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Abstrakt 
Syftet för denna studie är att undersöka yrkesverksamma svensklärares användning av 
och attityder till läxan i grundskolans senare år. En semistrukturerad intervjumetod, 
inom den kvalitativa forskningsinriktningen, används för detta ändamål. Intervjuer 
gjordes med fem yrkesverksamma lärare i svenska i grundskolans senare år. De 
intervjuade arbetar på totalt tre skolor. Arbetet med läxor tolkas som behovsstyrt och 
har en liknande struktur oavsett om de intervjuade lärarnas attityder anses positiva eller 
negativa. Läsläxan framträder som den vanligaste läxan, och ljudboken är en vanlig 
anpassning av denna. Det aktuella arbetsområdet bestämmer läxornas förekomst och 
frekvens. Lärarnas praktik stödjs av det stödmaterial som finns framtaget av Skolverket. 
Läxans användning har kopplingar till gymnasienivå och till aspekter gällande bland 
annat de timmar som finns för undervisning. Orsaker till läxors användning har en mer 
tidsmässig- och kunskapsorienterad syn ur intervjuerna än vad andra studier på låg-, 
mellan- och högstadiet visar. Attityden till läxor kopplas ofta till problematiserande 
ståndpunkter, vilket har likheter med den aktuella forskningsbakgrunden. I intervjuerna 
framkommer det att lärarna har olika, dynamiska, attityder till läxors förekomst i ämnet. 
De upplevda attityderna till läxor i denna studie skiljer sig däremot från andra 
pedagogiska examensarbete av liknande slag. Avslutningsvis konstateras att trots att 
forskning och debatt sker kring läxan är det viktigt att arbetet med läxan och läxans 
användning i den dagliga verksamheten problematiseras för att i undervisningen inte 
förbise frågor gällande till exempel likvärdighet.  
 
Nyckelord 
Läxor, attityd, kvalitativ, intervjumetod 
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1 Inledning 
Skolverket (2014:7) talar om katekesförhören som en av de första stora läxorna som 
sysselsatte det svenska folket redan på 1500-talet. Sedan dess har läxor funnits i olika 
utsträckning genom åren. För vissa elever är läxor att göra efter skoldagen en 
självklarhet, precis som idrottslektionen kräver gymnastikkläder. För andra är läxor 
sällsynt och medierna rapporterar om skolor som väljer att avskaffa läxor i olika 
utsträckning och föräldrar och lärare som tar strid för en läxfri skola (se t.ex. Alm 
2014). Termen läxa diskuteras av Skolverket (2014:9) och används här som 
samlingsbegrepp för allt arbete som en eller flera elever får av läraren att göra utanför 
lektionstid.  
 
När läxan ges av läraren kan man argumentera för att se läxan som en del av skoldagen, 
men varför får vissa elever läxor? Varför har andra elever få eller inga läxor att göra? I 
en skola där likvärdighet är ett nyckelbegrepp kan man inte blunda för de olika sidorna 
av begreppet läxa. Läxor kan påverka, och påverkas av, elevers inlärning, hemmiljö och 
stressnivå. Även för lärarna kan läxan som eleverna får innebära både problem och 
möjligheter. Att efterarbeta och planera läxor betyder mer arbete för lärarna, men att 
använda dem innebär att en viss del av arbetet kan förläggas utanför, i vissa fall, dyrbar 
lektionstid. Så hur kan, och vill, lärare använda läxan? Hur arbetar lärare med läxor och 
varför?  
  
Ämnet svenska i grundskolans senare år innebär bland annat arbete med att skriva, tala, 
samtala, ge respons, söka information källkritiskt, lära sig om språkets struktur och 
språkets historia samt läsa och tolka skönlitteratur, lyrik, dramatik och andra sorters 
texter (Skolverket 2011: 225-227). Det centrala innehållet ska på så vis ge underlag för 
att undervisningen i svenska ska leda till att eleverna lär sig om bland annat 
skönlitteratur, sakprosa, svenskans konstruktion, de nordiska grannspråken och de 
nationella minoritetsspråken. Dessutom ska eleverna utveckla förmågor inom 
kommunikation i tal och skrift, samt analys (Skolverket 2011:222-223). Ett stort 
innehåll ska således beröras under de tre år som elever i grundskolans senare år läser 
svenska. Viktigt att nämna är också att lärare har en skyldighet att erbjuda extra 
anpassningar, och beslut kan tas om särskilt stöd, för de elever som inte verkar uppnå 
kunskapskraven för ämnet enligt Skollagen (SFS nr:2010:800 kap. 3).  
 
Under lärarutbildningen har läxor inte berörts i nämnvärd utsträckning. Då jag ämnar att 
bli behörig även i moderna språk, där glosläxan har en viktig position, blev detta ämne 
relevant för min framtida yrkeskarriär. De aktuella forskningsråden har visat sig sakna 
gemensam riktning (se t.ex. OECD 2015, Hattie 2014, Hellsten 1997), vilket kan vara 
en anledning till att information om läxor upplevs som sparsam. Det extensiva 
innehållet i det centrala innehållet (Skolverket 2011:225-227) för utvecklandet av 
elevernas förmågor leder till frågan om tid och möjligheter. Denna studie syftar till att 
belysa arbetet med och attityden till läxor i grundskolans svenskämne ur pedagogernas 
synvinkel. Min förhoppning är att min studie kan bidra till det konstruktiva samtalet 
kring läxors användning och förekomst inom skolan.   
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet för denna uppsats är att undersöka lärares attityd till och användning av läxor i 
svenskämnets undervisning på grundskolans senare år (högstadiet). 
 
Som utgångspunkt för denna studie finns följande frågeställningar:  
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1. Hur upplever yrkesverksamma lärare i svenskämnet i grundskolans senare år att 
de arbetar med läxor? 

2. Vilken attityd har yrkesverksamma lärare i grundskolans senare år till läxan 
inom svenskämnet? 

 
1.2 Metod och material 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras metodvalet i förhållande till 
syftesfomuleringarna. Material, transkriberingsöverväganden och etiska överväganden 
behandlas också i följande delar.  
 
1.2.1 Metodval 
I denna studie används en semistrukturerad intervjumetod ur den kvalitativa 
forskningsinriktningen. Bryman beskriver att intervjuer kan vara semi- eller 
ostrukturerade (2011:445). Den ostrukturerade intervjumetoden upplevdes innebära 
ökade svårigheter med analys av transkriberingar. Den semistrukturerade 
intervjumetoden upplevdes dock innebära en ökad risk för ledande frågor, något 
Bryman (2011:419) varnar för. Här valdes en semistrukturerad intervjumetod för att 
studiens syfte och frågeställningar skulle besvaras på ett effektivt sätt. Den kvalitativa 
intervjumetoden ger fylligare svar från de tillfrågade än en kvantitativ metod och gör att 
man kan fokusera på de tillfrågades åsikter, attityder och tankar kring det som 
undersöks, enligt Bryman (2011:413). Denna studie ämnar att undersöka de 
intervjuades arbetssätt och attityder vilket kräver att de intervjuade får chans att uttrycka 
sig. Dessutom kan intervjun ”röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om 
vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt” (Bryman 2011:413). En större 
mängd informanter hade dock gett möjlighet för ytterligare generaliseringar kring den 
praktiska verksamheten. Att använda en större mängd informanter hade dock inte varit 
möjligt att göra inom den givna tidsramen. Några av svårigheterna med att använda 
kvalitativ intervjumetod är att de intervjuade kan förvränga sanningen när de svarar det 
de tror intervjuaren vill höra samt att generaliseringar är svåra att göra beroende på 
underlaget, enligt Larsen (2009:27-28). 
 
1.2.2 Urval och material 
Insamling av material har skett genom intervjuer med yrkesverksamma lärare i svenska 
i grundskolans senare år i Sverige. De intervjuade har valts ur en grundpremiss, de ska i 
nuläget vara praktiserande ämneslärare i svenska. För att få informanter skickades mail 
ut till olika skolor. Dessa mail vidarebefordrades bland kollegorna, men kontakt togs 
även individuellt; personligen och via mail. Deltagarna har således tillkommit genom 
”urval genom självselektion” (Larsen, 2009:77) och genom ett bekvämlighetsurval. 
Detta leder till att man kan ifrågasätta lärarnas representativa kvaliteter för yrkeskåren 
enligt Larsen (2009:77-79). Samtidigt kan man resonera kring att de intervjuade lärarna 
är en del av yrkeskåren precis som andra lärare.  
 
Samtliga fem intervjuade är kvinnor och grupperas åldersmässigt in i 40, 50, samt 60 år, 
där avrundning sker till närmaste tiotal. Deras yrkeserfarenhet grupperas in i 
kategorierna 10+ och 20+ år. I Tabell 1 redovisas de fem intervjuade pedagogerna med 
respektive fingerat namn, indelade i yrkeserfarenhetsmässig och åldersmässig 
gruppering.  
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Tabell 1: Intervjuade lärare 

Namn	 Åldersgrupp	 Yrkeserfarenhet	i	år	

Renata	 50	 10+	

Sara	 60	 20+	

Terese	 40	 10+	

Ursula	 40	 10+	

Vera	 40	 10+	
 
De intervjuade representerar i denna studie tre olika skolor. Renata, Terese och Ursula 
arbetar på samma skola medan Vera och Sara arbetar på olika skolor. Underlaget för en 
fullständig, kontrastiv analys baserat på verksamhetsnivå är dock för svagt. Analysen 
utgår istället från lärarna i sin yrkesprofessionella roll.  
 
1.2.3 Forskningsetik 
Björkdahl Ordell (2010:26-27) sammanfattar de etiska krav som en kvalitativ studie 
måste förhålla sig till: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Dessa krav innebär att man måste informera om studiens syfte och hur materialet ska 
användas. De intervjuades identitet måste skyddas och de måste få bestämma om de vill 
vara med av egen vilja. Dessa krav måste även förmedlas till informanterna, vilket här 
skedde genom ett informationsbrev (Bilaga A). Dessutom upprepades informationen om 
studien i korthet vid intervjuerna. För att skydda de deltagandes identiteter har de fått 
fingerade namn. Kvale och Brinkmann (2009:89-90) lyfter även frågan om konsekvens, 
vilket betyder att den forskande ska beakta hur den intervjuade kan skadas av att delta i 
undersökningen. De etiska frågorna är viktiga att beakta för att studiens genomförande 
inte ska skada de informanter som bidrar till studiens syfte. Alla studier har på så vis 
ansvar för de etiska riktlinjerna. Om de etiska riktlinjerna inte efterlevs kommer 
forskare som använder kvalitativa eller kvantitativa metoder kanske finna det svårt att få 
informanter till sina studier vilket kan förhindra ett gynnsamt forskningsklimat. Därför 
är det etiska förhållningssättet viktigt att eftersträva.  
 
1.2.4 Intervjuguide och intervjuer 
När man utformar intervjufrågor är det viktigt att ha generella, icke ledande frågor som 
ska vara utformade för att ge de intervjuade chansen att resonera och förklara 
uttömmande utan att bli styrda i sina svar (Bryman 2011:419). För denna studie 
utformades en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga B) som innehöll möjligheter att få 
uttömmande svar från de intervjuade. För detta arbete användes råden från Bryman 
(2011:212, 217-218) gällande bland annat riktlinjer för intervjugenomförandet samt 
lämplig frågeställningsföljd. Särskild hänsyn togs till rådet att attitydfrågor ska ställas 
före frågor av mer kunskapsmässig karaktär (Bryman 2011:218). Intervjuerna skedde på 
informanternas arbetsplatser och tog ca 15-25 minuter att genomföra.  
 
I vissa fall har extrafrågor i syfte att få uttömmande svar getts under intervjuerna och i 
vissa fall har extrafrågor skickats ut via e-mail för att få uttömmande svar efter 
intervjuerna. Detta hör främst ihop med författarens bristande erfarenhet från att arbeta 
med den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden. Extrafrågorna har utgått från 
samma grundfrågor som finns i intervjuguiden men kan ha ändrats till att innefatta en 
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detalj som återknyter till det som den intervjuade berättat. Alla intervjuade har dock inte 
svarat på dessa extrafrågor. På grund av att urvalet är yrkesverksamma lärare har urval 
och tidsfaktorer varit aktuella, därför var det viktigt att utforma en enkel och samtidigt 
heltäckande intervjuguide som skulle vara möjlig att genomföra tidsmässigt, både för 
den intervjuade och respondenterna. Kvale och Brinkmann (2009:189) resonerar kring 
ledande frågor och intervjun som ett samtal vilket utmynnar i frågan ifall det viktigaste 
är om frågan var ledande eller inte eller om frågan faktiskt ledde till ny kunskap? 
Intervjuguiden (Bilaga B) utformades för att minska risken för ledande frågor men 
Kvale och Brinkmanns (2009:189) resonemang kan dock härledas till själva 
intervjusituationen där ämnet, läxor, kan ha en ledande effekt. Vissa lärare svarade på 
en fråga i taget, vissa lärare pratade längre och svarade på en fråga, samtidigt som de 
svarade på en annan. Därför liknade intervjuerna mer samtal. Under intervjuerna 
märktes att respondenterna kom på nya infallsvinklar till olika frågor allteftersom 
intervjun pågick. Därför blir i detta fall inte frågan vad lärarna svarade på just en fråga, 
utan vilket svar man kan utläsa från olika delar i intervjun. Ett exempel är ämnet 
likvärdighet, som togs upp spontant av vissa lärare i olika skeden av intervjuerna. 
 
1.2.5 Data och analys 
Intervjuerna spelades in och transkriberades på dator. De katalogiserades fråga för 
fråga, i kategorier som attityd och arbete. Då intervjuerna skedde individuellt skedde 
transkriberingen en intervju i taget. Bryman (2011:431) menar att viss redigering av 
transkriberingar kan förekomma när intervjupersoner t.ex. upprepar sig eller stakar sig. 
Citaten i denna studie skrivs ut i enlighet med gemensamma skrivkonventioner. Bryman 
(ibid) säger även att om det som respondenten säger är ohörbart ska man markera det 
och inte chansa på vad personen sa. Analysen av transkriberingarna skedde genom en 
metod inspirerad av matrisarbete, där svar kortades ner, kodades och grupperades ihop 
fråga för fråga för att tydligare kunna överskådas. Den svåraste delen med att skriva 
analys är ”att få texten att flyta på ett bra sätt” (Bryman 2011:431). Bryman (ibid.) 
föreslår därför att citat följs av den egna tolkningen. Denna studie innehöll fem 
informanter och för att tydliggöra deras röster ansågs denna metod inte möjlig att 
förhålla sig strikt till. Hänsyn har tagits till läsbarheten av de resultat som framkommit i 
intervjuerna samt tolkningen av dessa. Viss svårighet uppstod under katalogiseringen av 
resultaten då informanternas redogörelser i många fall är samtalsliknande (se ovan), det 
vill säga att ämnen togs upp och redogjordes för vid olika tillfällen under intervjuerna. 
Detta gör att intervjuerna mer liknar samtal. Därför var det viktigt att vid analysen inte 
enbart se frågorna som knutna till svaren som gavs, utan att se delar från hela samtalet 
och därefter göra grupperingar som dels gav ljus åt frågeställningarna, dels 
representerade de intervjuades svar på ett korrekt och rättvist sätt. På så vis krävdes ett 
dynamiskt förhållningssätt till analysarbetet. Att analysera attityder innebär att man ska 
tolka personliga åsikter, något som kan vara svårt att manifestera i skrift.      
 
1.2.6 Metodologisk diskussion 
Kvale och Brinkmanns (2009:189) resonemang kring ledande frågor och intervjun som 
ett samtal har kopplingar till frågan gällande möjligheter för generalisering i en 
kvalitativ intervjustudie. Då en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod av detta slag 
inte ger möjlighet för ett större antal informanter kan materialet anses svagt för att göra 
trovärdiga och korrekta generaliseringar. Genom att intervjua yrkesverksamma 
pedagoger i svenskämnet kan en ökad reliabilitet möjligen anas gentemot om materialet 
bestod av behöriga svensklärare som inte är yrkesverksamma inom 
svenskundervisningen. Den semistrukturerade intervjumetoden innebär dock vissa 
problem med att strukturera svaren, generalisera utifrån materialet och kommunicera 
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resultaten. Det har även upplevts svårt att finna stöd i inhemsk forskning och litteratur 
kring det valda ämnet, något som kan påverka validiteten i studien. Validiteten och 
reliabiliteten påverkas även av att det inte går att säkerställa informanternas upplevda 
arbetsmetoder och attityder till ämnet i fråga gentemot deras faktiska arbete i den 
dagliga verksamheten. Ett sådant säkerställande hade krävt observation, vilket inte var 
möjligt inom given tidsram.   
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2 Bakgrund 
Litteraturbakgrunden inleds här med ett samhälleligt perspektiv på yrkesprofessionen 
vilket kopplas till lagar och förhållningsregler vad gäller läxors förekomst. Ett teoretiskt 
ramverk redovisas för att antyda att arbete inom skolan kan ta olika uttryck. Forskning 
och rådgivande riktlinjer presenteras för att visa på olika ståndpunkter vad gäller arbete 
med och attityder till läxan. Den läxfria skolans resonemang polariseras gentemot en 
mer läxorienterad praktik där frågan knyts till resonemang kring läxors syften och 
ämnen som exempelvis likvärdighet. Olika pedagogiska examensarbeten från 
grundskolans stadier till gymnasieskolan ämnar att klargöra attityder till läxor och 
arbetet med läxor, men även användningen av läxor, inom de årskurser som elever i 
svensk skola går igenom i sin utveckling till vuxna samhällsdeltagare.  
 
2.1 Samhällsperspektiv och riktlinjer 
Granström (2007) skriver att skolans utveckling och fokus är en spegling av samhällets 
utveckling. Från att skolan var för alla med gemensamma lösningar, i den tidens anda, 
till ett ökat fokus på individualism i skolan när samhället utvecklades emot det 
(Granström 2007:15). Enligt kapitel 1 § 5 i Skollagen ska utbildningen ”vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS nr:2010:800). Viktigt att notera är att 
läxor, enligt Skolverket, är ett begrepp och en praktik som saknar stöd i styrdokumenten 
för skolan sedan 1994 (2014:8) och Skolverket (2014) tar i texten inte ställning för eller 
emot läxans förekomst. Inte heller i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 tar Skolverket konkret ställning för, eller emot, läxans användning i 
skolan. I samband med skolans värdegrund och uppdrag talas om samverkan mellan 
hemmet och skolan vad gäller elevernas utveckling och fostran: 
  

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. […] Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 
för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete 
med hemmen. (Skolverket 2011:9) 

 
I de övergripande målen och riktlinjerna för grundskolan menar Skolverket att läraren 
ska ansvara för att eleverna ”successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett 
ökat eget ansvar” (Skolverket 2011:14) samt ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett 
personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (Skolverket 2011:15). 
Dessutom är ett av skolans mål att varje, enskild, elev ” utvecklar ett allt större ansvar 
för sina studier” (Skolverket 2011:18).  
 
Läxors förekomst är varken kontrollerat i lagtext eller genom andra regleringar men 
skolan har ansvaret för en likvärdig undervisning och att kunskapskraven uppnås, 
skriver Skolverket (2015) på sin hemsida. Granström (2007:16) menar att om inte 
lärarnas yrkesroll är utvecklad kan läraren få svårt att värja sig emot att bli påverkad av 
rådande samhällstankar kring yrkesutövningen. Detta kan i sin tur leda till att läraren 
förändrar sin yrkesutövning utan föregående reflektion (ibid). Även Westlund kopplar 
läxläsningen till samhällsfaktorer och menar att ”det finns goda skäl att anta att det 
ökande ansvarstrycket, resultatfixeringen och tillväxtretoriken i svensk skola, liksom 
internationellt, är ett argument för fler läxor” (Westlund 2007:86). Granströms 
huvudpoäng är ”att lärares ledarskap så långt som möjligt bör grunda sig på kunskap om 
de olika processer som är förenade med olika arbetsformer” (Granström 2007:30).  
Läxor knyts till samhälleliga faktorer genom att de ”omges av positiva förväntningar på 
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att de ska leda till kunskapsutveckling” (Skolverket 2014:7), något som beror på att 
många anser att mängden läxor som elever får står i direkt korrelation med 
möjligheterna till framgång. 
 
2.2 Teoretiskt ramverk 
Pedagogiken i skolan har präglats av fyra typer av pedagogisk forskning, menar Säljö 
(2014:251-309). Dessa forskningsinriktningar har viss motsättning gentemot varandra 
och är de största forskningstraditionerna inom vetenskap och pedagogik, enligt Säljö 
(2014:256). Inriktningarna redovisas här dels för att visa på att arbetet inom skolan har 
tagit olika uttryck genom tiderna och dels för att i diskussionsdelen (se avsnitt 4) antyda 
att dagens lärare också arbetar på olika sätt med olika arbetsområden. Den första 
inriktningen är behaviorismen, vilket innebär lärande som utgår från beteenden (Säljö 
2014:256-268). Genom förstärkning eller utsläckning av beteenden skapar man nya 
kunskaper. Denna kunskapssyn innebär att ett material delas upp i mindre delar som 
sedan bygger på varandra i en logisk sekvens. På så vis ansåg man inom behaviorismen 
att alla kan lära sig allt, om delarna är rätt organiserade och förstärkningen sker korrekt. 
Säljö menar dock att behaviorismen inte förklarar lärande som kommer ur reflektion 
(2014:266).  
 
Även de kognitiva traditionerna, med bas i rationalismen, menar istället att olika 
människor har olika styrkor i sin kognitiva funktion (Säljö 2014:268-287). Man ansåg 
att människan lär sig av sin omgivning, t.ex. av fel som andra begår. Inom denna 
tradition blev intelligensmätning och forskning om minnet viktiga arbetsområden och 
termer som arbetsminne och långtidsminne nämns (Säljö 2014:271). Piaget talade bland 
annat om hur barn har olika utvecklingsstadier och att barn behöver få chansen att lära 
sig själva (Säljö 2014:279-284). Säljö talar om en ”professionell passivitet från lärarens 
sida” (Säljö 2014:284) som en konsekvens av detta tänkande. Inom det tredje synsättet, 
pragmatismen, är kunskap ”sådant som människor kan använda sig av och som hjälper 
dem att hantera de situationer och problem de möter” (Säljö 2014:289). På så vis ser 
man inom pragmatismen teori och praktik som sammanlänkade företeelser, att kunskap 
måste knytas till vardagen och att lärande sker genom problemlösning när man vill 
förstå världen runt omkring en (Säljö 2014:287-297).  
 
Vygotskys arbete låg som grund för det sociokulturella perspektivet. Kunskap och 
lärande ses inom detta perspektiv som ett skapande av kulturella produkter (Säljö 
2014:297-307). Även inom det sociokulturella perspektivet kopplas teori till praktik, 
och vice versa. Vygotsky menade att när man förstår något kan man bygga på den 
kunskapen med ytterligare något nytt som har koppling till det man lärde sig först, 
vilket kallas ”den närmaste proximala utvecklingszonen” (Säljö 2014:305). På så vis 
kan man bli ledd framåt av någon annan. Den som lär ut måste dock akta sig för att 
lotsa, vilket innebär att man ger kunskap till någon annan utan att de behöver resonera 
själva resonerar Säljö (2014:306). Inom det sociokulturella perspektivet spelar 
interaktion och kommunikation en viktig roll (2014:307). 
 
2.3 Olika forskningssynpunkter på läxan  
Skolverket (2014) tar stöd ur tidigare forskning (Hellsten m.fl.) när de diskuterar att 
”läxor är uppgifter som läraren tilldelar eleverna att göra efter skoltidens slut” 
(Skolverket 2014:9). Läxor delas in i olika kategorier baserat på deras syfte: repetitions- 
eller övningsläxa, förberedande läxa, läxa där innehållet kräver att eleven arbetar 
utanför skolans område, läxor för att ta igen missade moment samt läxor som ska ge 
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läraren ett större underlag för bedömning av elevens kunskap (Skolverket 2014:13-14). 
Däremot görs ingen distinktion om att vissa uppgifter är bättre kvalificerade att kallas 
läxa än andra. Skolverket (2014:13) skriver att de olika skälen för att ge läxor kan vara 
för att vårdnadshavare ska få insyn i verksamheten, att öka elevernas kunskaper utanför 
lektionstimmarna, att lektionstimmarna inte räcker till samt att träna elevers förmåga att 
studera på egen hand. Hellsten (1997:211-214) grupperar vidare in läxan i olika 
kategorier där läxan bland annat ska: cementera kunskaper, förbereda eleverna för både 
prov och livet självt, skapa struktur i elevens fritid, knyta band mellan eleverna och 
deras föräldrar, markera både elevernas ålder och ämnets status samt bära rollen som en 
naturlig del av att gå i skolan. Läxan blir på så vis ett arbete som ska utföras men ett 
arbete som ska tjäna många ändamål. Enligt Skolverket (2014:18) ska läraren i 
undervisningen förbereda, förklara och efterarbeta läxan för att dess mening ska bli 
tydlig för eleverna. Lärarens kompetens krävs för att eleverna ska kunna genomföra en 
läxa på egen hand säger Skolverket (2014:19-20) och problematiserar samtidigt läxor 
som ges för att elever behöver arbeta ikapp. Dessa elever har kanske inte förstått 
uppgiften vilket gör hemarbetet mycket svårt (ibid). Hellsten (1997) skriver att vissa 
forskare menar att läxan är positiv för elevernas kunskapsutveckling. Andra menar att 
den inte har någon effekt och vissa menar att den har negativ effekt (Hellsten 1997). 
Några, av Hellsten undersökta, forskare ifrågasätter resultat som inte stämde med deras 
förväntningar och vissa blandar resultat med ”hoppfulla slutsatser eller rent 
önsketänkande” (Hellsten 1997:210). Hellsten avslutar med att resonera kring ”att 
elevernas jobb i skolan inte betraktas som ett arbete. Att läxornas övriga konnotationer 
styr tänkandet så att man förbiser att det är en prestation utförd av en vanlig mänsklig 
kropp” (Hellsten 1997:214-215).  
 
OECD (2015) tar i en resultatsammanställning från PISA-undersökningen 2012 upp 
läxornas påverkan på 15åriga elevers resultat ur ett genusperspektiv. Enligt PISA-
studien finns det ett samband mellan en timmes läxläsning och 4p högre resultat på test i 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap (2015:13). I sammanhanget tar OECD ett 
tydligt ställningstagande för läsförståelse som bas för kunskap när man konstaterar att 
”reading proficiency is the foundation upon which all other learning is built” (OECD 
2015:13). Det betyder att dåligt utvecklad läsförståelse leder till att inlärningen blir 
lidande och att andra skolämnen drabbas därför som konsekvens av kunskaperna i 
läsförståelse. Dessutom har bra läsförståelse kopplingar till att få en välbetald 
anställning enligt en undersökning (OECD 2015:152). OECD (2015:42) konstaterar 
även att fysisk aktivitet och läxläsning är sammanlänkade med bättre kunskapsresultat. 
Läxläsning befäster kunskaperna i långtidsminnet och låter elever öva på det, i skolan, 
inlärda materialet enligt OECDs rapport (2015:156). OECD (2015:156) säger att 
hantera läxor på fritiden ger elever möjlighet att lära sig självkontroll och att hantera 
tidsstyrda åtaganden. 
 
Hattie (2014:316) menar däremot att läxor inte lär elever att hantera tid.  Det som 
påverkar eleverna i skolan mest är istället de engagerade lärarna, enligt Hattie 
(2014:319). Vad som påverkar elevers prestationer i skolan kan mätas med något som 
kallas effektstorlek, enligt Hattie (2014). Effekter som Hattie anser är eftersträvansvärda 
uppnår minst storleken 0,4 (d=0,4) i skalan över prestationer. Fem metaanalyser för 161 
studier på totalt 105 282 elever gav effektstorleken 0,29 för läxor (Hattie 2014:42-43). 
Det är bättre att jämföra effekten av läxor med andra möjligheter än att jämföra läxors 
effekt med effekten av att inte ha läxor, i och med att denna effekt är noll, menar Hattie 
(2014:39). Effekten av läxor på grundskolan var 0,15 och på gymnasieskolan var 
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effekten 0,64 ”vilket förmodligen speglar de mer avancerade studiefärdigheter som 
förekommer på gymnasiet” (Hattie 2014:316).  
 
Eren och Hendersons (2011) studie av 25000 ungdomar i 13-14års åldern visade att 
matematikläxa gav högre resultat vid provtillfällen. Dock visade det sig effekten blev 
liten eller uteblev vid mer läxa i andra ämnen: naturvetenskap1, engelska och historia, 
enligt Eren och Henderson (2011:951). Test inom naturvetenskap och matematik bygger 
på att eleverna har förstått, och inte enbart memorerat, fakta och därför kan det vara så 
att hemläxan i dessa ämnen blir av större vikt än i andra ämnen där memorering av fakta 
spelar en större roll (Eren & Henderson 2011:256-257). Eren och Henderson menar 
även att 7 timmar per vecka verkar vara den övre gränser för läxläsning (2011:257).  
 
Läxor påverkar både betyg och provresultat positivt menar Cooper (2007). Cooper 
undersökte sex studier som sammantaget visade att de elever som får och gör läxa innan 
ett test får högre resultat på testet. Elevernas resultat var högre än vad det var för 73 % 
av studenterna som inte gjorde läxor skriver Cooper (2007:19). Vilket betyder att 27 % 
av eleverna som inte gjorde läxor hade lika höga (eller högre) resultat som de elever 
som gjorde läxor. Cooper (2007:23,30) menar att läxa är bättre för äldre elever. Att 
läxor inte har samma positiva effekt på yngre barn kan bero på att de har svårare för att 
filtrera ut vad de arbetar med från det som pågår runt omkring dem och att yngre elever 
har svårt för att ta eget ansvar för sina studier resonerar Cooper (2007:30-31). De 
studier som Cooper (2007) har undersökt har visat positiv effekt på elevers prestationer2 
i 27 studier och negativa resultat har funnits i 8 studier vilket leder till slutsatsen att 
läxor är bra enligt Cooper (2007:26). Cooper har funnit att läxor i matematik är något 
mer positivt än läsläxor (2007:29) och att läxläsning gav eleverna en bättre attityd till 
skolan enligt fem undersökta studier (2007:35). 1,5 timme till 2,5 timmar per dag är 
troligtvis den optimala tidsgränsen för läxläsning för elever i 17 års åldern, resonerar 
Cooper (2007:34). Läxor som är anpassade efter elevens inlärningsstilar kan vara bättre 
för deras prestation och läxor som ska göras i grupp passar bättre för äldre elever 
(Cooper 2007:52). Cooper resonerar kring hur lärare kan se läxläsning för yngre barn 
som ett medel för utvecklande av tidshantering och studieteknik, för att läxläsning i 
senare stadier ska kunna få bättre effekt (Cooper 2007:31). 
 
Rønning (2010) har undersökt en studie gjord i Nederländerna på barn i 4-12års åldern. 
Rønnings (2010) analys visar att läxor har en positiv effekt om än dock en liten positiv 
effekt och att elever vars mödrar har en högre utbildning har mest utbyte av läxor. Barn 
från de socioekonomiskt starka familjerna kan på så vis dra mer nytta från en läxa än 
vad barnen från andra sidan av den socioekonomiska skalan kan, menar Rønning 
(2010). Siffror från SCBs (2015) tabell gällande 2013-2014 visar att 35 % av ungdomar 
i årskurs 7-9 i grundskolan ofta känner stress över exempelvis läxor eller prov. Stressen 
över läxor och prov är högst i storstäderna, och allra högst för högstadietjejerna. 
Föräldrar kan anse att läxor är ett tecken på ”skolans effektivitet” (Hattie 2014:314) 
även om föräldrarna kanske inte tänker sig att de behövs i arbetet med läxorna. De 
vuxna har en mer positiv syn på läxan, skriver Westlund (2007). Westlund (2007:83-84) 
påpekar dock att hur elever och föräldrar ser på läxan kan skilja sig åt. Läxorna blir för 
eleverna ett symptom på bristande organisation i skolan eller som en konsekvens av att 
man som elev varken arbetat eller planerat effektiv, inte tagit eget ansvar eller för att 
man vill ha höga betyg, säger Westlund (2007). Rønning (2010) konstaterar att läxor 
kan skapa klyftor mellan eleverna i klassen när elevers utbyte av en läxa beror på 
                                                
1 Översättningar från denna källa är mina egna.  
2 Översättningar från denna källa är mina egna.  
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föräldrarnas socioekonomiska ställning. SCBs (2015) siffror gällande 2013-2014 om 
barns uppfattning av sin situation i skolan visar dock att ungdomar på högstadiet 
överlag får hjälp med läxorna. 93 % av pojkarna får hjälp när de behöver det. För 
flickorna är siffran 95 %. När det gäller hjälp från lärarna med hemläxan rapporterar 93 
% av både flickorna och pojkarna att de får hjälp. Frågor gällande likvärdighet och läxor 
kan enligt Skolverket uppstå om läxan inte förbereds ordentligt av läraren, då blir 
hemfaktorer avgörande för elevernas arbete (2014:29-30). Skolverket spekulerar kring 
läxans betydelse i undervisningen och säger: 
 

Om eleverna kan se hur de olika delarna i undervisningsprocessen samspelar 
är det mer sannolikt att processen leder fram till det önskade målet. Det är 
rimligt att tro att detta också gäller läxorna. Precis som undervisningen i stort 
är det därför viktigt att läxor planeras utifrån en genomtänkt analys av vilka 
metoder som i ett aktuellt arbetsområde bäst stödjer elevernas 
kunskapsutveckling. För att uppfattas som meningsfull är det sannolikt 
viktigt att läxan hänger ihop med den pågående undervisningen i 
klassrummet och följs upp på ett sådant sätt att den får en tydlig funktion. 
(Skolverket, 2014:17) 

 
Enligt Skolverket (2014:20-21) ska läxor följas upp i klassrummet, bland annat för att 
eleverna ska känna att läxan varit meningsfull, men metoderna för efterföljning kan 
skifta. Skolverket refererar till Grønmo (Skolverket 2014) och konstaterar ”att det är 
mer gynnsamt för elevernas lärande att få diskutera läxorna än få tillbaka dem rättade” 
(Skolverket 2014:21). Cooper (2007:53) menar att återkoppling på läxan är viktigt, dock 
måste den inte ha en speciell form. 
 
2.4 Den läxfria skolan kontra den läxpraktiserande skolan 
Alm (2014) polariserar läxor och likvärdighet och konstaterar att ”det är dags för ett 
läxfritt Sverige” (Alm 2014:263). Alm (2014:68) ifrågasätter arbetet som ska vila på 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund när det saknas forskning som är tydligt 
rådgivande om läxor i Sverige. Rektor Maud Segerstedt för den Internationella 
Engelska skolan i Eskilstuna menar istället att läxor är viktiga för att träna 
ansvarstagande inför högre studier som kräver självständighet samt för att öva och 
befästa kunskapen (Arbman 2015). Internationella Engelska skolan kom år 2014 högst 
på listan över de bästa skolorna enligt Skolverket, skriver Arbman (2015). 
 
Läxor har olika problematiska innebörder, enligt Alm (2014). De kan skapa bråk mellan 
barnet och föräldern som ska hjälpa till med läxan, skapa problem för de barn som inte 
har möjlighet att få hjälp av en vuxen hemma, ta tid från elevernas fritid och 
återhämtning och minska lusten för lärandet (Alm 2014). Dock visar Alm (2014) att det 
kan vara föräldrar som vill att eleverna ska ha läxor för att ha insyn i verksamheten. 
Något som Alm tar ställning emot och säger ”jag tycker att det är sorgligt om vi 
föräldrar inte kan hitta andra sätt och kanaler för att vara delaktiga i våra barns vardag 
och skolgång” (Alm 2014:214).  
 
Internationella Engelska skolan har 5 timmar organiserad läxhjälp per dag och tydliga 
regler för hur läxorna ska hanteras av lärarna (Arbman 2015). Dessutom ska lärarna 
anpassa läxorna till varje enskild elev och vissa elever kan få egna studieplaner vilket 
kan tvinga dem till läxhjälpen (Arbman 2015). Enligt rektorn får eleverna ett läxschema 
i början av terminen och eleverna får minst en läxa att göra varje dag, men några elever 
kommenterar att läxschemat inte alltid upprätthålls (Arbman 2015). Alm konstaterar att 
de läxfria skolorna (2014:245-246) bland annat har ett formativt arbetssätt, tid för 
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repetition i skolan, lärarstöd för arbete utöver undervisningstiden under skoltid, 
samplanering och kravet att eleverna utnyttjar lektionstiden. Dessutom använder de 
digitala möjligheter för flippat klassrum eller för information till hem och elever. 
Cooper (2007:21-23) menar man inte kan säga att läxor eller studiehjälp(/läxhjälp) är 
olika effektiva, det beror på hur studiehjälpen genomförs. Dessutom diskuterar Cooper 
kring om elevers förmåga att lära gör att läxors betydelse minskar (2007:23). Rektor 
Patrik Johnsson för den läxfria Norrevångsskolan i Blekinge (Alm 2014:36-40) berättar 
att eleverna börjar med att äta frukost på skolan och att närvaron under skoltid är hög. 
Elever kan dock ta med läxor hem om de vill. Intrycket som rektorn har fått är att elever 
tar hem egna läxor om de behöver, eller vill, och att elevernas ansvarstagande har ökat.  
 
2.5 Läxpraktiken ur pedagogiska examensarbeten 
Brodin och Lund (2008) genomförde tre intervjuer med lärare på grundskolans låg- och 
mellanstadie i syftet att utreda lärares och elevers syn på läxor. Lärarna menar att 
elevernas hemläxa måste ha en bakomliggande tanke samt att repetitionsläxan är viktig 
(Brodin & Lund 2008:21). Läxan utvecklar elevernas studieteknik och planering men 
den kan vara en negativ faktor om inte eleverna har en förälder som kan hjälpa dem 
(ibid). Den främsta orsaken till varför de intervjuade lärarna ger läxor tycks vara att 
lektionstiden och lärarens kapacitet inte räcker till enligt Brodin och Lund (ibid). De 
intervjuade lärarna i Brodin och Lunds (2008:22) studie säger att trots att det kan finnas 
olika anledningar till att ge läxor, tycker samtliga lärare i studien att läxor gör att 
eleverna lär sig mer och får bättre förståelse. Information om vilka läxor eleverna har 
skickar en lärare via mail medan en använder ”ett forum på nätet som finns 
i kommunen” (Brodin & Lund 2008:23). Hur och när lärarna ger eleverna sina läxor kan 
variera beroende på lektion (ibid). Vidare skriver Brodin och Lund att ”de ämnen som 
är vanligast att ge läxa i är svenska och matematik. Det är läsläxor i svenska och i 
matematiken är det antingen stenciler eller sidor i matematikboken. Dock ju äldre 
eleverna blir, ju vanligare blir det med engelska glosor, läsa på inför ett mindre prov et 
cetera” (Brodin & Lund 2008:22). Enligt Brodin och Lund skiljer sig inte lärarnas 
resonemang kring läxor åt beroende på yrkeserfarenhet men ”förvisso fanns det 
skillnader mellan att motivera läxor, men de tre lärarna anser att läxor är bra för 
eleverna då de får tid till att repetera den kunskap som skall befästas” (Brodin & Lund 
2008:24). 
 
Danielsson och Enemar (2008) har undersökt hur nio lärare i svenska grundskolor ser på 
läxor. Lärarna arbetar inom olika ämnen och från årskurs ett till nio. I studien kom de 
fram till att lärarna ger sina elever läxor för att de ska få öva, lära sig ta ansvar, hinna 
med det som inte blivit gjort under lektionstid, ge föräldrar insyn och för att repetera 
och befästa kunskap (Danielsson & Enemar 2008:23-26). En svensklärare säger att 
eleverna får läxa om de inte hunnit klart i tid (Danielsson & Enemar 2008:22). 
Intervjuerna visar att ”lärare som har jobbat i många år i skolan en mer bestämd och 
utvecklad tanke kring användandet av läxor” (Danielsson & Enemar 2008:20) än vad de 
yngre lärarkollegorna har. Av de intervjuade lärarna är en majoritet positiva till läxor 
enligt Danielsson och Enemar (2008:23). Generellt sett anser lärarna i studien att läxor 
som är korta och ges ofta är bättre för eleverna (Danielsson & Enemar 2008:35). En del 
av lärarna har fått intrycket att föräldrarna vill att barnen ska ha läxa, och gärna mer 
läxa, men de resonerar också kring läxors negativa aspekter och menar att läxor bland 
annat inskränker på elevernas fritid samt kan vara en källa till stress (Danielsson & 
Enemar 2008:35-36). En lärare resonerar kring att alla elever inte har samma chans att 
få hjälp med läxorna (Danielsson & Enemar 2008:36). 
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Ahmad och Berlin (2005) intervjuade nio gymnasielärare gällande deras uppfattning av 
läxans roll för undervisningen. Majoriteten av lärarna i studien anser att läxor är ett sätt 
att öka elevernas kunskaper men att målen för undervisningen kan uppnås utan att ge 
läxor enligt Ahmad och Berlin (2005:24). Samtliga nio lärare anser däremot att 
resultaten förbättras när läxor används (Ahmad & Berlin 2005:25). I studien (Ahmad & 
Berlin 2005:23) framkommer också att åtta av nio lärare tycker att lektionstiden inte 
räcker till.  Orsakerna till att lärarna ger läxor är för att eleverna ska kunna ”förbereda 
sig, repetera och reflektera över den information som de ska inhämta” (Ahmad & Berlin 
2005:21). Lärarna tycker att repetitionen behövs för att eleverna ska kunna befästa 
kunskaperna (Ahmad & Berlin 2005:22). Ahmad och Berlin (2005:30) avslutar med att 
säga att den främsta orsaken till varför de intervjuade lärarna ger läxor är tidsbrist vad 
gäller undervisningstiden. De intervjuade resonerar även kring läxors negativa aspekter 
och menar att läxor påverkar elevernas fritid och chans till återhämtning, dock anser 
vissa av lärarna inte att läxor är en direkt grund för den stress som vissa elever känner, 
enligt Ahmad och Berlins (2005:24) studie.  
    
2.6 Avslutning 
Läxor kan ta olika form och spela olika roller i elevernas vardag. Läxan som problem 
för likvärdigheten, för elevernas återhämtning och för föräldrar som inte har möjlighet 
att hjälpa till ställs emot läxan som gör att eleverna lär sig ta ansvar, befäster kunskaper 
och leder till bättre betyg och provresultat. Olika forskare ställer sig positivt eller 
negativt inställda till läxan samtidigt som läxan inte finns reglerad i svenska lagar och 
förordningar. Vissa skolor och debattörer (se t.ex. Alm 2014) förespråkar läxfritt, andra 
ser läxan som en naturlig del av skolgången. En majoritet av de intervjuade lärarna ur 
pedagogiskt inriktade examensarbeten har en positiv inställning till läxan, medan tankar 
om likvärdighet problematiserar attityderna till läxan. Dessutom skiljer sig elevers och 
vuxnas syn på läxor när elever ser läxor som en metod för att nå högre betyg eller som 
en konsekvens av att planeringen, organisationen eller elevernas arbetsmoral inte varit 
tillräcklig. De vuxna har ibland en mer positiv syn på arbetet med läxor än vad eleverna 
har. Läxan kopplas till elevers känsla av stress samtidigt som många elever uppger att 
de kan få hjälp med sina läxor.  
  
Läsläxan i svenska och läxor i matematik lyfts fram som viktiga både för betygen och 
kunskaperna av forskningen. Särskilt viktig verkar läsläxan vara. Arbetet med läxor ska 
enligt Skolverket (2014) förberedas, efterarbetas och vara tydligt förankrat i det aktuella 
undervisningsområdet. Olika tankar inom pedagogisk teori gör dock att detta arbete kan 
utföras på olika sätt. Frågor om likvärdighet kan ha koppling till arbetet med 
förberedelse av läxan. Några orsaker till läxors användning är enligt redovisade studier 
otillräcklig lektionstid, för att ge insyn och för att elever ska träna på att ta ansvar. 
Läxors användning förespråkas för olika ändamål, allt från elevers personliga 
utveckling för att bli självständiga individer till kunskapsbaserade frågor gällande vilka 
ämnen som bör och inte bör använda läxor i undervisningen. Läxans användning 
kopplas till elevers skolstadier vilket gör att läxpraktiken och olika syften för läxor ställs 
emot varandra allt medan eleverna blir äldre och äldre.  
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3 Analys av lärares attityd till och användning av läxor  
I följande avsnitt presenteras och analyseras, tolkas, de fem intervjuade lärarnas svar 
från de kvalitativa semistruktuerade intervjuerna (se Bilaga B). Kapitlet inleds med de 
intervjuades åsikter kring läxor och avslutas, för ökad tydlighet, med deras arbete med 
läxor.  
 
3.1  Lärarnas attityd till läxor 
Nedanstående text behandlar läxornas förekomst, skälen för att ge och inte ge läxor, 
vilken funktion lärarna tycker att läxan kan ha för undervisningen samt hur lärarna ser 
på elevernas arbete utanför klassrummet i analyserande syfte för att visa de olika 
attityderna till ämnet läxor. Inom denna analys redovisas även arbetet med 
ämnesgemensamma riktlinjer och de intervjuades attityder till ämnesgemensamma 
riktlinjer. Ämnesgemensamma riktlinjer innebär att man arbetar på samma sätt, lärare 
emellan och inom ämnet.  
 
3.1.1 Förekomst av läxa 
De intervjuade lärarna får frågan om de brukar ge sina elever läxa. De som anser att de 
brukar ge läxa är här två jämfört med tre intervjuade som inte brukar ge läxor. Renata 
och Terese svarar att ja, de brukar ge läxor. Sara, Ursula och Vera säger nej, de brukar 
inte ge läxor. Vera resonerar kring att ”om vi säger att det skulle komma en skollag som 
säger att du får inte ge några läxor, så skulle jag tänka i ämnet svenska; inga problem”. 
”Jag tycker egentligen inte om läxor” berättar Ursula. Ursula försöker att ”så långt som 
möjligt låta dem göra jobbet på lektionerna. Så om man jobbar flitigt på lektionerna, gör 
det man ska, så ska man egentligen inte behöva ha läxor hos mig” berättar Ursula. Sara 
ger läsläxa, annars tycker hon att ”sådana saker, där jag vill ge feedback, det gör vi i 
skolan”. En viss tolkning av begreppet brukar tillkommer också, i och med att brukar 
antyder en viss, en ökad, frekvens. Vilket är något man kan utläsa av Saras aningen 
tveksamma svar till efterföljande fråga: ”Jag ger… alltså ger jag läxor så är det enbart 
läsläxor…”. På frågan om hon brukar ge elever läxor svarar Sara nej, men hon medger 
alltså att hon ger läxor ibland. Sara, Ursula och Vera avstår alltså inte helt från läxor, 
utan att de strävar efter att ge läxa så sällan de kan, men en viss aversion emot läxor kan 
utläsas från de intervjuades svar. På så vis kan man säga att läxan, sammantaget, inte 
har en självklar ställning hos de fem intervjuade lärarna. Utav informanterna för denna 
studie kan man tolka inställningen till förekomsten av läxor som delvis positiv, men 
mest negativ då tre av fem lärare uppger att de inte brukar ge sina elever läxa.  
 
3.1.2 Skäl för läxor och skäl för att avstå läxor 
Läxan kan ses som en vattendelare i intervjuerna. De lärare som är positiva till läxor kan 
tyckas se läxan som en del av undervisningen, medan de som befinner sig på andra 
sidan skalan pendlar mellan avståndstagande och tveksamhet inför frågan. Renata och 
Terese åberopar båda tidsbrist som ett skäl för att läxor inte kan uteslutas ur 
undervisningen i svenska. Renata tycker att det som ska memoreras kräver sin tid och 
Terese menar att läsningen tar så mycket tid att det inte är möjligt att enbart sköta det 
under lektionstid. I så fall behövs lektionstiden utökas. Läxan ska dock vara något som 
är av nytta för eleverna och inte bara för sakens skull, menar Terese.  
 
Sara, Ursula och Vera tror att läxor i svenska på högstadiet kan tas bort helt. Ursula 
använder läxor ”så lite som möjligt” och hon tycker att läxor kan uteslutas. Samtidigt 
menar hon att eleverna kan välja, de som vill ha högre betyg gör mer arbete hemma och 
tvärtom. Om eleverna använder lektionstiden väl ska de inte behöva ha läxa, säger 
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Ursula. Sara brukar inte ge läxa med hänvisning till att vissa läxor gör att det blir svårt 
att ge feedback när man inte vet om eleven gjort läxan själv eller fått hjälp. Vera säger 
att kunskaperna i svenska är färdigheter, därför är det svårt för eleverna att träna detta 
hemma för att man behöver stöd från läraren. På så vis blir inte läxor en nödvändighet. 
”Det behövs inte i svenska då det är ett färdighetsämne” säger Vera. De lärare som inte 
brukar ge läxor fick även frågan hur de arbetar med tanke på att de inte tycker att läxor 
är nödvändiga. Olika sätt att arbeta som kom upp var bland annat katederundervisning, 
gemensamma genomgångar, ett varierat arbetssätt där moment återkommer regelbundet 
samt att elever uppmuntras att använda lektionstiden väl. Sara berättar att man kan 
”tänka på att man varierar sig, i både sätt att undervisa, sätt att ha genomgångar och sätt 
att arbeta. Att man gör på olika sätt för att främja olika förmågor ”. Mer specifika 
lösningar för att i undervisningen undvika att ge läxor togs tyvärr inte upp i 
intervjuerna.   
 
Oavsett om lärarna var positivt inställda till läxor eller inte ställs frågan vilken 
användning de tycker att läxan kan ha inom svenskan. Läxan kan användas för att 
eleverna ska kunna befästa kunskaper exempelvis genom repetition. Att läxan kan 
användas för att eleverna ska vara förberedda för lektionen som kommer är också ett 
skäl som tas upp. På så vis kan läxan användas som ytterligare ett stöd för de elever som 
inte har svenska som modersmål, menar Ursula. Genom läxläsningen kan de vara 
förberedda på vad som komma. Läxan kan dessutom innebära en möjlighet att få arbeta 
i sin egen takt, säger Vera. Läxan kan på så vis ha funktioner oavsett om man försöker 
minska på användningen av den eller inte. Lärarnas svar på denna fråga, kopplat till 
deras attityder till läxor, antyder att samtliga lärare problematiserar läxan som fenomen. 
Sammantaget kan man tolka deras svar som att ingen av de intervjuade lärarna ser läxan 
som en självklar, ogrundad, del av undervisningen utan dess användning beror på vilket 
syfte läxan ska ha. Detta syfte bestäms av det aktuella arbetsområdet och även genom 
detta problematiseras användningen av läxan.  
 
De lärare som inte tror att läxan är nödvändig för elevernas kunskapsutveckling i ämnet 
säger att läxan kan uteslutas. Lärarnas inställning till läxor framstår på så vis som 
komplex, de lärare som tycks mer negativa till läxor verkar nämligen ändå inte kunna ta 
avstånd helt från läxor. De lärare som ser läxan som en nödvändig del av 
undervisningen tar dessutom inte ställning för läxan som en naturlig och vanligt 
förekommande del av undervisningen vilket kan ses i Tereses påpekande att läxan ska 
vara nyttig. Renata vänder sig emot läxan som är svår att förstå. ”Om man får 
kommentaren ’jag förstod inte läxan’, då är du ju fel ute som lärare” säger Renata. De 
lärare som kan anses mer positivt inställda till läxan har på vis även de ett kritiskt 
förhållningssätt till läxan.  
 
3.1.3 Elevernas arbete med läxor är inte helt utan svårigheter 
Elevernas arbetsinsats utanför skolan handlade i intervjuerna om likvärdighet, 
rättssäkerhet och elevernas möjlighet att genomföra läxan. Ursula menar att man som 
lärare aldrig kan veta om eleven fått hjälp och att man inte kan kontrollera om eleven 
faktiskt gjort läxan om man inte ger prov. Sara menar också att rättssäkerheten kommer 
på fråga när vissa elever kan få mer hjälp hemma än vad andra kan få. Hon tar dessutom 
avstånd från läxor där det krävs att elever ska ha internet hemma. Vera påtalar att elever 
ser läxor som ett problem när det kommer till betygssättning. Det som eleverna 
förbereder hemma och på något sätt redovisar i skolan är också en del av 
betygsunderlaget. På så vis blir läxor ett problem när hemarbetet blir del av skolarbetet. 
Samtidigt menar Vera att läxorna är en del av jobbet som hör till skolan. Renata talar 
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om läxan som görbar, det vill säga att en läxa inte får vara svår att förstå och inte heller 
svår att genomföra. ”Läxan får ju aldrig vara ouppnåelig eller svår att lösa” säger 
Renata. Terese anser att risken för fusk är så pass överhängande att skrivläxan har 
flyttats till klassrummet istället. Elever kan få i uppgift att göra klart hemma, men då 
måste de ha visat under lektionstid att de inte har mycket kvar. Hon menar dessutom att 
det är skillnad på de elever som får hjälp hemma och de som inte får hjälp. Vissa elever 
klarar av att genomföra läxorna hela studietiden och andra inte, vissa kanske gör en del 
och andra kanske aldrig gör läxorna. Terese berättar att eleverna i sjuan generellt sett är 
mer noggranna med att göra läxorna, en entusiasm som sedan dämpas med stigande 
ålder.  
 
Återigen ser man hur de intervjuade lärarna problematiserar läxornas förekomst i ämnet. 
Läxans nytta för undervisningen ställs emot deras tankar om det arbete som läxan 
faktiskt medför för eleverna. Respondenternas attityder till läxan är därför av det 
problematiserande slaget. Även om man kan tycka att de intervjuade är mer positivt 
inställda eller negativt inställda till läxans förekomst inom ämnet kan man tolka deras 
svar som komplext underbyggda av olika resonemang kring vilka läxor som är värda att 
använda.   
 
3.1.4 Ämnesgemensamma riktlinjer för läxor och attityden till dessa 
Gällande vad lärarna tycker om ämnesgemensamma riktlinjer för läxor ställer sig Vera 
och Ursula negativa till att införa detta. Vera menar att riktlinjer för ämnet redan finns, 
men utförandet måste vara fritt att välja för den undervisande läraren. ”Vi har våra 
ramar för undervisningen, men det måste ändå vara min frihet att fylla dem som jag 
vill” påpekar Vera. Terese, Renata och Sara ställde sig positiva till att ha 
ämnesgemensamma riktlinjer. ”Ja, jag tycker överhuvudtaget om överenskommelser 
över ämnena eller i ämnena, ja, så det är jag positiv till” säger Renata. Sara påpekade att 
ur en elevsynpunkt kan riktlinjer öka ”tryggheten bland barnen, att man vet att såhär är 
det, att det förhåller sig så med de här ämnesområdena”. Riktlinjer kan alltså göra att 
barnen med mer säkerhet kan förhålla sig till de olika skolämnena, menar Sara. Saras 
svar kan här kopplas till frågor om läxan som ett självklart fenomen när hon menar att 
elevernas trygghet i skolan kan öka om det finns riktlinjer. Frågan om läxan lyfts här till 
att inkludera elevernas arbetssituation. På frågan om skolorna har ämnesgemensamma 
riktlinjer för läxor i svenska svarade fyra av lärarna nej, en av lärarna svarade att hon 
inte visste. Vilket leder till slutsatsen att alla tre skolor saknar ämnesgemensamma 
riktlinjer för läxor inom svenskämnet. Terese påpekar att mycket samplanering sker och 
att stormöten inom ämnet och regelbundna ämnesträffar mellan kollegor nog ändå leder 
till att lärarna gör på ungefär samma sätt. När lärarna tar del av varandras planeringar 
följer arbetssättet med, på så vis blir troligtvis läxbördan för eleverna ungefär 
densamma oavsett vilken lärare som leder undervisningen, menar hon. Detta kan tolkas 
som att trots att gemensamma riktlinjer saknas officiellt, blir arbetet med läxor 
inofficiellt styrt av den som ursprungligen planerade ett arbetsområde. 
 
3.2 Lärarnas arbete med läxor 
Lärarnas arbete med läxor handlar här om läxors form och frekvens, kommunikationen 
kring läxor samt anpassning av läxor. Arbetet med att förbereda och efterarbeta läxorna 
samt deras koppling till undervisningen tas också upp. Samtliga områden ämnar ge en 
inblick i de intervjuades arbete med läxorna i den dagliga verksamheten. 
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3.2.1 Läxans form och frekvens 
Samtliga lärare ger sina elever läsläxa, detta är den vanligaste läxan. Sorterat efter 
förekomst ger lärarna vanligtvis läxor som handlar om att läsa, ordkunskap och göra 
färdigt. Andra läxor som ges är memorering av t.ex. ordklasser och satsdelar, men även 
läsning inför prov, läxor i litteraturhistoria och att förbereda muntliga uppgifter. Läxor 
som lärarna tycker att man inte ska ge är: uppgifter där eleverna ska söka fakta utan att 
ifrågasätta vad de faktiskt finner, läxor som man inte förstår själv, faktakunskaper som 
antingen är irrelevanta eller som inte gås igenom på lektionstid, ordförståelse och 
stavning. Här talar alltså vissa lärare för helt olika praktiker gällande ordkunskapsläxan. 
Sara tycker den är viktig och hör ihop med läsningen, medan Vera inte tycker att 
ordkunskap är en bra läxa.   
 
På frågan gällande vilken läxa som lärarna anser är viktigast för elevernas 
kunskapsutveckling inom ämnet svarar fyra av fem lärare att läsläxan är den viktigaste. 
Sara, Renata och Terese motiverar alla läsningen med att den ger eleverna kunskaper 
som förbättrar deras skrivande. Renata säger ”allt ditt eget skrivande får du ju gratis 
genom läsning, i alla aspekter” och kopplar läsningen till kunskapskraven i skrivande. 
Sara uttrycker det så här: ”man ser elever som kanske inte har läst så mycket och sedan 
börjar de läsa och då ser man hur deras skrivande också utvecklar sig. Det är som att det 
går lite hand i hand, man skaffar sig en ny värld i tanken”. En lärare menar att vilken 
läxa som är viktigast för elevernas kunskapsutveckling nog varierar från elev till elev.  
 
Att läsläxan anses vara både vanligast och, av de flesta respondenter, viktigast kan anses 
intressant då läsningen får en koppling till andra kunskaper, som skrivande. Läsningen 
blir på så vis en bärare av bred kompetens och breda färdigheter. De intervjuades svar 
kan tolkas som att läxor i bred bemärkelse ska vara relevanta för kunskaper inom ämnet, 
men att en läxa också kan vara relevant för utvecklande av olika färdigheter, inte bara 
läsningen i sig själ. En läxa kan också ha förberedande syfte inför prov och muntliga 
presentationer vilket kan tyda på en problematik gällande vilken undervisningstid som 
lärarna har till sitt förfogande när mer tid behövs för att öva och förbereda. 
 
Samtliga lärare låter det aktuella arbetsområdet i svenskämnet bestämma vilka och hur 
många läxor som ges. Under perioder kan det vara mer läxor, särskilt under läsning av 
skönlitterära böcker. Detta arbetsområde kan göra att eleverna får läxa varje vecka. När 
det gäller andra arbetsområden uppger dock samtliga lärare att de inte ger läxor varje 
vecka. Renata säger ”i svenska är det inte varje vecka, det kan vara varje vecka om det 
är bokläsning” vilket väl sammanfattar de andras åsikter. Lärarnas svar om att 
arbetsområdet bestämmer läxornas frekvens gör att man kan tolka de intervjuade 
lärarnas användning av läxan som behovsstyrd. Man kan se det som att läxan inte ska 
träna något som inte hör till skolämnet, utan att läxan behövs och existerar för att 
arbetet ska flyta på. Av föregående stycke kan man dock se att läsningen av 
skönlitterära böcker gör att läxor blir ett nödvändigt ont, men som kan anses ha fler 
funktioner.  
 
3.2.2 Förberedelse, kommunikation, efterarbete och koppling till undervisningen 
Kommunikationen av läxor sker både på modernt och mer traditionellt vis. Dock kan 
man främst ana en utveckling emot det moderna, teknikorienterade sättet att arbeta. De 
intervjuade lärarna och samtliga skolor i undersökningen använder sig nämligen av en 
internetbaserad lärplattform för att förmedla information om undervisning och läxor till 
eleverna. Några lärare använder dessutom mer traditionella metoder för att förmedla 
informationen om läxorna. De skriver upp läxan på tavlan och skickar mail. Som 
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mentorer hjälper vissa av lärarna klassen att hålla koll på samtliga läxor som eleverna 
har i olika ämnen genom att klassen och mentorn hjälps åt att skriva läxorna på tavlan 
någon gång i veckan menar Terese. Terese resonerar kring att även om man som mentor 
inte får reda på alla läxor klassen har så innebär det också en träning för eleverna att ta 
eget ansvar. När eleverna kommer till gymnasiet kommer de nämligen inte att få det 
stödet, säger hon.  
 
Sara ger läxor i läsning och ordkunskap. Ordkunskapsläxan kopplas till läsningen och 
antingen väljer Sara ut orden i förväg ur det aktuella textavsnittet, eller så väljer hon 
orden under högläsningen. Orden väljs utefter olika premisser, exempelvis ord som är 
vanliga att man stavar fel. Eleverna kan få i uppgift t.ex. att skriva orden i andra 
meningar eller att leta synonymer, alltså någon form av skriftligt förhör. Det ”blir som 
en glosläxa fast i svenska” säger Sara. Läsläxan efterarbetas även den med skriftliga 
uppgifter genom läsförståelsefrågor som ska lämnas in. Sara ger uppgiften skriftligt för 
att alla ska kunna få svara ”för att var och en ska få möjlighet att säga hur de tror och 
sen kan man ta det muntligt”. Den skriftliga uppgiften efterföljs alltså av en muntlig 
diskussion på samma tema. Detta menar Sara ger en ”dubbel bild” av elevernas 
kunskaper. Läxorna hör alltså till det aktuella arbetsområdet, oavsett om det är läsläxa 
eller ordkunskap. Återkopplingen som eleverna får är individuell och Sara tror mycket 
på positiv feedback. Sara berättar att ”man tittar på elevens progression och utveckling 
och tipsar den om vad den kan fortsätta att göra för att lyckas bättre”. 
 
Renata menar att läxan ska vara så enkel och så ”glasklar” att den inte behövs 
förberedas i klassrummet. Läxor som t.ex. ordklasser innebär att man går igenom 
materialet på lektionen och eleverna övar under lektionstid. Läxan blir då att öva extra 
på lektionsinnehållet. Materialet delas upp i olika mindre delar och eleverna får prov på 
det inlärda. Renata berättar att ”om vi jobbar med ordklasser så då får man kanske en 
substantivläxa först och till nästa gång får du en adjektivläxa” och att man då ”lär in en 
liten bit i taget om arbetsområdet är över fem veckor”. Efterarbetningen av läsläxor sker 
med frågor om det lästa eller genom diskussion. Läxorna bygger på lektionen som 
kommer efter, enligt Renata. Renata lyfter frågan om att läxan ska vara enkel att 
genomföra. Eleverna kan genomföra läsningen hemma, på egen hand, men uppgiften 
behöver de kanske få hjälp med. Därför är det mer lämpligt att läsa boken på egen hand 
och att ge uppgiften och göra eventuella diskussioner i skolan, menar Renata. 
 
Terese ger läxor i läsning och för att förbereda en muntlig uppgift. Hon skriver upp 
läxan på tavlan, gärna en vecka innan den ska vara klar. Det som eleverna ska läsa är 
ofta något som diskuterats eller lästs gemensamt i klassrummet. Läxan blir på så vis en 
fortsättning på lektionerna. Terese poängterar att hon inte ger läxor för läxans egen skull 
utan ”det ska ju vara något de har nytta av, någonting vettigt, det ska ju träna någon av 
de här förmågorna”. Ibland kan det vara så att de läser en novell hemma för att sedan gå 
igenom novellen på olika sätt nästa lektion. Är läxan skönlitteratur får eleverna 
diskutera och/eller göra skriftliga övningar på det de läst. Eleverna skickar in sina svar 
och får ett omdöme på det de skrivit. När eleverna diskuterar det lästa har det varit svårt 
att hinna med att lyssna tidigare, men nu är det alltid två pedagoger på varje lektion. 
”Det är en stor trygghet” säger Terese. Muntliga uppgifter ska redovisas på lektionen.  
 
Ursula använder läxorna för att kolla att eleverna verkligen förstått. Vissa böcker finns 
som filmer och då utformar hon läsförståelsefrågorna så de passar till boken. Eleverna 
läser till nästkommande lektion och då får de läxförhör och/eller uppgifter att göra. Hur 
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läxorna förbereds är dock väldigt olika beroende på vilken läxa det är. Är läxan att läsa 
får eleverna reda på sidantalet ”för resten gör ju jag med lektionerna” säger Ursula.  
 
Vera ger läxor i läsning och språkvetenskap. Läxan är ”alltid direkt kopplad till den 
pågående undervisningen, alltså alltid en del av det område som vi just nu jobbar med” 
säger Vera. Faktatexter går Vera igenom på lektionen och sedan får eleverna repetera 
hemma. Skönlitterära texter förbereds inte, utan är nya för eleverna. Eleverna får sedan 
ett skriftligt förhör som rättas. När eleverna får tillbaka sin inlämning har de en 
diskussion i klassrummet om det lästa. Vera använder dessa diskussioner som en 
möjlighet för eleverna att träna inför det nationella provet i svenska i nian. Då blir det 
nationella provet inte en ”ny situation” för eleverna, säger Vera.  
 
Arbetet med läxor kan tolkas som funktionellt i undervisningshänseende, behovsstyrt 
och fokuserat på kunskaper även om lärarna inte arbetar med exakt samma material. 
Arbetet kopplas till den pågående undervisningen och efterarbetas på olika sätt. Ursula 
använder läxorna och efterföljande lektion för att säkerställa elevernas kunskaper, och 
samtliga lärare använder undervisningstiden för arbete med förståelse och 
kunskapsinhämtning. Läxan kan därför tolkas som en följd av den tid för 
kunskapsinhämtning och utvecklande av färdigheter som står till buds. Det arbete som 
inte kan bedömas, men som ska genomföras, verkar på så vis ofta bli förlagt till tiden 
utanför klassrummet. 
 
3.2.3 Anpassningar av läxan 
De intervjuade lärarna anpassar läxor efter årskurserna och elever som behöver extra 
anpassning. Generellt sett sker anpassningen mer utifrån vilket material som är lämpligt 
för vilken årskurs, även om individuella anpassningar kan förekomma också. Ljudboken 
är en form av anpassning som samtliga lärare uppger att de använder för de elever som 
har svårigheter med att läsa. Sara poängterar att det är viktigt att bedöma eleverna efter 
deras progression och inte jämföra elever när man bedömer elever som får samma 
uppgift men som har olika förutsättningar. ”Ibland är det väldigt viktigt för dem att de 
ska få samma uppgift” säger Sara. Elevernas mognad bestämmer vilket innehåll läxorna 
har. Skönlitteraturen varierar således beroende på vilken årskurs man undervisar i och 
kollegorna på Saras skola har kommit överens om vilka böcker de olika årskurserna ska 
läsa. Även på Renatas skola har man olika arbetsområden beroende på vilken årskurs 
man undervisar i. ”Anpassningarna är ju alltid de samma men arbetsområdena växlar 
istället” berättar Renata. Renata berättar också att hon anpassar genom att begränsa 
innehållsmängden för de elever som behöver det.  
 
Terese och Ursula resonerar kring att många elever kan ha bra förståelse, även om de 
inte kan läsa så bra, därför är det viktigt att de får läsa. Att det finns många alternativ 
och att det går att variera både läxan och efterarbetningen av läxan både efter klass och 
elever är tydlig när Terese berättar om sitt arbete. Dock kan hon känna att det som lärare 
blir svårt att hålla alldeles för många anpassningar, av t.ex. redovisningar, igång också, 
därför blir det ibland så att alla får göra samma redovisning av läxan. Vissa elever i 
sjuan vet inte hur de ska göra läxor och därför måste man lägga tid på att få in dem i 
rutinerna, menar Terese. Niorna kan få svårare texter och en större textmängd för att 
man har högre krav på dem, resonerar Terese. Ursula anpassar även böcker genom att 
välja olika svårighetsgrader och ger utmaningar till de som är starka läsare. Dock aktar 
hon sig för att ge för enkla texter till de elever som är svaga läsare. I så fall är det bättre 
att de lyssnar på texten. Ju äldre eleverna blir desto svårare uppgifter får de, säger 
Ursula, för det är mest innehållet som varierar. Även Vera säger att svårighetsgraden är 
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skillnaden för de äldre eleverna gentemot de yngre. Hon hjälper eleverna med 
planeringen när hon planerar upp läsningen. Det blir dock inte en individanpassad 
mängd sidor.  
 
De intervjuade lärarnas arbete med anpassningar kan tolkas som en kompromiss mellan 
att man i skolan är skyldig att ge extra anpassning (SFS nr2010:800, kap3) och de 
betygskriterier som man har att förhålla sig till. Lärarnas anpassning med ljudboken kan 
på så vis fungera som ett sätt att låta eleverna undgå den mest arbetstyngda läsningen 
medan tolkningsarbetet av texten inte går förlorat. Att ämnet svenska innebär mycket 
läsning blir på så vis inte ett oöverstigligt berg för elever som behöver extra anpassning 
eller särskilt stöd. Denna kompromiss kan leda till att man som pedagog har en chans att 
få med alla elever på tåget, istället för att vissa tappas bakom vagnen. Kompromissen 
får dock inte leda till att läraren blir överbelastad i sin arbetsmängd, en arbetsfråga som 
man kan utläsa från Tereses svar. Denna problematisering av läxans efterarbetning blir 
därför en problematisering av en yrkessituation där läraren förväntas kunna göra allt.  
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4 Diskussion 
De intervjuade lärarnas användning av och attityd till läxor skiljer sig åt främst i deras 
grundinställning till läxors förekomst, det vill säga deras attityd till läxor. Arbetet med 
läxor tar dock inte enbart sitt ursprung i attityderna till läxor, utan andra faktorer kan 
också spela in. Dessa faktorer kan både leda, styra och hindra arbetet med läxor, oavsett 
pedagogens grundinställning till läxor. Sara, Ursula och Vera som alla är från olika 
skolor, tycker att läxor kan uteslutas i svenskämnet och de brukar inte ge läxor. Ursula 
och Vera tycker inte att ämnesgemensamma riktlinjer för läxor inom ämnet verkar bra 
medan Sara tycker att det kan finnas poänger med detta. Renata och Terese ställer sig 
dock positiva till ämnesgemensamma riktlinjer och de brukar ge läxor. På så vis skiljer 
sig lärarnas attityder åt när det gäller läxor. Sara hamnar i mittfältet mellan de två 
sidorna och hennes resonemang kring läxor är i mycket grundat på tankar om 
likvärdighet och rättssäkerhet, vilket gör att hon problematiserar läxan något mer än de 
övriga lärarna. Sara är den lärare som har mest yrkeserfarenhet av de intervjuade. 
Lärarnas användande av läxor skiljer sig inte lika mycket åt; samtliga lärare förbereder, 
efterarbetar och kopplar läxan till undervisningen. Dock skiljer de sig åt vad gäller vilka 
läxor de ger utöver läsläxan.     
 
Brodin och Lunds (2008) studie om läxor på låg- och mellanstadiet visar ingen skillnad 
i resonemang mellan lärarna med mer eller mindre yrkeserfarenhet. De två sätt att 
förmedla läxor (mail och internetforum) har likheter med lärarnas metoder i denna 
studie. Samtliga lärare i Brodin och Lunds (2008) studie menar dock att läxan var 
positiv för elevernas kunskapsutveckling, vilket inte stämmer med mina resultat. Tre av 
de intervjuade lärarna ansåg nämligen att läxan inte var nödvändig för elevernas 
utveckling i ämnet och att läxan skulle kunna uteslutas. Studieteknik och förbättrad 
planering nämner inte heller respondenterna för denna studie. Att ge läxa som orsak för 
att lektionstiden inte räcker till är dock något som också nämns i denna studie på 
högstadiet. Danielsson och Enemars (2008) studie tog upp tid för att öva och möjlighet 
att arbeta färdigt som orsaker till varför lärarna gav läxor, vilket stämmer med mina 
resultat. Övriga anledningar till att ge läxa var ansvarsträning för eleverna och 
föräldrainsyn. Majoriteten av de intervjuade lärarna är positiva till läxor enligt 
Danielsson och Enemar (2008). I Danielsson och Enemars (2008) studie nämns alltså 
föräldrarnas möjlighet till insyn, stress och elevernas fritid men också att föräldrar vill 
att barnen ska läxor. Dessa faktorer nämns inte alls av respondenterna för denna, min, 
studie, vilket påtalar skillnaden i resultat mellan studierna. Danielsson och Enemars 
(2008) slutsats är lärarna tycker att korta läxor som ges ofta är bra, ett resonemang om 
läxstorlek som inte återfinns i denna studie. Viktigt att poängtera är dock att Brodin och 
Lunds (2008) studie baseras på låg- och mellanstadiet och Danielsson och Enemars 
(2008) studie baseras på hela grundskolan. På låg- och mellanstadiet är det möjligt att 
föräldrars involvering i skolarbetet är viktigare och vanligare än vad det är på 
högstadiet, vilket även färgar Danielsson och Enemars (2008) resultat. Danielsson och 
Enemar (2008) menar att lärarna med mer yrkeserfarenhet har ett mer utvecklat 
resonemang kring läxorna, något man även kan ana i svaren från respondenterna i 
denna, min, studie även om underlaget är för litet för att dra en slutsats. 
Gymnasielärarna i Ahmad och Berlins (2005) undersökning tycker även de att läxor ger 
bättre resultat. En majoritet av lärarna tycker att läxor ökar kunskaperna men att mål 
kan uppnås utan läxor, samtidigt som tidsbrist är den främsta orsaken till varför läxor 
ges (Ahmad & Berlin 2005). Respondenterna till denna studie talar även de om tidsbrist. 
Förberedelse, övning och reflektion är andra motiv till läxors förekomst enligt Ahmad 
och Berlin (2005), vilket till viss del stämmer med resultaten i min studie. 
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Respondenterna för denna, min, studie föredrar dock att eleverna gör reflektionen under 
lektionstid när de arbetar med exempelvis läsförståelsefrågor.  
 
Att läxor inte bara är för läraren att ge ut och vänta in är tydligt när man väger 
forskningsresultaten mot det som lärarna berättar. En del lärare väljer att försöka minska 
förekomsten av läxor och en del ser läxorna som en naturlig del utöver undervisningen. 
Vissa gör både och. Skolverket (2011, 2014) tar inte ställning för eller emot läxans 
förekomst. Dessutom saknas det tydliga forskningsbevis för läxors främjande av elevers 
kunskap. Hellsten (1997:210) talar om forskare som ifrågasätter sina resultat när de inte 
stämmer med forskarens egna antaganden. OECD (2015:13) konstaterar att det finns en 
positiv koppling mellan läxor och provresultat och poängterar läsförståelsen som viktig 
för övrig inlärning. De intervjuade lärarna poängterar läsläxan som den läxa de 
upplevde vara viktigast för elevernas kunskapsutveckling. En del av lärarna resonerar 
kring hur läsningen utvecklar eleverna i form av en bredare kompetens. Renatas 
koppling mellan läsningen och kunskapskraven i skrivande kan nämnas som ett 
exempel. Hon menar att elevernas skrivande kommer ur läsningen. Uttalandet stämmer 
väl ihop med OECDs (ibid.) tanke om läsning som väg till övrig kunskap, men innebär 
också ett dilemma för de elever som har svårt för att läsa. Kan de få samma breda 
kunskap genom att lyssna? Eller är enda vägen till den breda kunskapen och nycklarna 
till skrivandet genom att läsa? Elevernas läxmängd skiljde sig också åt från årskurs till 
årskurs genom att arbetsmomenten blev svårare och svårare. Detta kan man koppla till 
Coopers (2007:21-23, 30) tankar om läxläsning som mer positivt för de äldre eleverna. 
När moment blir svårare och svårare kan det krävas mer tid för deras genomförande. 
Dock ställer sig Cooper (2007) positiv till läxans förekomst, ett ställningstagande som 
enbart kunde anas hos två av de fem intervjuade lärarna. Arbetsmomentens ökade 
svårighet kan också kopplas till Eren och Hendersons (2011) studie där det konstateras 
att läxor som kräver att eleven ska ha förstått är av större vikt än andra läxor. Vissa 
respondenters arbete med att låta eleverna läsa utanför undervisningstiden för att sedan 
göra läsförståelseuppgifter på lektionstid blir då mer ett arbete med förståelse. 
Stavningsläxan och läxan gällande grammatiska moment innebär dock memorering som 
ska ske i hemmet. 
 
Hattie (2014:316) menar att läxans effekt är låg på grundskolan och högre på 
gymnasienivå. Vilket stämmer med Coopers (2007) tankar om läxläsning som bättre för 
äldre elever. Hattie (2014) anser dock att läxans generella effekt är så pass låg att han 
inte ställer sig bakom läxpraktiken. Detta går även att utläsa från tre av de intervjuade 
lärarna när de menar att läxan skulle kunna uteslutas från undervisningen i 
svenskämnet. Läxor lär inte eleverna hantera tid, menar Hattie (2015:316). Två av de 
intervjuade lärarnas uttalande om att tidsbristen gör att läxan behövs samt 
konstaterandet att läsläxan är den vanligaste läxan leder till att läsningen har en 
koppling till tiden i skolan. Ämnet svenska kräver enligt det centrala innehållet 
(Skolverket 2011:225-227) en större textbearbetning. Att läxor inte lär elever hantera tid 
blir på så vis problematiskt i förhållande till att läsläxan anses vara så viktig, för då kan 
man inte anse att läsläxan fyller något högre syfte. Tereses tanke om att eleverna i 
årskurs sju behöver vänja sig vid att läsa läxor har en koppling till Coopers (2007:31) 
tanke kring träning av studieteknik, för att få ökad effekt av läxläsning när eleven är 
äldre. Viktigt att nämna är att Terese anser att läxan ska vara nyttig, men genom att 
läxläsningen också kräver övning får läxan en dubbel roll i sammanhanget. Enligt 
Westlund (2007:83-84) kan elever se läxan som en konsekvens av att de inte arbetat 
fokuserat eller tagit ansvar, eller som ett medel för att få högre betyg, medan de vuxna 
har en mer positiv syn på läxan. Ursula menar att hennes elever kan nå högre betyg om 
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de arbetar mer hemma samt att eleverna får läxa om de inte arbetar effektivt under 
lektionstid. Detta leder till att läxan kan ses som en konsekvens. Sammanhanget är 
intressant då Ursula tillhör de lärare som uppger att de inte brukar ge läxa. Läxan ses 
alltså som både positiv och som en konsekvens. De elever som inte arbetar effektivt kan 
få läxa med sig hem, och de som vill öka sina chanser för ett högre betyg kan få läxa att 
ta med sig hem. Ursula som tolkas som mer negativ till läxor verkar av olika 
anledningar känna sig bunden till läxornas användning.   
 
Rønning (2010) problematiserar yngre elevers utbyte av läxläsningen och menar att 
detta beror på föräldrarnas socioekonomiska ställning. Detta talar även de intervjuade 
lärarna om när de nämner faktorer som resurser i hemmet, föräldrar som hjälper för 
mycket, föräldrar som hjälper för lite och även när elever, av olika anledningar, inte 
skriver sina inlämningar själva. Alm (2014) gör en polarisering av läxor och 
likvärdighet och menar att läxor kan ge bråk i hemmet, problem för eleven om 
vuxenstöd inte finns, minskad fritid och återhämtning samt minskad lust för lärandet. 
De intervjuade lärarna resonerade inte kring varken elevers fritid, bråk om läxor i 
hemmen eller föräldrainsyn. Detta kan dels bero på att de inte tänker på dessa faktorer 
och dels bero på intervjufrågornas öppna karaktär, vilket visserligen ger möjligheten för 
alla sorters svar men samtidigt stänger för ämnesförslag från den intervjuande. Detta 
kan i så fall innebära att lärarna resonerar kring dessa ämnen i sitt arbete, men inte talar 
om dem vid intervjun. Att lärarna i intervjuerna inte resonerade kring föräldrainsyn kan 
också vara kopplat till att undervisningen sker på högstadienivå, vilket är stadiet innan 
gymnasiet. Gymnasielärarna i Ahmad och Berlins (2005) studie resonerade inte heller 
kring föräldrars insyn i arbetet. Terese menar att eleverna i årskurs sju generellt är mer 
måna om att göra läxorna än vad eleverna i årskurs nio är, men hon har inget tydligt 
svar till varför det är så. Därför kan man inte tydligt koppla läxläsningen till en minskad 
lust för lärande (Alm 2014) utifrån intervjuerna. Arbman (2015) och Alm (2014) visar 
på olika skolors praktiker gällande hanteringen av läxor, det vill säga läxfritt och 
läxfrämjande. Tre av de intervjuade uttrycker sig positivt inställda till gemensamma 
riktlinjer. De tre skolor som förekommer i denna studie har dock inga gemensamma 
riktlinjer för läxor inom svenskämnet. Oavsett om man är positivt eller negativt inställd 
till läxor kan man resonera kring hur en gemensam praktik gällande läxläsning i 
svenskämnet skulle påverka både undervisningstid, arbetsmängd samt en skolas övriga 
ämnen. Den problematiska läxfrågan väcker nämligen inte enbart frågor kring arbetstid 
och fritid.  
 
Respondenterna för denna studie talar i intervjuerna om ämnen som att elever har olika 
möjlighet att få hjälp hemma, att läxorna ska vara enkla att förstå, att läxor som kräver 
olika resurser inte ska ges samt att arbetet med läxor på sikt hör till betyget. Genom 
detta berörs både tankar på likvärdighet och rättssäkerhet när det handlar om läxor. 
Läxorna som eleverna gör kopplas både till hemmiljön och det arbetet som ska ske i 
samarbete mellan skola och hem enligt läroplanen samtidigt som läxan är del av det 
framåtsyftande arbetet som konkluderas med ett betyg. Vera kommenterar detta när hon 
säger att eleverna påtalat läxor som ett problem för betygsättningen då arbetet sker i 
hemmet, men redovisas i skolan. Detta leder till att det finns en koppling mellan läxans 
utförande i hemmet till elevernas resultat i skolan, även om denna koppling kan vara 
starkare eller svagare från fall till fall. Då väcks även frågor kring likvärdighet, närmare 
bestämt hur bruket av läxor kan påverka likvärdigheten? Hur kan resultaten i skolan 
påverkas av att arbetet utförs i hemmet? Även Skolverket (2014:29-30) talar om 
likvärdighetsfrågor och menar att dessa kan undvikas om läxan förbereds i 
klassrummet. De intervjuade lärarna förbereder läxor på olika sätt och förberedelserna 
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beror även på vilken typ av läxa det handlar om. Ljudboken och andra anpassningar 
som gäller läxarbetet är också relevant för arbetet med likvärdighet då alla elever ska 
kunna genomföra sitt arbete på lika villkor. Därför kan man konstatera att läxan 
individanpassas, även om inte varje elev får anpassning efter sin egen lärostil vilket 
rekommenderas av Cooper (2007:52).  
 
Coopers (2007) tanke om individuell anpassning efter lärostil för tankarna till Tereses 
kommentar om hur det är svårt att göra för många anpassningar. Lärarnas 
arbetssituation och anpassningar för elever, som behöver extra anpassning och särskilt 
stöd, går inte att skilja åt. Lärarna har regler att följa för anpassningar, centralt innehåll 
och kunskapskrav, men även en skollag att rätta sig efter. Samtidigt har de ett visst antal 
timmar för undervisning och planering. Regelverk, arbetsmetoder och planering har 
också kopplingar till tankar om likvärdighet och möjligheter för utveckling för samtliga 
elever, något som gör att den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten 
har en direkt inverkan på pedagogernas arbetssituation. En lärare måste ha en 
arbetssituation som är dräglig, en arbetsdag som inte dränerar en vanlig människa på all 
hennes energi. Problematiken uppstår när tankar om anpassning och likvärdighet inte 
står i korrelation med möjligheterna för yrkesutövning. Det betyder inte att likvärdighet, 
anpassning och läxor är frågor som ska behandlas utan eftertanke, tvärtom, det betyder 
att en så pass komplex yrkessituation kräver tid för reflektion och planering, men även 
resurser för dess genomförande. Resurser som minskas om lärarkåren sjukskrivs på 
grund av för hög arbetsbelastning.  
 
Skolverket (2014:21) menar att det är mycket bra för eleverna om läxor diskuteras i 
klassrummet. Flertalet av de intervjuade lärarna uppger att de både ger eleverna en 
skriftlig uppgift och/eller en diskussionsuppgift. Läsläxan uppgavs vara den absolut 
vanligaste läsläxan som lärarna ger, vilket gör att man kan dra slutsatsen att det 
diskuteras mycket läxinnehåll under lektionstid vad det gäller dessa pedagoger. Vera 
använder dessutom läsläxan för att förbereda eleverna inför de nationella proven i 
svenska. Skolverket skriver att ”för att uppfattas som meningsfull är det sannolikt 
viktigt att läxan hänger ihop med den pågående undervisningen i klassrummet och följs 
upp på ett sådant sätt att den får en tydlig funktion” (Skolverket 2014:17). Samtliga 
lärare ger läxor som hör till det aktuella arbetsområdet även om deras arbetsmetoder kan 
skilja sig åt. Ursula använder till exempel läxan för att få koll på om eleverna har 
förstått och Renata kopplar läxan till nästa lektion. De intervjuade lärarna uppger att 
läxor som de tycker att man som pedagog inte ska använda bland annat är 
faktakunskaper som inte har direkt anknytning till undervisningen, läxor som är svåra 
att förstå och stavning. De olika typerna läxor som de intervjuade lärarna ger är främst 
förberedande läxor och repetitions- och övningsläxor för att använda Skolverkets termer 
(2014:13-14). 
 
De intervjuade lärarnas tankar om och användning av läxan kan anas i det teoretiska 
ramverket gällande pedagogiska riktningar inom skolan som återfinns i Säljö (2014). 
Läsläxan och den efterföljande bokdiskussionen kan anas i det sociokulturella 
perspektivet där interaktion och kommunikation är viktigt för att man ska lära sig. 
Läxor som ordkunskap och kunskap om grammatik för istället tankarna till de kognitiva 
traditionernas resonemang om kunskap i arbetsminne och långtidsminne. Genom att 
träna ord och grammatiska termer utanför lektionstid kan kunskapen få tid att befästas i 
det som kallas långtidsminnet. Saras arbete med positiv feed-back kan ses som ett inslag 
ur den behavioristiska synen på positiv förstärkning som ett medel för att öka 
kunskapen. Att lärarna i intervjuerna menar att årskurs sju har ett enklare material 
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gentemot arbetet i årskurs nio kan tyckas som närliggande zoner för utveckling, vilka 
återfinns inom det sociokulturella perspektivet. Genom att materialet i sjuan är enklare 
blir det på så vis en progression i elevernas kunskaper. Ursula ger hellre en bok som 
ljudbok till en elev med svårigheter än att ge en för enkel bok vilket kan höra ihop med 
tanken om att inte lotsa (Säljö 2014:306). Renata talar om hur hon ger en del i taget av 
ett arbetsmoment vilket för tankarna till behaviorismen, där arbetsområden kan delas in 
i mindre delar som följer varandra i logiska sekvenser. Pragmatismens tanke om teori 
och praktik kan ses som ett inslag i Veras tanke om att svenskämnet tränar elever i 
färdigheter. Vera anser att detta kräver lärarstöd och därför blir läxor inom ämnet inte 
en nödvändighet. Piagets tankar inom den kognitiva traditionen om läraren som en 
passiv deltagare när elever konstruera sin egen kunskap faller dock bort i samband med 
det som lärarna berättar om sin läxpraktik. Läxorna kopplas nämligen till 
undervisningen och efterarbetas genomgående av lärarna. På så vis kan lärarna ses som 
aktiva deltagare som leder eleverna mot kunskap genom att använda läxan. En passiv 
lärarroll när det gäller läxor kan också anses opassande när man ser till Skolverkets 
(2014) stödmaterial gällande läxor där läraren måste vara aktiv i sin utformning och 
uppföljning av läxan.3  
 
Att arbeta med den kvalitativa intervjumetoden för att undersöka attityderna till och 
användningen av läxor har inneburit vissa svårigheter i förhållande till de studier som 
genomförts av andra studenter. Genom att använda den kvalitativa intervjumetoden blir 
det svårt att generalisera utifrån enbart en studie. Det blir särskilt svårt att generalisera 
när man inte kan undersöka ämnet från andra riktlinjer är stödmaterial. Det finns en 
problematik i att lärare upplever att lektionstiden inte räcker till för att få med det 
centrala innehållet i undervisningen, och att läxor då blir en lösning för att helt enkelt 
hinna med. Ytterligare problematik framkommer när Skolverkets stödmaterial inte tar 
ställning för eller emot läxor när man tar ställning för exempelvis likvärdighet, när 
dessa två kan anses ha en nära relation. Att läxor har kopplingar till likvärdigheten 
påverkar likvärdigheten i en skola för alla, oavsett vilken pedagog som leder 
undervisningen. 
 
Läxor är ett komplext arbetsområde även om det kan tyckas vara solklart i mångas 
ögon. Bakom fasaden kan dock problemen hopa sig för eleverna när läxläsningen väl 
ska äga rum. Att göra läxor är inte alltid lätt för eleverna, oavsett individuella skillnader. 
Samtidigt är det inte alltid lätt för lärare att ta ställning till läxor förekomst när 
lärarprofessionen med jämna mellanrum granskas i sömmarna av både medier, upprörda 
föräldrar, regeringen och olika myndigheter. Oavsett om man som lärare väljer att ge 
läxor regelbundet (och ofta) eller om man väljer att avstå från läxor i så stor 
utsträckning man kan, har man som pedagog i svensk skola inget stöd från Skolverkets 
råd eller regler. Därför kan man önska en ökad forskning om läxor, vilket troligen skulle 
leda till ett tydligare regelverk för frågan. Denna studie har visat på olika forskningsråd 
gällande läxor. Mycket av den undersökta forskningen tar ställning för läxans 
förekomst, medan en majoritet av respondenterna för denna studie inte håller med. En 
problematisering av läxans användning, attityderna till läxan och arbetet med läxan sker 
gentemot ämnen som behov, lektionstid, elevers kunskapsutveckling och olika villkor. 
Läxan och arbetet utanför lektionstid har dessutom en problematisk ställning gentemot 
prestationer och betyg. Det enda entydiga svaret gällande läxor som går att luta sig emot 
är att läsläxan är bra. Denna läxa går nämligen att anpassa i viss mån för de elever som 
behöver extra anpassning, något som också intervjuerna vittnar om, även om läsning 
                                                
3 Observera att de intervjuade lärarnas yrkesutövning med anknytning till det teoretiska ramverket inte 
kan säkerställas genom denna studies utformning (se Bilaga 2 - intervjufrågor).  
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och dess anpassning inte heller kan anses vara problemfritt. Kanske kan en ökad 
forskning om läsningens effekter leda till en annorlunda praktik för hur läsning kan få ta 
del av skoltiden på ett annat sätt eller kanske kan studier om läsning leda till en 
förändring av det centrala innehållet för ämnet svenska? De intervjuade lärarna 
upplevdes inte ge specifika råd för hur man kan arbeta för att minska mängden läxor, 
vilket kan bero på utformningen av intervjufrågorna. Ytterligare möjligheter för studie 
av ämnet skulle möjligtvis kunna försöka belysa hur de lärare som anses mer negativa 
till läxor ser på kopplingen mellan arbetet och den undervisningstid som faktiskt finns 
till buds. Kanske ser de en möjlighet att förenkla arbetet och på så vis utesluta läxorna 
ur undervisningen, eller kanske ser de andra möjligheter att ytterligare minska bruket av 
läxan? 
 
Att läsning upplevs ta så mycket tid och vara så viktigt att det blir den vanligaste läxan, 
vilket informanterna uppgav, gör att ljus kastas över dess koppling till det centrala 
innehållet. Utan att ta ställning för eller emot läsläxan, eller läxor i allmänhet, uppstår 
kopplingen mellan lektionstid och läxläsning, och där har yrkesutövningen tre val: 
fortsätta som nu, minska läxläsningen (och öka lektionstiden om det centrala innehållet 
ska förbli detsamma) alternativt öka läxläsningen med större fokus på läsläxan. Varje 
alternativ innebär både risker och möjligheter. Med mer forskning kring läxor kanske en 
likriktad yrkesroll har större chans att utvecklas vilket främjar lärarens möjligheter att 
värja sig emot samhällets påtryckningar utifrån Granströms (2007:16) resonemang. 
 
Som lärare i dagens skola behöver man både få frihet att utföra sitt arbete samtidigt som 
man har ett regelverk att luta sig emot. Dessutom behöver arbetet granskas och 
kontrolleras så kraven på exempelvis likvärdighet och rättssäkerhet eftersträvas. När 
arbetet med detta examensarbete inleddes kändes läxor som en naturlig och bra del av 
skolarbetet. Allteftersom arbetet fortskridit en mer neutral inställning till frågan om 
läxors vara eller icke vara framkommit. Som forskningen, analysen och diskussionen 
visar är ämnet komplext och jag hoppas att mitt arbete kan vara ett led i ytterligare 
reflektion kring läxpraktiken och dess påverkan på elevers kunskap och arbetssituation, 
både inom svenskämnet som andra ämnen.  
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5 Slutsatser 
De intervjuade lärarna arbetar med läxor på ungefär samma sätt och de upplever att de 
arbetar med läxor på ett sätt som har koppling till den pågående undervisningen. 
Dessutom kan de anpassa en del av läxorna. Arbetsområdet bestämmer mängden läxa 
de ger till eleverna. De intervjuade lärarna tycks dessutom inte uppleva sig styrda av 
faktorer som föräldrars möjlighet till insyn genom läxor. Resonemangen kring läxor 
handlar bland annat om dess görbarhet, rättssäkerhet och möjlighet till stöttning 
hemifrån. Lärarnas resonemang kring elevers arbete med läxor handlar bland annat om 
likvärdighet och rättssäkerhet, vilket även tas upp av litteraturen som några av de 
viktiga frågorna gällande läxors förekomst. Läxans möjlighet att ge extra tid för läsning 
och befästande av kunskaper talar dock för dess användbarhet. De intervjuade lärarnas 
attityder till läxans förekomst kopplas till problematiseringar kring elevers eget arbete 
och ämnen som till exempel likvärdighet. I intervjuerna framkommer det att lärarna har 
olika attityder till läxors förekomst i ämnet. Två lärare uppger att de brukar ge eleverna 
läxor och tre brukar inte. Tre av de fem intervjuade lärarna kan tolkas vara mer negativt 
inställda till läxans förekomst än de andra två.   
  
Slutligen kan man säga att arbetet med läxan och attityderna till den kan ses som 
behovsstyrda och dynamiska ur intervjuerna med de undervisande lärarna i svenska. 
Arbetet med läxor utgår alltså inte från en fast mall, utan lärarna bestämmer själva när, 
om och hur eleverna ska få läxor. Läxans problematiska innebörder tydliggörs när den 
polariseras gentemot resonemang kring lektionstid, centralt innehåll, likvärdighet och 
rättsäkerhet. Ur analys och diskussion kan man se att läxor inte bara är för läraren att ge 
ut och vänta in, utan en läxa medför en mängd konnotioner som kan vara både positiva 
och negativa både för eleven och läraren. Det är viktigt att poängtera att om man ser till 
rådande styrdokument har lärarna rätten på sin sida, oavsett om de ”väljer” att ge läxa 
eller inte och oavsett om de tycker att läxor är en bra arbetsmetod eller inte.  
 
Att läraren och skolan har ett ansvar för att samarbeta med hemmen för barnens 
utveckling framgår i Skolverkets uppdragsformulering där självständighet och eget 
ansvar nämns (Skolverket 2011:14). Dessa självständiga uppgifter kan vara läxor och 
förberedelser inför prov, men att arbeta självständigt kan också ske under lektionstid. 
Tidsbristen som många lärare upplever leder kanske dock till att eleverna får göra det 
självständiga arbetet utanför klassrummet när läraren känner att undervisningstiden inte 
räcker till. Läxor är en praktik som både får stöd och mothugg av forskning och debatt 
men det viktiga när läxor används kan tyckas vara att frågor som rör planering, 
utförande och återkoppling diskuteras och problematiseras. Detta för att undervisningen 
ska verka för elevernas kunskapsutveckling samt motverka problem som kan uppstå i 
form av bristande likvärdighet och rättsäkerhet. När läxforskningen inte talar ett tydligt 
språk kan nog många lärare känna att de måste utgå från det som i Skollagen kallas 
”beprövad erfarenhet” (SFS nr:2010:800 kap. 1 § 5). På så vis kan läxpraktiken luta sig 
emot sina anor från 1500-talet (Skolverket 2014:7) och läxors vara eller icke vara 
ifrågasätts inte. Förhoppningen är att detta, mitt, arbete kan bidra till vidare forskning 
inom arbetet med läxor, exempelvis olika ämnens olika praktiker gällande läxor, men 
även till diskussionen där arbetet med läxan problematiseras.  
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Bilagor 
Bilaga A - Informationsbrev  
 
Information om studie 
Mitt namn är Jessica Henriksson och jag studerar vid Linnéuniversitetet. Just nu skriver 
jag den avslutande uppsatsen (15hp) inom utbildningen Kompletterade Pedagogisk 
Utbildning. Min handledare är Sergej Ivanov, Universitetslektor på Institutionen för 
svenska språket. Under mina studier har jag blivit mer och mer intresserad av det arbete 
som pedagoger skickar med elever hem eller som uppdrag för eleverna att göra utanför 
lektionstid, det vill säga hemläxan. Därför är detta, användningen av hemläxan i 
svenskämnet, mitt forskningsområde. Syftet med min studie är att undersöka 
användningen av och attityden till hemläxor i svenskämnet. Detta sker genom ett antal 
intervjuer med yrkesverksamma lärare.  
 
För att göra en definition av hemläxa har jag utgått från Skolverkets Läxor i praktiken 
(2014). Jag utgår i min studie från att hemläxa/läxa är det arbete som en pedagog ger en 
elev, eller flera, att göra utanför lektionstid. Detta gäller oavsett uppgiftens utformning, 
eller syfte.   
 
Min intention är att erhålla mer information om hur läxor används i undervisningen för 
att kunna göra en jämförande analys av den dagliga praktiken kring läxor. Intervjuerna 
kommer att spelas in för att lättare kunna efterarbetas, men jag kommer även föra 
anteckningar under intervjun. Alla intervjuades svar kommer att behandlas anonymt. 
Deltagande är frivilligt. Man har som deltagare möjlighet att utan anledning meddela att 
man ej vill deltaga, även efter intervjun. Väljer man att avsluta sitt deltagande kommer 
en eventuell genomförd intervju att tas bort från uppsatsen och ej citeras, eller refereras 
till, däri. Uppsatsen kommer att publiceras på Linnéuniversitets hemsida för uppsatser 
(DiVA). Vid eventuella frågor är man varmt välkommen att kontakta mig! 
______________________________________________________________________ 
 
 
Ja, jag vill deltaga i studien och jag har tagit del av informationen ovan. 
Mitt deltagande är frivilligt, mina svar kommer att behandlas anonymt i studien och jag 
har möjlighet att, utan anledning, dra mig ur studien. 
 
Underskrift: ______________________________ 
 
 
Namnförtydligande :___________________________ 
  
Datum: __________________ 
 
Vid eventuella frågor, ring mig på telefonnr. 0721 573 623 eller maila till 
jessica.henriksson.9@gmail.com 
 
Vänligen,  
Jessica Henriksson  
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Bilaga B - Intervjufrågor  
Frågor till respondenterna: 
 

1. Med utgångspunkt i definitionen att läxor är alla uppgifter som elever får att 
arbeta med utanför lektionstid: Brukar du ge läxor till dina elever i svenska? 

2. Varför ger du läxor till dina elever? /Varför ger du inte läxor till dina elever? 

3. Vilken användning tycker du att man kan ha av läxan för undervisningen?  
Följdfråga: Varför? 

4. Tror du att det skulle vara möjligt att utesluta användningen av hemläxor i 
undervisningen i svenska eller är hemläxor nödvändigt för elevernas utveckling i 
ämnet? Följdfråga: Varför? 

5. Vad tycker du som lärare om ämnesgemensamma riktlinjer för läxor?  
6. Hur reflekterar du kring läxan och elevernas arbetsinsats utanför klassrummet? 

Om jakande/tveksamt positivt svar på fråga 1 fortsätt här, annars gå vidare till 16 och 
fortsätt där. 

7. Hur ofta ger du läxor i ämnet?    

8. Vilken typ av läxor ger du?     

9. Vilka läxor är vanligast att du ger?   

10. Hur kopplar du läxan till den pågående undervisningen?  

11. Hur förbereder du läxan i klassrummet? 

12. Hur efterarbetar du läxan?  
 
Möjlig följdfråga: Efterarbetar du läxan genom t.ex. individuell skriftlig eller muntlig feed-back, 
kamratbedömning eller gemensam genomgång i klassrummet eller på något annat sätt?  

13. Vilken typ av läxa har du märkt är speciellt bra för elevernas 
kunskapsutveckling? 

14. Vilken typ av läxa tycker du att man inte ska använda? 

15. Hur anpassar du läxorna till eleverna?  
Hur anpassas läxorna till årskurserna: 7, 8, 9?              

16. För de som inte använder läxor: Var vänlig och beskriv ditt generella arbetssätt 
med tanke på undervisning och lektionstid m.m.  

17. Vilka gemensamma riktlinjer finns det att arbeta utefter för skolans ämneslärare 
i svenska vad gäller läxans roll i undervisningen?  
 

18. Vilket/Vilka system har skolan för att kommunicera information om läxorna 
som eleverna får till både elever, föräldrar och lärare? 
 

Antal arbetade år som lärare i svenska: 
Ålder: 
Kön: 
 
 
 


