del i klassen och utifrån dennes utgångspunkt, enbart intresserar sig för 

hur det egna barnet låg i förhållande till de andra eleverna eller tidigare syskon. 
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Vid utvärdering av hemläxan och målen så var det spridda meningar bland lärarna. Endast 

några av lärarna ansåg att det var viktigt att följa upp hemläxan med fortsättningsuppgifter 

och samtal där eleverna fick visa att de hade tränat. När eleverna visste detta så blev de, enligt 

lärarna, mer motiverade att göra hemläxan. Eleverna blev ytterligare motiverade när de såg 

sina egna framsteg av tränandet. En lärare påpekade särskilt att det gick att höra skillnad i 

elevernas läsning om de hade tränat eller inte och så samtalade de om detta efteråt. Samma 

lärare såg även resultat på de tester som eleverna gick igenom och utifrån dem så samtalade 

läraren med föräldrarna. Nästan alla lärare såg samtalen med föräldrarna som en utvärdering 

och det skedde oftast på utvecklingssamtalen då de samtalade om hur det gick med 

hemläxorna eller om det fanns något som skulle ändras med dem. Den lärare som var emot 

hemläxor kunde lättare se i skolan om någon elev halkade efter då läraren fick en bättre 

översikt på elevernas arbeten. Resten av lärarna utvärderade inte alls eller ansåg sig inte ha 

något att jämföra med men en av dessa lärare funderade ändå mycket på vad hemläxor hade 

för effekt. Läraren menade att de duktiga eleverna ändå lär sig i skolan och kanske inte 

behöver hemläxor medan hemläxan för de elever som har det svårare: 

 

blir nästan som en bestraffning för dem. Alltså det blir ju ytterligare 

en börda. Då ska man krångla igen med nånting som man inte 

riktigt är på det klara med. (Lärare 4) 

 

5.3 Lärarnas erfarenhet av hemläxor 

Alla lärare hade någon form av erfarenhet av vad hemläxor hade för påverkan på elever och 

föräldrar samt vilka positiva eller negativa resultat de kan ge. Nästan alla lärare märkte 

skillnad på eleverna då de kände att det gav resultat vilket gjorde dem glada och att de, enligt 

en lärare, förstod att det berodde på träningen med hemläxan.  

 

den finns inga barn som älskar läxor. Det gör det inte men de tycker 

om resultatet av dem. (Lärare 3) 

 

Den lärare som hade erfarenhet av att ha fritt från hemläxor märkte att eleverna då var mycket 

mer medvetna om deras egen situation och vad de var tvungna att kunna för att det skulle gå 

framåt. Enligt läraren hade då eleverna lättare att se sin egen utveckling när de kunde jämföra 

med tidigare erfarenheter. Läraren märkte även en lättnad både hos elever och hos föräldrar då 

föräldrarna kände att de var lediga från skolan. De flesta lärarna märkte inte bara skillnad på 

elevernas inställning när de hade hemläxor utan kunde även se en utveckling i deras kunnande 

och då främst inom läsningen. En av lärarna ansåg att elevernas stavning hade blivit bättre 

medan en annan lärare inte såg något resultat med stavningen och hade därför tagit bort den 

hemläxan. 

 

de kan ju ha veckans ord och sedan så stavar de ju fel dagen därpå 

eller en sekund efter. (Lärare 6) 

 

Flertalet av lärarna märkte även att föräldrarna såg elevernas utveckling och att det blev ett 

större engagemang från föräldrarna. Några lärare såg däremot negativa effekter med hemläxor 

till exempel att eleverna och föräldrarna blev stressade och nästan fick panik när det var 

många hemläxor på en gång och eleverna oftast hade många fritidsaktiviteter efter skoltid. 

Andra negativa erfarenheter som flera av lärarna hade med föräldrarnas inblandning i 

hemläxan var bland annat att föräldrarna rättade uppgifter som hade blivit fel och då var det 

svårt för lärarna att se vad eleven egentligen kunde. Elevernas självförtroende kunde sjunka i 
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samband med föräldrarnas inblandning då deras yttranden mot eleven blev fel trots att 

föräldern inte var elak eller menade att säga fel. Det kunde även bli att eleven lärde sig fel 

eller inte förstod varför de skulle göra något då svårighetsgraden var för hög även för 

föräldrarna vilket i sin tur gjorde att elevens motivation sjönk när inte ens föräldrarna kunde.  

 

föräldrar [...] som inte kan hjälpa sina barn med läxor och så har 

man de föräldrar som inte klarar av alltså som inte ehh har[...] den 

intellektuella förmågan eller inte kan ge det stöd som barnet faktiskt 

behöver och ska det vara läxor så ska de vara meningsfulla läxor 

säger man. Ja, men hur ska du kunna göra meningsfulla läxor som 

passar både barnet och föräldern som ska ge stödet? Det faller på 

sin egen orimlighet. (Lärare 6) 

 

5.4 Elevers lärande och utveckling 

Lärarna lyfte fram lite olika saker när det handlar om elevers lärande i samband med 

hemläxor. Flera av dem menade dock att de kunde se tydligt att eleverna lärde sig av 

meningsfulla hemläxor. Fylla-i-övningar var sådana hemläxor som de undvek för de kunde 

lika gärna göras i skolan och bidrog inte till att eleverna lärde sig så mycket. Några av lärarna 

menade att hemläxan i läsning gynnade lärandet och flera av dem påpekade att eleverna måste 

förstå sammanhanget för att lära sig. Andra erfarenheter som en av lärarna delade med sig av, 

när det gäller hemläxan i läsning, var att eleven måste vara intresserad av texten annars 

behöver läraren gå igenom den i skolan innan så det finns en förförståelse hos eleven. Texten 

ska även vara lagom svår men samtidigt lite utmanade.  

 

Man ska ju inte ge nånting som dom redan kan utan man måste 

utmana dom, proximala utvecklingszonen. (Lärare 1) 

 

Samma lärare menade vidare att läsprojekt en period var något som kunde leda till en 

utveckling som både lärare och elever kunde se tydligt.  

 

För att eleverna skulle lära sig något av hemläxan var det viktigt att de visste varför de hade 

hemläxan och vad som förväntades av dem enligt flera av lärarna. Eleverna behövde förstå 

hur hemläxan skulle hjälpa dem att klara av kunskapskraven för att den skulle bli meningsfull 

för dem. Även läraren som inte ville använda sig av hemläxor ansåg att det var viktigt att 

eleverna visste vad som förväntas av dem för att de skulle lära sig något. När elever och lärare 

hade en dialog hur de skulle nå målen förstod de att det inte var läraren som hade bestämt vad 

de skulle lära sig.  Däremot sker ingen god inlärning när alla är trötta eller det är strider 

hemma när hemläxorna ska göras, enligt samma lärare. En av de andra lärarna som hade 

hemläxor var väldigt tveksam till om eleverna verkligen lärde sig något av dem. Läraren 

hänvisade till forskning som visade att hemläxorna inte gör så mycket för själva inlärningen. 

Trots det ansåg läraren att vissa hemläxor var nödvändiga för att träna och befästa det de hade 

gått igenom i skolan.  

 

Hemläxa i matematik hade flera lärare lite kluvna åsikter om. Flera menade att tabellträning 

de första åren i skolan var viktig för att eleverna skulle kunna utvecklas vidare senare. Denna 

träning kan vara lämplig som hemläxa enligt de flesta. Någon av lärarna påpekade dessutom 

att det fanns elever som hade lätt att lära sig utantill men som kanske inte helt hade förståelsen 

fick då chansen att känna sig duktiga. Däremot fanns det några lärare som ansåg att den 

vanliga hemläxan i matematik inte alltid ledde till att eleverna lärde sig så mycket mer. Någon 
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lärare hade trots detta kvar hemläxan varje vecka eftersom eleverna vill ha den medan någon 

annan endast hade den när det verkligen fanns behov och då såg att eleverna lärde sig av den. 

En annan erfarenhet som en lärare delade med sig av var att det är lättare att se hur eleverna 

tänker och vad de inte riktigt har förstått på matematiklektionen jämfört med när har gjort sin 

hemläxa. 

 

om en elev tar hem en matteläxa...mm... gör den...den hemma...då 

har du ju föräldern där som kan hjälpa barnet, om det nu finns en 

förälder som kan hjälpa sitt barn och då rättar ju föräldern kanske 

också, det var fel där och så när läxan kommer tillbaka så är det 

alla rätt fast barnet kanske har haft det jättesvårt. (Lärare 2) 

 

På lektionen däremot gick läraren runt och pratade med eleverna och de fick förklara hur de 

tänkte. Det ledde till att läraren hade en tydlig bild av vad de behövde träna extra på och när 

det var dags att gå vidare till nästa moment. Hemläxorna visade inte det här alls enligt läraren. 

 

5.5 Sammanfattning  

I intervjuerna framkom att det fanns många olika motiv till att lärarna använde sig av 

hemläxor. Ett mycket starkt motiv var att hemläxor hjälpte föräldrarna att få insyn i 

skolarbetet. Alla lärarna utom en angav detta som ett av motiven för att ha hemläxor. Den 

lärare som inte hade detta motiv menade istället att det inte var ett bra sätt för föräldrarna att 

få insyn, för hemläxorna visade inte rätt bild av skolan. Några av lärarna hade även som motiv 

att föräldrarna ville att eleverna skulle ha hemläxor. Ett annat motiv för hemläxor som flera 

lärare tog upp var att eleverna skulle lära sig att ta ansvar för sin utbildning. Flera lärare 

svarade att hemläxorna ofta handlar om färdighetsträning och just detta hann de inte med på 

den schemalagda skoltiden. Ett par av lärarna tog läsningen som ett exempel där det inte ens 

finns tillräckligt många timmar under en elevs hela skoltid för att täcka behovet av lästid för 

att de ska bli goda läsare, därför menade de här lärarna att det var nödvändigt med hemläxa i 

läsning som eleverna gjorde utanför skoltiden. Ytterligare ett motiv som flera lärare uppgav 

var att eleverna inte skulle klara av kunskapskraven om de inte hade hemläxor, i varje fall inte 

i alla ämnen. Skolans upplägg skulle då behöva se annorlunda ut om det skulle vara möjligt, 

enligt de här lärarna. De andra lärarna trodde att det var möjligt för eleverna att klara av 

kunskapskraven utan hemläxor men de elever som hade svårt för ämnet var kanske tvungna 

att träna extra utanför skoltiden. Någon enstaka lärare hade hemläxor av tradition medan en 

annan lärare egentligen inte ville ge hemläxor alls men hade blivit nedröstad av sina kollegor i 

arbetslaget. 

 

Lärarnas erfarenheter av hemläxor var både positiva och negativa. Bland de positiva 

erfarenheterna var elevernas lärande och föräldrarnas engagemang det som flest tog upp under 

intervjuerna. En annan erfarenhet som många hade var att hemläxorna var nödvändiga för att 

hinna med hela kursplanen. Flera lärare hade erfarenhet av att hemläxorna måste följas upp 

efteråt i skolan. De menade även att elever som hade tränat behövde få visa att de har gjort det 

för annars kändes det meningslöst med hemläxor för dem. När eleverna själva märkte att 

deras lärande gick framåt blev de motiverade enligt lärarna. De negativa erfarenheterna som 

några av lärarna pekade på var att lärarna kan hjälpa eleverna mer om de färdighetstränar i 

skolan och får dessutom en rättvisare bild av elevernas tänkande. En av lärarna hade 

erfarenhet av att föräldrarna kunde förstöra för barnet istället för att hjälpa genom att ha för 

höga förväntningar eller säga fel saker till barnet så deras självförtroende sjönk.  
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De intervjuade lärarnas förhållningssätt till hemläxor varierade till viss del men de flesta 

ansåg att hemläxorna var nödvändiga. De menade vidare att hemläxorna måste ha ett syfte 

och vara meningsfulla annars är det ingen mening att ge hemläxor. De flesta lärarna ansåg att 

eleverna skulle veta varför de hade läxan och att de skulle vara delaktiga i utformningen av 

den. De övriga lärarna var väldigt kluvna till hemläxor och någon var helt emot hemläxor och 

ansåg att hemläxor var värdelöst. Samtliga lärare ansåg att läsningen var det viktigaste för 

eleverna att träna på. Läraren som var emot hemläxor ansåg att det inte var nödvändigt med 

hemläxa i läsning men att hemmet kunde hjälpa barnen genom att det förekom mycket läsning 

där. De övriga lärarna menar att hemläxan i läsning var nödvändig och att den var den 

viktigaste hemläxan av alla. De lärare som nämnde att alla elever inte hade möjlighet att göra 

sina hemläxor hemma menade att då får det lösas i skolan med exempelvis läxhjälp eller med 

att individanpassa läxan så eleven klarar av uppgiften ändå. Flera lärare påpekade att det är 

viktigt att det fungerar hemma med hemläxorna annars måste skolan se till att hitta andra 

lösningar. 

 

När lärarna fick frågan vad de hade för erfarenhet av elevernas lärande och utveckling i 

samband med hemläxor svarade de flesta att de såg ett tydligt resultat av hemläxan i läsning. 

Både föräldrar och eleverna själva kunde även de se utvecklingen tydligt, enligt en av lärarna. 

I övriga ämnen var det delade meningar om eleverna verkligen lärde sig något med hjälp av 

hemläxorna. Några lärare menade att det var självklart att hemläxorna ledde till att eleverna 

lärde sig mer om de gjorde dem. Lärarna menade att ju mer tid som lades på skolarbetet desto 

bättre resultat. En av lärarna menade att alla hemläxorna gav tydliga positiva resultat eftersom 

de var genomtänkta och hade ett syfte medan några andra var tveksamma till om eleverna 

lärde sig något överhuvudtaget av hemläxorna. Ett par av lärarna påpekade att det var viktigt 

att lägga grunden i matematik från början för att eleverna skulle kunna utvecklas vidare 

senare och då handlar det mycket om färdighetsträning som passar bra att göra hemma. 

Däremot var det lättare för läraren att se om eleven har problem med något på lektionerna så 

de flesta lärarna förespråkade inte matematikläxor varje vecka utan vid behov. 
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6 Analys 

Här kommer vi att koppla vårt empiriska resultat med tidigare forskning och teoriavsnittet för 

att fördjupa förståelsen av frågeställningarna i undersökningen. Under rubriken Ansvar lyfter 

vi fram lärarnas uppfattning om att eleverna lär sig ansvar av hemläxor och vad som står i 

läroplanen. Samarbetet mellan skolan och föräldrarna behandlas under rubriken Föräldrar. 

Hemläxans utformning tas upp i Syfte och sammanhang. Det finns ett mindre stycke som 

handlar om hur viktig läsningen är, under rubriken Läsningen. Elevers lärande av hemläxor 

avslutar kapitlet och där jämförs lärarnas syn på lärandet med forskningen. Allra sist i kapitlet 

i Fördjupad analys utifrån studiens övergripande frågeställningar kommer resultatet av 

studien att anknytas till frågeställningarna för att se vilka svar den här studien har gett. 

 

6.1 Ansvar 

Ett motiv som flera av de intervjuade lärarna hade för att ge hemläxor var att eleverna skulle 

lära sig att ta ansvar för sin utbildning enligt läroplanen. I Lgr11 står det tydligt att elevernas 

eget ansvar är viktigt för deras kunskapsutveckling men det finns ingen förklaring till exakt 

hur det ska ske (Skolverket 2011:15). Det står inte heller något om hemläxor någonstans i 

läroplanen så att eleverna ska ta ansvar för sin utbildning är fritt att tolka för lärarna som ett 

för- eller motargument till hemläxor. Både Westlund (2007:82) och Cooper (2007:7) menar 

att hemläxor får flera positiva följder, enligt både föräldrar och lärare, och att elevernas eget 

ansvar är en del i detta. För att eleverna skulle lära sig att ta ansvar så hade en av de 

intervjuade lärare ett exempel hur det skulle kunna ske utan hemläxor. Läraren menade att 

med hjälp av delmål under lektionen fick eleven lära sig att ta ansvar för att det som skulle 

göras blev gjort. Om inte eleven uppnådde dessa delmål så kunde följden bli en sorts hemläxa 

att arbeta ifatt och det skulle enligt läraren få eleverna att inse att det är bättre att göra det de 

ska på lektionerna. Westlund (2007:84) menar att hemläxor som används för att eleverna ska 

arbeta ifatt eller för att allt inte hinns med under skoldagen ser vanligtvis eleverna som ett 

slags straff. Den intervjuade läraren menade vidare att hon kunde förstå om hemläxor sågs 

som en sorts bestraffning för de elever som hade det svårare då de, enligt flera av lärarna i vår 

studie, behövde hemläxan för att klara av kunskapskraven i skolan. Forskare kan inte se om 

just hemläxor ökar prestationen för de elever som har det svårt då det finns så många olika 

faktorer som påverkar, men enligt flera forskare så har förmodligen de elever som presterar 

sämst inte så bra möjligheter att göra sina hemläxor hemma då det är vanligt att de får mindre 

hjälp från sina föräldrar (Westlund 2007:89).  

 

6.2 Föräldrar 

Föräldrarnas betydelse för elevernas utveckling var något som alla de intervjuade lärarna hade 

ett förhållningssätt till, främst med tanke på att även föräldrarna oftast blev involverade i 

hemläxorna. Enligt lärarna var gemenskapen mellan föräldrarna och deras barn viktigast då 

det hade stor betydelse för elevernas lärande. Hemläxan kan enligt både Westlund (2007:82) 

och Cooper (2007:7) få den positiva effekten att det främjar föräldrar och barns gemenskap. 

Enligt Pedersen (2007:143) så sker dagens lärande för eleverna inte enbart på skoltid då 

författaren påvisar att utvecklingen av datorer och annan teknologi har gett eleverna nya 

möjligheter att lära oavsett tid och plats. Den sociala kommunikationen är något som 

poängteras av Vygotskij (Doverborg, Qvarsell & Pramling Samuelsson 1987:24). Den har stor 

betydelse för barns läroprocess och varje barn lär sig mer i samarbete med en vuxen som har 

mer kunskaper än barnet. Hemläxan kunde däremot riskera att sänka elevens motivation, 
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vilket några av de intervjuade lärarna hade erfarenhet av, då svårighetsgraden var för hög 

även för föräldrarna och eleven inte förstod varför de då skulle kunna något som inte ens 

föräldrarna kunde. 

 

Många av de intervjuade lärarna förhöll sig till hemläxan som ett sätt för eleverna att få 

kontakt med sina föräldrar men Hattie (2009:234) menar att föräldrar ofta inte vill bli 

involverade i barnens inlärning utan anser att det räcker att erbjuda barnet en plats där det kan 

studera i lugn och ro. Hemläxor kunde enligt de intervjuade lärarna även vara ett sätt att 

samarbeta med föräldrarna då föräldrarna kunde se vad deras barn gjorde i skolan. 

Engagemanget blev större från föräldrarna enligt flertalet lärare när de kunde se sina barns 

utveckling genom hemläxorna. Föräldrarnas delaktighet i barnets skolgång är även det en 

positiv effekt som kan ske med hemläxor enligt både Westlund (2007:82) och Cooper 

(2007:7) men enligt en av de intervjuade lärarna var risken att föräldrarnas övervakning på 

barnet kunde gå för långt vilket läraren hade egen erfarenhet av. Föräldrarna kunde enbart 

intressera sig för hur det egna barnet låg i förhållande till de andra eleverna eller tidigare 

syskon istället för att se barnets utveckling utifrån dennes utgångspunkt. Enligt Piagets 

konstruktivistiska teori om lärande så utgår varje barn ifrån sina tidigare erfarenheter när de 

själva ska tolka nya företeelser från omgivningen (Doverborg, Qvarsell & Pramling 

Samuelsson 1987:18). Uppfattningen om det som eleven ska lära sig skiljer sig därför från 

barn till barn men det finns ändå ett gemensamt mönster, enligt Piaget, för hur alla barn tolkar 

omvärlden.  

 

6.3 Syfte och sammanhang 

De lärarna som intervjuades poängterade att det måste finnas ett syfte med hemläxan och att 

den ska vara meningsfull. Inom forskningen är det inte många som har forskat just om syftet 

med hemläxor och detta är Hellsten (1997:210) mycket kritisk till eftersom många forskare 

verkar tycka att hemläxan är så självklar och inte behöver ifrågasättas. Även Westlund 

(2004:31) menar att hemläxor ses som brukligt i skolan och av de intervjuade lärarna var det 

någon enstaka som hade hemläxor av tradition. Vidare var det flera av de intervjuade som 

framhöll att eleverna måste förstå sammanhanget för att lära sig något av sin hemläxa. Det här 

är något som poängteras även av Säljö (2000:128) när det gäller elevers lärande. Eleverna har 

inte lärt sig något förrän de vet när de kan använda sig av den nya kunskapen och i vilket 

sammanhang den passar.  Det här lärandet sker enligt både Säljö (2000:128ff), Vygotskij och 

Piaget (Doverborg, Qvarsell & Pramling Samuelsson 1987:23) när människor samspelar med 

varandra.  

 

Lärarna som intervjuades påpekade att hemläxorna måste kännas meningsfulla för eleverna 

för att de ska lära sig något. Ett sätt för att de ska känna detta, som lärarna menar, är att 

hemläxan ska vara lite utmanande och inte vara sådant som eleverna redan kan men det ska 

samtidigt inte vara helt nya saker heller. Förförståelsen inför hemläxan är mycket viktig enligt 

flera av lärarna. En av lärarna nämnde att det handlar om den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij var den som myntade uttrycket och han poängterade även just detta att om eleverna 

inte utmanas utan bara håller på med det de redan kan, sker ingen utveckling (Vygotskij 

1999a:272). Vidare menar Vygotskij att utvecklingen sker när eleven interagerar med andra 

just på en nivå strax över den egna kunskapsnivån. Westlund (2007:90) påpekar i detta 

sammanhang att det finns forskning som visar att elever som gör hemläxor tillsammans både 

har det roligare och det blir effektivare. Den här förförståelsen som eleverna kan få i skolan 

inför hemläxan och som de intervjuade lärarna pratade om, innebär att hemläxan hamnar 

inom den proximala utvecklingszonen. Lärandet som då kan ske är det assimilativa eller det 
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ackommodativa som Illeris (2007:56ff) skriver om.  Båda sorternas lärande handlar om att 

eleverna redan har kunskaper om det hela men att de utökas eller förändras. Det kumulativa 

lärandet som handlar om att lära sig helt nya saker är inte så lämpligt att eftersträva när det 

gäller hemläxor enligt lärarna i vår studie. Det är bättre om det sker under skoltid när läraren 

finns till hands. 

 

6.4 Läsningen 

Läsningen var något som alla lärarna i vår studie betonade som mycket viktig. De allra flesta 

hade hemläxa i läsning för att de ansåg att tiden inte räckte till i skolan för att klara av 

kunskapskraven vilket Westlund (2004:44) menar är en vanlig anledning till att hemläxor 

förekommer. De intervjuade lärarna som hade läsningen som hemläxa såg ett bra resultat av 

den. Hur mycket texterna var individanpassade för eleverna varierade mellan de olika lärarna. 

Några betonade den gemensamma läsupplevelsen medan andra lade vikten vid rätt nivå på 

texten för varje elev. Vygotskij menade att om eleverna ska lära sig något behöver de bli 

utmanade av något som ligger precis ovanför deras egen kunskapsnivå annars sker ingen 

utveckling (1999a:272). Intresse för sin text eller en stor förkunskap var viktiga faktorer för 

att hemläxan skulle ge ett bra resultat och var något som påpekades av en av de intervjuade. 

De flesta lärarna var mycket noga med att påpeka att hemläxorna inte skulle vara nyheter för 

barnet utan sådant det kände igen från skolan. Hemläxan handlade ofta om att eleverna skulle 

befästa sina kunskaper enligt lärarna. Inom läsningen kunde det innebära att eleverna visste 

vad texten handlade om redan när de tog hem hemläxan. Hemma handlade det sedan mest om 

ren färdighetsträning, alltså att läsa texten flera gånger.  

 

6.5 Elevers lärande av hemläxor 

Lärarna som blev intervjuade hade lite delade meningar om eleverna verkligen lärde sig något 

av hemläxorna. Några lärare såg tydligt elevernas utveckling medan andra endast kunde se det 

av vissa hemläxor eller var tveksamma till om det överhuvudtaget blev något lärande av 

hemläxorna. Även forskarna har lite svårt att se om det verkligen sker något lärande i 

samband med hemläxorna. De har konstaterat att det är svårt att få ett rättvist resultat av en 

undersökning om lärandet av hemläxor eftersom det är så många olika faktorer som spelar in 

(Patall, Cooper & Wynn 2010:897). Dessutom finns det inte så många undersökningar som är 

gjorda i Sverige och då går det inte att använda sig av det resultatet rakt av heller (Hellsten 

2000:31). Flera av de internationella forskningarna pekar dock på att elevernas lärande inte är 

så stort i samband med hemläxor. Däremot har forskarna tidigare försökt att visa att lärandet 

var större än vad det faktiskt var enligt deras egna undersökningar. Nya internationella 

undersökningar visar att lärandet nästan är försumbart när det gäller hemläxor (Hattie 

2009:17). En av de intervjuade lärarna hänvisade till de här resultaten och var själv mycket 

tveksam till om eleverna verkligen lärde sig något.  

 

Trots att den forskningen finns var det några av lärarna i vår studie som ansåg att det var 

självklart att eleverna lärde sig av sina hemläxor. De menade att ju mer eleverna tränade på 

något, desto bättre kunde de det. Andra lärare menade att det inte hjälpte och att det eleverna 

nyss kunde på förhöret kan vara borta efter en liten stund. Ett exempel på detta var diktamen 

där eleverna ena stunden stavade rätt men efter några minuter stavade samma ord fel igen i ett 

annat sammanhang. Detta fenomen såg även några forskare i USA när de undersökte hur 

elevers prestationer påverkas av hemläxor. En kortare period såg de att prestationerna ökade 

men på sikt såg de ingen förändring (Cooper, Robinson & Patall 2006:53). Även de insåg att 
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det dock är svårt att jämföra prestationerna då det är fler faktorer som spelar in för resultatet 

än om det har förekommit hemläxor eller ej. 

 

De flesta lärare som intervjuades var eniga om att hemläxan i läsning ledde till att eleverna 

lärde sig att läsa bättre men de hade olika erfarenheter av elevers lärande av andra hemläxor. 

Även forskarna ser att resultatet skiljer sig åt mellan olika typer av hemläxor och är inte helt 

eniga om vilken typ av hemläxa som leder till bäst resultat (Hattie 2009:234ff). Lärarna i vår 

studie var eniga om att hemläxor, där det bara handlade om att fylla-i-uppgifter, inte var 

någon hemläxa som ledde till något ökat lärande. Den här typen av hemläxa undvek de 

eftersom den inte gav något positivt resultat. De poängterade istället att hemläxan skulle vara 

meningsfull och att eleven skulle se sammanhanget för att lära sig så mycket som möjligt. Ett 

sätt att komma dit var att göra eleverna medvetna om vad som förväntades av dem enligt 

lärarna.  För att hemläxan skulle kännas meningsfull för eleverna behövde de dessutom förstå 

hur den bidrog till att de skulle klara kunskapskraven. Även forskare varnar för hemläxor som 

inte är meningsfulla eftersom de förstör elevernas motivation och inte leder till några bra 

prestationer (Hattie 2009:235). Sammanhang och förståelsen är något som har blivit viktigare 

på senare år jämfört med tidigare i skolan enligt Pedersen (2007:143). Även elevers 

motivation till skolan har förändrats mot förr eftersom undervisningens innehåll inte är så i 

detalj centralstyrd utan utgår från elevernas egna intressen menar Pedersen vidare. De 

intervjuade lärarna påpekade att det var viktigt att hemläxorna utgick ifrån eleverna själva för 

att de skulle bli motiverade och förstå sammanhanget. Eleverna kunde exempelvis få en 

hemläxa i diktamen där alla ord var sådana som de själva hade föreslagit eller som läraren 

hade upptäckt att de hade svårigheter med i sina texter.  

 

6.6 Fördjupad analys utifrån studiens övergripande frågeställningar 

Frågeställningarna för vår studie handlar om hur några lärare beskriver sina motiv för, 

erfarenheter av och förhållningssätt till hemläxor och om det kan relateras till elevers lärande 

och utveckling.  

 

De intervjuade lärarnas motiv för att ha hemläxor handlade mycket om att eleverna skulle lära 

sig att ta ansvar för sina studier. Även om inte hemläxor är omnämnt i Lgr11 är elevernas 

ansvar något som betonas mycket (Skolverket 2011). Ett annat motiv för att ha läxor som 

lärarna i vår studie tog upp var att alla elever skulle klara av kunskapskraven. De elever som 

presterade sämst skulle inte klara det utan hemläxor menade flera av lärarna. Problemet med 

detta är att just de eleverna kan ha svårt att klara av hemläxorna enligt Westlund (2007:89) 

eftersom de ofta får mindre hjälp av sina föräldrar. Flera lärare i vår studie menade att tiden i 

skolan inte räckte till för den färdighetsträning som behövdes för att eleverna skulle klara av 

kunskapskraven vilket Westlund (2004:44) menar är en vanlig anledning att hemläxor 

förekommer. Föräldrarnas insyn i skolarbetet var ett annat argument för hemläxor enligt de 

intervjuade lärarna. Även flera forskare anser att detta kan vara en positiv effekt av 

hemläxorna (Westlund 2007:82, Cooper 2007:7). Någon enstaka av de intervjuade lärarna 

menade att motivet för hemläxor till stor del var tradition. Detta är något som är vanligt även 

enligt vissa forskare, exempelvis har Westlund (2004:31) konstaterat det i sin rapport. 

 

Lärarna i vår studie hade många olika erfarenheter av vad hemläxan kan ge för resultat och de 

var både positiva och negativa. Det som var positivt var att de flesta lärarna tydligt kunde se 

elevernas utveckling men att det inte gällde alla hemläxor utan främst inom läsningen. Inom 

andra hemläxor kunde resultatet istället bli negativt som exempelvis fylla-i-uppgifter eller 

stavningsuppgifter där lärarna hade erfarenhet av att de inte ledde till något ökat lärande. 
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Enligt forskarna är det svårt att se om det verkligen sker något lärande i samband med 

hemläxorna eftersom det är så många olika faktorer som spelar in (Patall, Cooper & Wynn 

2010:897). Ett annat positivt resultat som flertalet av de intervjuade lärarna hade erfarenhet av 

var att engagemanget blev större från föräldrarna när de kunde se sina barns utveckling 

genom hemläxorna. Även gemenskapen mellan föräldrar och barn var enligt några lärare det 

viktigaste och hade stor betydelse för elevernas lärande. Både Westlund (2007:82) och 

Cooper (2007:7) anser att föräldrarnas delaktighet är en effekt som kan ske med hjälp av 

hemläxor och att det även främjar föräldrar och barns gemenskap. Däremot så anser Hattie 

(2009:234) att föräldrar ofta inte vill bli involverade i barnens inlärning utan anser att det 

räcker att erbjuda barnet en plats där det kan studera i lugn och ro. En av de negativa 

erfarenheterna av föräldrars engagemang som en av de intervjuade lärarna hade var att 

föräldrarna kunde enbart intressera sig om hur det egna barnet låg i förhållande till de andra 

eleverna eller tidigare syskon. De började jämföra sitt barns lärande med andra istället för att 

se barnets utveckling utifrån dennes utgångspunkt. Det stämmer inte överens med Piagets 

konstruktivistiska teori där varje barn utgår ifrån sina tidigare erfarenheter och kan därför inte 

tolka saker och lära sig på exakt samma vis (Doverborg, Qvarsell & Pramling Samuelsson 

1987:18). 

 

De allra flesta av de intervjuade lärarna hade ett förhållningssätt till hemläxor som innebar att 

det måste finnas ett syfte med hemläxan och att eleverna ska känna att hemläxan är 

meningsfull. Flera lärare menade att det annars inte var någon mening att använda sig av 

hemläxor alls. I forskningen har läxornas syfte ofta inte undersökts eller varit viktigt för 

resultatet av undersökningen och det är något som Hellsten (1997: 210) är mycket kritisk till. 

Hemläxan verkar inte behöva ifrågasättas enligt många forskare menar Hellsten vidare. De 

intervjuade lärarna poängterade att eleverna behövde förstå varför de hade hemläxan och hur 

den skulle hjälpa dem att klara av kunskapskraven för att den skulle kännas meningsfull. 

Detta är något som även forskare anser vara viktigt, för om hemläxorna inte är meningsfulla 

så kan elevernas motivation bli förstörd (Hattie 2009:235). Samtliga lärare i vår undersökning 

anser att läsningen är väldigt viktig och använder sig av hemläxa för att eleverna ska bli bättre 

på att läsa. Det varierade mellan de olika lärarna hur mycket och på vilket sätt de 

individanpassade hemläxorna i läsning. Flera av teoretikerna i vår studie tar upp att det är 

viktigt att det är på rätt nivå för att eleven ska lära sig något. Detta grundar sig på Vygotskijs 

tankar om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1999a:272). 

 

När det gällde elevers lärande och utveckling i samband med hemläxor hade de intervjuade 

lärarna lite olika uppfattningar. När det gällde hemläxan i läsning var de flesta överens om att 

eleverna blev bättre läsare med hjälp av hemläxan. De andra hemläxorna var de inte lika 

överens om när det gällde resultatet men några menade att det var självklart att eleverna lärde 

sig mer ju mer de tränade. Forskare har sett att olika typer av hemläxor ger olika resultat 

(Hattie 2009:234ff). De intervjuade lärarna poängterade att elevernas förståelse för 

sammanhanget är nödvändigt för att de ska lära sig något. Det här stämmer överens med vad 

Säljö (2000:128) påstår, att eleverna måste veta hur de ska använda sig av kunskapen annars 

har de inte lärt sig vad de skulle. De flesta lärarna som intervjuades ansåg att eleverna lärde 

sig mer av hemläxor än vad forskarna har kunnat konstatera. De menade vidare att eleverna 

lär sig av hemläxorna om de är rätt utformade så eleverna känner att de är meningsfulla. 

Däremot såg de inget lärande när eleverna fick med sig fylla-i-uppgifter med sig hem och 

annat liknande. 
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7 Diskussion 

Här kommer vi att diskutera resultatet av vår studie med utgångspunkt i analysen och 

framföra de uppfattningar som stämmer överens med varandra men även de som är skiljer sig 

åt. Utifrån detta ges en möjlig förklaring till varför vi har fått dessa resultat och saker som kan 

ifrågasättas i sammanhanget.  

 

Ansvar var något som lärarna i vår studie ansåg var viktigt att eleverna lärde sig för framtiden 

och det står klart och tydligt i Lgr11 att ansvar är viktigt för deras kunskapsutveckling. 

Däremot så står det inte någon förklaring till hur detta ansvar kan ske i skolan utan det är en 

tolkning av lärarna att det främst sker i samband med hemläxor, men hemläxor står det 

ingenting om i Lgr11 överhuvudtaget. Argumentet att eleverna ska lära sig att ta ansvar 

genom hemläxor, så att eleverna lär sig bra studieteknik till framtiden, är något som vi inte 

anser håller. Enligt oss finns det många andra sätt för att lära sig ta ansvar på, som kan ske 

under skoltid, framförallt för de yngre eleverna. Vi menar att det kan bli en stor börda för 

eleverna i de yngre åldrarna att själva sitta hemma och lära sig ta ansvar via hemläxan. 

Dessutom anser vi inte att alla elever klarar det ansvaret och risken är då att elevernas 

motivation sjunker när de märker detta. Då borde det vara bättre att minimera antalet 

hemläxor bland de yngre åldrarna för att behålla deras studielust och har de studielust så vill 

de lära sig och då kommer de inom sinom tid att även lära sig att ta ansvar. Vidare kan man 

fråga sig varför skolorna använder sig av hemläxor när de inte står med som arbetsätt i 

läroplanen. Av egna erfarenheter från bland annat tidigare VFU-perioder så har vi sett att det 

finns färdiga hemläxor inom vissa läromedel, exempelvis matematikboken, och att de kan 

vara en möjlig förklaring till att lärare skickar med eleverna hemläxor. Konsekvensen blir då, 

enligt oss, att läromedlet styr över lärarens beslut att använda hemläxan och läraren skickar 

med eleverna den utan att ha funderat på vilket syfte den har eller om den överhuvudtaget är 

meningsfull.  

 

Ytterligare ett argument för hemläxor från några av de intervjuade lärarna var att det är en 

möjlighet för eleverna att arbeta ifatt för att de av någon anledning inte hann med det under 

skoldagen. Både lärare och forskare anser att den typen av hemläxor kan ses som ett sorts 

straff av eleverna men i det fallet så får hemläxan en helt annan betydelse nämligen att 

eleverna ska lära sig en läxa. Hemläxan som bestraffning inträffar oftast för de elever som av 

någon anledning redan har det svårt i skolan eller har tappat motivationen. Om eleven har 

tappat sin motivation så anser inte vi att en sådan hemläxa verkligen hjälper dessa elever till 

en förändring eller bättring i skolarbetet utan hjälpen bör ske i skolan. Risken är att elevens 

motivation sänks ytterligare och det skapar en ond cirkel som innebär fler hemläxor. Eleven 

får då aldrig känna att den klarar av något eller får någon lön för det arbete den försöker lägga 

ner. Flera av lärarna i vår studie ansåg att elever som har det svårare i skolan behöver 

hemläxan för att klara av kunskapskraven eftersom tiden inte räcker till för dem. Enligt 

forskare så har däremot de eleverna inte så bra möjligheter att göra sina hemläxor då det är 

vanligt att de får mindre hjälp från sina föräldrar. Om eleven har svårt för något i skolan så är 

det inte säkert att det blir lättare hemma. Skillnaden är om eleven kan eller förstår uppgiften 

men bara behöver färdighetsträna för att befästa sina kunskaper. Dagens skola ska vara en 

skola för alla men om nu elever inte har samma förutsättningar varken hemma eller i sin 

kunskapsutveckling, hur gör lärarna då med hemläxorna om de ska individanpassas till varje 

elev?  Varifrån ska lärarna få tiden till det? 

 

I intervjuerna har lärarna berättat att de hade lite olika sätt att individanpassa hemläxorna. Det 

fanns lärare som lät alla elever läsa samma text, som hemläxa, oavsett elevernas nivå på 
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läskunnighet och menade att de fick träna efter förmåga och behov. Frågan som dyker upp är 

då om alla elever verkligen lär sig något av den hemläxan. Enligt Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen behöver eleverna bli utmanade på en svårighetsgrad strax ovanför 

där de redan befinner sig, rent kunskapsmässigt, för att kunna lära sig. I en klass finns det 

stora variationer på läskunnigheten. Det som inte är någon utmaning alls för en elev kan vara 

alldeles för svårt för en annan elev. Ofta kan förkunskaper om texten hjälpa dem som tycker 

att det är svårt med läsningen men frågan är om det är tillräckligt och hur blir de duktiga 

eleverna utmanade så att de lär sig något? 

 

Den proximala utvecklingszonen handlar även om att eleverna lär sig av att samarbeta med 

andra som kan lite mer än de själva. När eleverna har hemläxor och sitter för sig själva och 

gör dem, lär de sig något då? Det finns givetvis de som får hjälp av sina föräldrar men det 

gäller inte alla elever. Det finns forskning som visar att elever som gör sina hemläxor 

tillsammans är effektivare men är det något som uppmuntras inom skolan? De elever som inte 

kan få hjälp hemma kanske skulle kunna hjälpa varandra istället? Trots att eleverna riskerar 

att sitta ensamma hemma med sin hemläxa så anser både lärarna i vår undersökning och en 

det forskare att föräldrars och barns gemenskap med varandra och föräldrarnas delaktighet i 

skolan kan gynnas och vara en positiv effekt av hemläxor. Enligt lärarna kunde gemenskapen 

vara en av anledningarna till att de hade hemläxor och enligt några lärare så var det även ett 

önskemål från flera föräldrar. Trots det så anser några forskare att föräldrar ofta inte vill bli 

involverade i barnens inlärning utan att de anser att det räcker att erbjuda barnet en plats där 

det kan studera i lugn och ro. Hur mycket gemenskap i familjer bidrar hemläxor med 

egentligen eller skapar det mest frustration? Om nu inte föräldrar vill vara delaktiga i 

hemläxan varför vill då föräldrarna ha hemläxor? Det kan vara för att det är ett enkelt sätt för 

dem att se vad barnet arbetar med i skolan men vi anser att enbart hemläxan inte kan ge en 

helhetsbild av skolan. Det finns andra sätt för föräldrar att se vad eleverna gör och om 

föräldrarna verkligen är intresserade så kan de nog ta reda på det. När det gäller gemenskapen 

så poängterar teoretikerna att barn lär sig mer i samarbete med en vuxen som har mer 

kunskaper än barnet men om det stämmer så är det inte säkert att de elever som har föräldrar 

med sämre kunskaper lär sig något av hemläxor. Föräldrars intellekt är inget som läraren kan 

kontrollera men ändå skickar många lärare med eleverna hemläxor i tron om att föräldern kan 

hjälpa sitt barn. 

 

Läsningen var något som samtliga lärare i vår studie ansåg var mycket viktig. Det hade varit 

intressant att veta lite mer om vad forskarna har kommit fram till om just hemläxor i läsning, 

och även om elevers läsning överhuvudtaget. Detta var inget som vi prioriterade i vår teoridel 

eftersom vi inte hade intervjuat lärarna vid den tidpunkten och inte visste att de skulle betona 

detta så starkt. När vi sedan har bearbetat intervjuerna insåg vi att det hade varit bra med lite 

mer fakta om just detta. I vår studie fanns det en stor enighet om att hemläxan i läsning ledde 

till att eleverna blev bättre läsare. Resultatet av de andra hemläxorna hade de intervjuade 

lärarna väldigt olika erfarenheter om. Den här skillnaden mellan olika hemläxor är intressant. 

Forskarna har sett att det är skillnad på resultatet mellan olika typer av hemläxor och de har 

inte kunnat enas om vilken typ som ger det bästa resultatet.  

 

När det handlar om resultatet i vår studie visar den att samma sorts hemläxa kan visa olika 

resultat. Det fanns exempelvis lärare som såg en tydlig förbättring på elevernas stavning när 

de hade hemläxor med diktamen och det fanns lärare som inte såg någon förbättring alls. Vad 

beror då den här skillnaden på? Ett svar på detta, enligt oss, skulle kunna vara att lärarna 

arbetar på olika sätt med diktamen. Det skiljer kanske mer mellan olika diktamenshemläxor 

än mellan hemläxor i läsning. I läsningen handlar det om att eleverna får läsa samma text 
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många gånger medan diktamen kan handla om att lära sig lösryckta ord, ord med ett visst 

tema exempelvis samma typ av stavning, ord som eleverna själva har valt ut, ord eller 

meningar som finns i en text som antingen är bekant eller helt ny för eleverna innan hemläxan 

och så vidare. Dessutom kan det vara olika hur mycket orden eller meningarna används i 

skolan under samma period och om eleverna får någon kunskap omkring ordet eller om det 

bara är stavningen som prioriteras. Det innebär att en hemläxa i diktamen kan skilja sig 

mycket åt från klassrum till klassrum, alltså kan även resultatet skilja sig mycket åt. Den här 

skillnaden finns förmodligen även i andra hemläxor och då funderar vi på om det inte kan 

vara orsaken till de olika resultaten i samma sorts hemläxa. För att få en rättvis jämförelse 

mellan samma sorts hemläxor på olika ställen skulle forskarna behöva sätta sig in i hur varje 

lärare arbetar med en viss hemläxa innan de jämför resultaten.  

 

Eftersom resultaten kan bli så olika inom samma sorts hemläxor så är det svårt för forskarna 

att se om hemläxan i sig, verkligen främjar elevers lärande men i en ny internationell 

undersökning visar det sig att hemläxor över lag bara har en försumbar påverkan. Trots det så 

var det några av de intervjuade lärarna som ansåg att det var självklart att eleverna lärde sig 

något av hemläxor. Anledningen kan vara som nämnts tidigare att just deras hemläxor ändå 

hade gett resultat. När lärarna däremot ser ett resultat på längre sikt och jämför hur eleverna 

var för ett år sedan så är det enligt oss svårt att veta om det är hemläxans påverkan eller om 

det helt enkelt är en mognad eller vanlig utveckling bland eleverna som påverkar resultaten på 

sikt. Även om den internationella forskningen antyder något så anser några svenska forskare 

att det inte går att använda det resultatet rakt av då det finns för få forskningar inom Sverige 

vilket är något som vi har saknat inom denna studie.  

 

7.1 Metodkritik 

I vår studie valde vi att använda oss av intervjuer för att ta reda på fakta. Det finns vissa 

nackdelar med att använda sig av intervjuer enligt Denscombe (2009:268ff) och den första 

nackdelen är att det kan vara mycket tidskrävande. Transkribering och bearbetning av 

intervjudata efter intervjun tar mycket tid för den som intervjuade. En annan nackdel kan vara 

att intervjusvaren ser väldigt olika ut och kan vara svåra att jämföra. Det kan även vara svårt 

att veta hur tillförlitliga svaren är. Ytterligare nackdelar med intervjuer är att det är bara det 

den intervjuade säger som behandlas efteråt, exempelvis är det svårt att få med tankar, tonfall 

och kroppsspråk. Den intervjuades svar kan dessutom bli påverkade av intervjuarens identitet. 

Det som har sagts anses vara sanningen. Den intervjuade kan även känna sig hämmad av att 

intervjun spelas in. Om intervjun görs på ett okänsligt sätt kan den intervjuade känna sig 

kränkt. Till sist kan intervjuer leda till att det går åt mycket både tid och pengar om de 

intervjuade har stor geografisk spridning. 

 

I arbetet med våra intervjuer har vi märkt några av de här nackdelarna. Det som var mest 

påtagligt var att det tog så lång tid att bearbeta intervjuerna efteråt. Det har inte heller varit så 

lätt att jämföra de intervjuades svar alla gånger eftersom vi hade väldigt öppna frågor som 

ledde till olika svar. Eftersom vi känner de intervjuade sedan innan och vet ungefär hur de 

arbetar med hemläxor och deras svar stämmer med våra erfarenheter kändes deras svar 

mycket tillförlitliga. En nackdel med att veta hur de arbetade var att de intervjuade kanske 

inte alltid sa allt i intervjun eftersom intervjuaren redan hade vissa förkunskaper. Det fanns 

mycket som kunde vara underförstått men som inte kom fram i intervjun. Under våra 

intervjuer visade inte de intervjuade lärarna några tecken på att de blev hämmade av att 

intervjun spelades in. Eftersom vi använde oss av öppna frågor hade lärarna möjlighet att 

svara vad de ville och hur mycket de ville på frågorna och det ledde till att de själva satte 
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ribban och risken för att de skulle bli kränkta var mycket liten. Vi valde dem vi skulle 

intervjua efter bekvämlighetsprincipen som innebar att de fanns inom ett begränsat 

geografiskt område och det blev alltså inte så kostsamt eller tog så mycket tid. 

 

Om vi hade valt en annan metod för att genomföra studien hade resultatet kunna se lite 

annorlunda ut. Med exempelvis en enkät hade svaren förmodligen blivit mer lika och lättare 

att jämföra men samtidigt är det inte säkert att svaren hade stämt helt med verkligheten 

eftersom svarsalternativen kanske inte helt hade passat. Med en enkät får forskaren ofta svar 

på de frågorna som ställs men ingenting om bakgrunden eller orsaken till svaret. Om vi hade 

missat att ta med ett svarsalternativ, under exempelvis lärarnas motiv, som många hade velat 

välja hade sammanställningen av svaren kunnat visa ett helt annat resultat. Nu har vi sett att 

elevernas ansvar för sin utbildning var något som många ansåg vara ett motiv för hemläxor 

men om det inte fanns med som alternativ hade vi inte fått veta att det motivet fanns 

överhuvudtaget. Hade vi istället valt att använda oss av litteraturstudier för att få svar på våra 

frågeställningar hade resultatet förmodligen även då sett annorlunda ut. Det hade nog varit 

svårt att hitta tillräckligt mycket fakta om exakt det våra frågeställningar handlar om. Då hade 

det varit stor risk att resultat hade blivit ganska torftigt om det inte hade varit tillåtet att 

komplettera med intervjuer eller enkäter. För att få en så heltäckande studie som möjligt ansåg 

vi därför att trots nackdelarna med intervjuer så var det den metod som passade bäst för att få 

ett så med verkligheten överensstämmande resultat som möjligt. 

 

7.2 Slutdiskussion 

I början av denna studie så hade vi en relativt positiv inställning till hemläxor men var ändå 

lite splittrade i våra åsikter om och hur vi själva skulle använda oss av hemläxor. Vi såg det 

som en självklar del i skolan och därför hade funderingarna och ifrågasättandet inte 

förekommit så mycket tidigare. Under studiens gång så har vår inställning ändrats en del då vi 

har fått en djupare inblick i forskningen och fått ta del av olika argument från lärare. Nu ser vi 

inte hemläxor som något självklart inslag utan att man som lärare bör vara lite restriktiv till 

hemläxor för att inte riskera att sänka elevernas motivation och självförtroende. Läraren bör 

veta syftet med hemläxan och gör läraren inte det eller att det inte ger något resultat så borde 

den hemläxan tas bort. Den hemläxa som vi kan känna är svår att vara utan är den i läsningen. 

Vi anser att det kan vara svårt att alla elever ska hinna läsa så pass mycket i skolan att de 

kommer över den gräns där själva läsningen inte längre tar någon extra energi. Däremot ska 

läraren ändå ha tänkt igenom läsningen och försökt anpassa texten till elevens nivå så mycket 

som möjligt. Vi anser att läsningen och läsförståelsen för med sig så många positiva saker 

som fantasi och stavning och det har en så betydande roll i de resterande ämnena.  

 

När vi har diskuterat hemläxor med lärare eller bekanta så har vi märkt att många fler skolor 

ifrågasätter hemläxors betydelse och att det finns flera skolor i dag som prövar på att inte ha 

hemläxor för att se hur effekten blir. Är synen på hemläxor på väg att ändras igen så som de 

gjordes i slutet av 60-talet? Då skulle inte hemläxor förekomma om eleven inte hade 

möjlighet att utföra den av någon anledning och i dagens samhälle har många barn många 

fritidsaktiviteter och intressen vilket vi inte anser borde påverkas av skolan. Det som gör att 

skolor har denna frihet att välja om de ska ha hemläxor eller ej kan främst bero på att 

läroplanen inte nämner det på något vis. Hade hemläxor stått med som ett måste, vilket det 

gjorde i Lgr80, så är det inte säkert att det hade ifrågasatts lika mycket men kan det på grund 

av diskussionerna innebära att hemläxor införs i läroplanen igen? 
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Den här studien har, som tidigare nämnts, lett till att vår inställning till hemläxor har blivit 

mer kritisk och vi kommer att tänka oss för innan vi ger våra egna elever hemläxor i 

framtiden. Vi inser att hemläxan ska vara meningsfull för att den ska göra någon nytta. 

Problemet kan då vara att det som är meningsfullt för en elev kanske inte är det för en annan. 

Vissa elever kanske inte har möjlighet att göra sina hemläxor på ett sätt som leder till något 

lärande. Det kan exempelvis handla om tidsbrist, föräldrar som inte kan hjälpa till, plats att 

vara ifred på eller svårt att förstå hur hemläxan ska göras. Däremot kan andra elever behöva 

arbeta med vissa saker i lugn och ro för att kunna koncentrera sig. Elever som har svårt med 

koncentrationen i ett klassrum kan förhoppningsvis få lugnet som behövs därhemma. För dem 

kanske hemläxan är viktig för att klara av vad som krävs. För att alla elever ska lära sig så 

mycket som möjligt inser vi att hemläxorna skulle behöva individanpassas väldigt mycket 

men då får läraren en orimlig arbetsbörda. Läraren skulle dessutom behöva veta exakt hur 

varje elev kan tillgodogöra sig olika sorters hemläxor beroende på alla omständigheter som 

finns. 

 

Med den nya läroplanen och nya kunskapskrav som ställer högre krav på elevernas förmågor, 

enligt våra intervjuade lärare, kommer tankarna om det överhuvudtaget är möjligt för eleverna 

att klara av kraven utan att ha hemläxor. Det är mycket som ska hinnas med under den 

schemalagda tiden så kanske att det är omöjligt att helt undvika hemläxor även om en del 

lärare skulle vilja det. Om vi vänder på del hela och undersöker vad forskarna har kommit 

fram till så är det frågan om det är någon mening alls med att ha hemläxor. Forskarna har ju 

inte sett särskilt mycket lärande som beror på hemläxorna. Det fanns ju även lärare i vår 

studie som inte hade upptäckt så mycket lärande av hemläxor. Hur ska en lärare då lägga upp 

sin planering så eleverna hinner lära sig allt som behövs för att klara av kunskapskraven? 

Kanske att den tid som både lärare och elever lägger på hemläxorna under skoltiden med 

förberedelser och uppföljningar av dem, lika gärna skulle kunna användas till att träna det 

som behövs under den schemalagda skoltiden. 

 

I vår studie har vi velat få veta mera om eleverna verkligen lärde sig något av hemläxorna. 

Det har varit lite svårt att dra slutsatser omkring detta eftersom lärarna har haft så olika 

erfarenheter. Forskningen har inte heller varit så tydlig även om det mesta har tytt på att 

eleverna inte lär sig särskilt mycket av hemläxorna. Det skulle ha varit intressant om det fanns 

forskning som hade utgått från svenska förhållanden och som hade undersökt vilken typ av 

hemläxa som ledde till mest respektive minst lärande. Det är svårt att veta hur relevanta 

internationella undersökningar är för svenska förhållanden. Skolan är uppbyggd på olika vis 

på olika platser runt vår jord. Något annat som hade varit intressant hade varit att undersöka 

det här från elevernas synvinkel. Intervjuer med elever hade kunnat ge en tydligare bild av 

vad de faktiskt har lärt sig av sina hemläxor. Deras erfarenheter hade kunnat jämföras med 

lärarnas för att få ett resultat som var mer nyanserat och överensstämmande med hur det 

faktiskt är. Det hade dock inte varit möjligt att intervjua både lärare och elever för att jämföra 

resultatet i den här studien på grund av begränsad tid och för att studien hade blivit alltför 

omfattande. I framtiden skulle en studie som utgår från eleverna, om deras lärande av 

hemläxorna, vara mycket intressant att genomföra. Vi hoppas att forskare, i framtiden, skulle 

vilja göra omfattande forskningar om hemläxornas påverkan av elevernas lärande i den 

svenska skolan.  Forskningen skulle kunna vara en jämförelse mellan lärarnas och elevernas 

erfarenheter av detta. Den nationella forskningen om det här är nämligen än så länge väldigt 

bristfällig. 
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Bilaga A - Brev till lärare 

 

Hej. Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser på vår sista termin till lärare i 

de tidigare åldrarna. Vi håller nu på med vårt examensarbete som handlar om pedagogers 

erfarenheter av hemläxornas betydelse och vi vill undersöka vad du har för erfarenheter inom 

området. 

Vi kommer att genomföra intervjuer på flera olika lärare och du har tidigare har gett ditt 

samtycke till att medverka i denna undersökning. 

 

Hur intervjun kommer gå till i korthet: 

Vi räknar med att intervjun kommer ta ca. en timme och sker med en av oss som intervjuare 

på din skola. Intervjuaren kommer spela in intervjun och detta sker enbart för vår egen skull 

för att vi ska få en så rättvis bild av dina svar som möjligt. Det är bara den som intervjuar som 

kommer att lyssna på intervjun efteråt för att kunna transkribera den. Du och skolan kommer 

att behandlas helt anonymt och all eventuell information, såsom namn och kommun, kommer 

censureras i arbetet. Efter att vårt arbete har blivit godkänt kommer inspelningen och 

transkriberingen att förstöras för att garantera er anonymitet. 

 

Hälsningar 

Elin Stålhammar 

Annika Lönn 

  



 

 

Bilaga B – Intervjuguide 

 

● Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

● På vilket sätt jobbar du med hemläxor? 

 

● Hur kommer det sig att du har tagit det beslutet att jobba/inte jobba med hemläxor? 

 

● Vad är ditt mål med det här arbetssättet?  

 

● Följer ni upp och utvärderar arbetssättet på något vis? 

 

● Vad ser du för resultat med arbetssättet? 

 

● Vad skulle du tycka om att ändra arbetssätt och ha/inte ha hemläxor? 

 

● Kan du se någon skillnad i elevers lärande mellan olika typer av hemläxor? 

 

● Vilka erfarenheter har du av elevernas lärande i samband med hemläxa?  

 

● Har du något ytterligare som du vill tillägga som du anser är viktigt i sammanhanget? 

 


