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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra huruvida det finns skillnader och likheter i lärares 

och föräldrars förhållningssätt när det gäller läxa mellan en skola som har läxpolicy och en 

skola som inte har det. I uppsatsen redogör vi för vad tidigare forskning och styrdokument 

säger om fenomenet läxa och hur dagens debatt kring ämnet förs. Läxpolicyn som avses för 

detta arbete bör vara utformad så att elever, lärare och föräldrar vet vilket syfte läxan har, 

vilka krav man ställer på de tre parterna och hur läxorna ska utföras.  

 

Under analysfasen med detta arbete utkristalliserades en likhet och tre skillnader mellan hur 

föräldrar och lärare förhåller sig till läxa på de båda skolorna. Det skolorna har gemensamt är 

att lärare och föräldrar förhåller sig till läxan som att den är självklar. Det som skiljer de båda 

skolorna åt är att skolan med läxpolicy har en mer uttalad kunskapssträvan, att skolan med 

läxpolicy värderar fritiden högre än skolan med läxpolicy och att relationen mellan lärare och 

föräldrar på de båda skolorna upplevs olika av de berörda parterna. Denna likhet och de 

skillnaderna har resulterat i kategorierna Läxan som självklar, Kunskapssträvan, Fritiden 

kontra läxan och Relationen mellan lärare och föräldrar. 
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Kapitel 1 Inledning 

Läxor – vad är de till för? är rubriken på Ulrika Sundströms (2008a) artikel i Lärarnas 

tidning. Artikeln är en av många som berör fenomenet läxa och de har fått oss att fundera på 

hur vi som blivande lärare kommer att ställa oss till elevernas läxläsning. I tidigare läroplaner 

tilldelas läxa en skiftande status. Från att skolarbetet har varit något som i huvudsak bör göras 

i skolan enligt Lgr 62 till Lgr 69 där det mesta av skolarbetet skall göras i skolan och vidare 

till Lgr 80 där läxan tilldelas betydande roll när det står att: ” … hemuppgifter för eleverna 

utgör en del av skolans arbetssätt” (Lgr 80, s 50). I den nu gällande läroplanen, Lpo 94, 

nämns ingenting som reglerar läxor eller hemuppgifter och detta innebär att det varken finns 

hinder eller krav på att läxor ges till eleverna. Däremot står det att läsa under rubriken Skolans 

uppdrag att: ” Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen”. 

 

Forskningen om fenomenet läxa är omfattande i USA och Storbritannien men knapphändig i 

Sverige. Däremot förs det en ständig debatt om fenomenet i den svenska pressen. En av de 

forskare som driver frågan om läxors vara eller inte vara är Ulf Leo (2004, 2006) som i en 

magisteruppsats bland annat har kommit fram till, att om läxor ska vara en del av skolans 

värld bör det finnas en lokal läxpolicy på skolorna. I den policyn bör det tydligt framgå vilka 

krav som kan ställas på elever, föräldrar och lärare när det gäller läxarbete. Vi som blivande 

lärare, som ska förhålla oss till fenomenet läxa utifrån gällande styrdokument, blev 

intresserade av läxpolicyn då vi anser att den verkar svara upp till de krav som ställs på 

skolorna om att arbetet med barnens utveckling ska ske i samarbete med hemmet. Vi undrar 

om detta kan vara ett bra verktyg när vi ska möta våra blivande elever och föräldrar samt 

kollegor? 

 

Syfte och frågeställningar 

Efter att ha tagit del av litteratur som behandlar läxor har vi på så sätt kommit i kontakt med 

tankarna om läxpolicy som Cooper (2007) och Leo (2004, 2006) har. För att kunna ta 

ställning till läxpolicyn i skolans vardag vill vi veta hur lärare och föräldrar förhåller sig till 

läxan genom att undersöka vad de uppfattar som problem och möjligheter med läxarbetet. 

Detta gör vi genom att jämföra en skola som har läxpolicy med en skola som inte har 

läxpolicy.  
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Därför blir syftet med denna uppsats att synliggöra skillnader och likheter i lärares och 

föräldrars förhållningssätt till fenomenet läxa mellan en skola som har läxpolicy och en skola 

som inte har läxpolicy. För att kunna visa på eventuella skillnader och likheter mellan en 

skola som har läxpolicy och en skola som inte har det vill vi se hur lärare och föräldrar 

motiverar att läxa ges. Vi vill också se vad en läxpolicy har för betydelse för hur föräldrar och 

lärare förhåller sig till läxarbetet och förstå vilka önskade eller oönskade effekter läxarbetet 

genererar. Utifrån ovanstående syfte och problemformuleringar har vi skapat följande 

frågeställning: Hur förhåller sig lärare och föräldrar till läxan som fenomen på en skola som 

har läxpolicy och på en skola som inte har det?  

 

Begreppsdefinition 
 
I vår uppsats använder vi oss av begreppen ”läxa”, ”läxan”, ”läxor” och ”läxorna”. Vi lägger 

inga värderingar i betydelsen av hur begreppen används utan vi har använt ovan nämnda 

begrepp i syfte att variera oss och att anpassa dem till de olika språkliga sammanhangen. 

 

Disposition 

  
Under Kapitel 2 Debatt och forskning om fenomenet läxa problematiserar vi begreppet läxa 

och förklarar vad läxpolicy ges för betydelse i uppsatsen. Vi visar även vad som framförs i 

dagens debatt om läxan och vad svenska och utländska forskare har kommit fram till om 

fenomenet läxa. Under Kapitel 3 Intervjustudiens metodiska överväganden redogör vi för vårt 

val av undersökningsmetod, hur vi har valt skolor och intervjugrupper och hur vi har utformat 

vår intervjuguide. Vi redogör också för de etiska frågor vi har tagit ställning till och till slut 

beskriver vi hur intervjuerna genomfördes och hur dessa bearbetades och analyserades. Under 

Kapitel 4 Resultat och analys av intervjuerna presenterar vi de båda skolorna och hur 

lärargrupperna har angett hur de arbetar med läxa. Sedan redogör vi för lärar- och 

föräldragrupperna separat för att kunna visa på skillnader och likheter mellan de båda 

skolorna. Därefter redovisar vi vårt resultat med den likhet och de tre olikheterna som vi anser 

har varit utmärkande för de båda skolorna under intervjuerna. Under Kapitel 5 Diskussion 

ställer vi vårt resultat mot den forskning, den debatt och de gällande styrdokument som vi 

tagit del av. Vi delar även med oss av de erfarenheter vi har fått efter att ha genomfört 
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fokusgrupps- och telefonintervjuer och efterföljande analyser och till slut lyfter vi några 

frågor som kan inspirera till vidare forskning 
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Kapitel 2 Debatt och forskning om fenomenet läxa
Vi börjar vår forskningsgenomgång med att problematisera begreppet läxa och förklarar vad 

läxpolicy ges för betydelse i uppsatsen. Vi har även funnit det relevant att visa vad som 

framförs i dagens debatt om läxa och till slut fördjupar vi oss i vad svenska och utländska 

forskare har kommit fram till om fenomenet läxa. För att visa på hur fenomenet läxa upplevs 

och påverkar både elever, lärare och föräldrar har vi valt att redovisa de tre grupperna separat 

om hur forskningen anser att de berörs av läxarbetet. Vi har valt att redogöra för elevernas 

perspektiv i forskningsgenomgången då vi anser att de är en del av kontexten.  

 

Sökmetoderna har varit att leta på bibliotek efter relevant litteratur. Vi har också sökt på 

Universitetsbibliotekets olika sökverktyg som till exempel bibliotekets egen katalog, LIBRIS, 

DIVA och Presstext. Sökorden har varit ”läxa”, ”hemarbete”, ”homework”, 

”homeworkpolicy” och ”läxpolicy”. Vi har även använt samma sökord när vi sökt på Google 

efter material. 

 

Problematisering av läxa och läxpolicy 

Läxa 

I Nationalencyklopedin (2008) definieras läxa som ”… en avgränsad skoluppgift för 

hemarbete särsk. om visst textstycke som skall läras in” Vidare kan man läsa att lektie, lexa 

har funnits i fornsvenskan sedan 1561. Dess betydelse var då ”… läsning; stycke ur Bibeln 

som läses vid gudstjänst”. Läxa härstammar från det latinska ordet lectio som betyder läsning. 

Forskaren Jan-Olof Hellsten (2000), konstaterade efter att tagit del av definitionen av läxa i 

uppslagsverk och litteratur, att det inte finns någon klar och tydlig definition. Han menar att 

de som finns är otillräckliga och motsägelsefulla. Till exempel den definitionen han fann i det 

Pedagogiska Uppslagsverket från 1996 ”En arbetsuppgift som eleven ska göra på sin lediga 

tid”. Hellsten (2000, s 120) ställer sig frågande till hur det kan ses som ledig tid när man har 

ett arbete att utföra.  ”Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid” är hans eget försök till 

att ge en definition av läxa. 

 

Det är inte bara Hellsten som har svårt att finna en definition av läxan. Ingrid Westlund (2004, 

s 78) menar att ”… läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan 

uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” och Eva Österlind 
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(2001) anser att allt skolarbete som görs utanför lektionstid, oavsett om man gör det hemma 

eller i skolan eller om det är frivilligt eller inte, är läxa.  Både Westlunds (2004) och 

Österlinds (2001) definition av läxa stämmer bra överens med Hellstens (2000). Även den 

amerikanske forskaren Harris Cooper (2007) förklaring till vad läxa är, överensstämmer med 

de svenska forskarnas, i den betydelsen att läxa är något som ska göras utanför skoltid. 

Coopers (2007, s 4) definition lyder:” … tasks assigned to students by school teachers that are 

intended to be carried out during nonschool hours”.  

 

Läxpolicy 

Cooper (2007), har efter 20 års forskning kring fenomenet läxa, konstaterat att det bör finnas 

en lokalt utarbetad läxpolicy på varje skola, för att undvika att läxan får negativa effekter och 

för att man ska kunna möta eleverna utifrån deras egna förutsättningar. Cooper anser att 

läxpolicyn bör innehålla information om vad man ställer för krav på de som berörs av läxan, 

om hur läxan ska göras, vilken tid läxan bör ta och vilket syfte läxan har för elever i olika 

åldrar. Samma tankar har Leo (2004, 2006), då han konstaterar att det bör finnas en lokal 

handlingsplan för läxor, en så kallad läxpolicy, på varje skola, så länge läxor förekommer i 

skolan. I läxpolicyn bör det enligt Leo klart och tydligt framkomma vilket syfte läxan har, 

vilka krav man ställer på elever, lärare och föräldrar och hur läxorna ska utföras vilket vi 

också ser finner stöd i Lpo 94 där det står att läsa under rubriken Skolans uppdrag: ”Skolan 

skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 

Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen”.  

 

Läxan – i dagens debatt 

I den aktuella debatt som rör läxan är det många av debattörerna som vill ge sin syn på saken.   

I Sundströms (2008a) artikel ”Läxan – vad är den till för?” har hon frågat de svenska 

läxforskarna Jan-Olof Hellsten, Ulf Leo och Ingrid Westlund, varför elever får läxa och vad 

de är till för? Forskarna anser att det är en komplex fråga med många aspekter. Föräldrar 

förväntar sig ofta att deras barn får med sig läxa hem precis som de själva fick och att de även 

får en inblick i skolarbetet något som i sin tur ställer krav på lärarna.  

  

Westlund (Sundström 2008a) menar att läxan är konfliktladdad och att den trevliga stund som 

barn och föräldrar förväntas sitta tillsammans i lugn och ro och göra läxa lyser med sin 

frånvaro. Hellsten (Sundström 2008a) anser att läxan ofta stjälper istället för hjälper, och att 
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inlärningen sker bäst i skolan. Han hävdar även att en lärare med yrkesstolthet inte borde 

skicka hem läxor då han jämför det med en läkare som skickar hem en nyopererad patient och 

säger till denne att sy ihop såret. 

 

I Sundstöms (2008a) artikel menar Leo att det är skolan som har ansvaret för läxor och att 

föräldrarnas uppgift är att stödja sina barn i läxläsningen, inte undervisa.  Hellsten (Sundström 

2008a) tillägger att större fokus borde ligga på lärandet i större bemärkelse. Han menar att 

skolan inte har ensamrätt på lärandet och att det eleverna lär sig på fritiden också är värdefullt.  

Slutligen framkommer det i artikeln (Sundström 2008a) att de svenska forskarna efterlyser 

mer svensk forskning om läxor och Hellsten säger:  

 
Läxor är ju det arbetsredskap som alla lärare använder i hög grad och som anses 
oumbärligt. Borde man inte utveckla tekniken då? Minsta kökskniv du använder har massor 
med forskning bakom sig. Men läxor förväntas alla automatiskt veta vad det är, kunna 
hantera och arbeta med på ett effektivt sätt. (s 5) 
 

I artikeln ”Läxpolicyn ett stöd för alla” (Sundström 2008b) i Lärarnas tidning, kan man läsa 

om Flygelskolans lärare som enats om en gemensam läxpolicy för skolan. Efter många samtal 

och diskussioner och genom att ha vridit och vänt på begreppet läxa, enades lärarna för fyra år 

sedan om en gemensam läxpolicy för skolan. Det handlar inte om att skolan ska överge läxor 

eftersom lärarna var överens om att vissa läxor behövs. En bra läxa bör enligt dem vara väl 

förberedd, tydlig, kunna göras utan hjälp och de bör vara repeterande och motiverande för 

fortsatt arbete. Läxpolicyn fungerar även som ett bra stöd för lärarna i kontakten med 

föräldrarna, särkilt i diskussioner med föräldrar som anser att barnen har för lite läxa. 

 

I Borås tidning publicerades artikeln ”Lärare ifrågasätter läxor” (Englund 2008). I den kan 

man läsa att ”en skola utan läxor skulle kunna fungera alldeles utmärkt”. Det tror i alla fall 

Ulla Lyckstam som är rektor. Hon menar att läxor ges av gammal tradition trots att dagens 

styrdokument inte nämner läxan. Lyckstam (Englund 2008) menar vidare att en risk med 

läxor är att de svagare eleverna halkar efter ännu mer i skolarbetet. Hon poängterar dock att 

läxor även kan vara positiva då de är fostrande och då de tränar elevernas ansvarstagande. 

Vidare menar Lyckstam att läxor måste vara genomtänkta och inte givna som bestraffning för 

att eleverna inte hunnit med vad de skulle på lektionen. En halvtimmes läxläsning på 

vardagarna är lagom tid att lägga på läxläsningen anser hon. Lyckstam kollegor varav den ene 

är språklärare och den andra är matematiklärare håller inte med henne fullt, de anser att en 
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timmes läxläsning per dag är rimligt eftersom de då i sin tur har möjlighet att göra lektionerna 

roligare i skolan. De anser även att det är många föräldrar som efterfrågar läxor. Slöjdläraren 

på skolan, är den lärare, som har valt bort läxor trots att han har möjlighet att ge teoretiska 

läxor. Han motiverar detta med att säga ”Jag gillade skolan när jag var liten, men läxorna 

förstörde allt för mig. Det fick mig att till slut avsky skolan” (Englund 2008). 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att de flesta debattörerna anser att läxan oftare stjälper än 

hjälper eleverna. Det som tas upp som positivt med läxa är att den är fostrande och att de 

tränar elevernas ansvarstagande.  De som ställer sig negativa till läxan anser att inlärning sker 

bäst i skolan och att den trevliga stund som föräldrar och barn förväntas sitta tillsammans i 

lugn och ro och göra läxa inte existerar. Andra menar att läxan bara ges av tradition och att 

ingen hänsyn tas till den kunskap som eleverna tillägnar sig under sina fritidsaktiviteter. De 

som ändå anser att läxan är viktig för elevernas inlärning har infört en gemensam läxpolicy 

för att kringgå de problem som kan uppstå med läxarbetet 

 

Tidigare forskning om läxa 

Läxa – en börda för eleverna 

Den forskning som vi har tagit del av visar på att läxan är en arbetsbörda som eleverna inte 

kan bortse från. Hellsten (2000) anser att elevernas skolarbete, som inkluderar läxan, inte 

värderas lika högt som de vuxnas 40- timmars arbetsvecka. Därför gjorde Hellsten en studie 

om grundskoleelevers arbetsmiljö. Hellsten hänvisar till en utländsk forskning som handlar 

om ungdomars stress, gjord av Suydam, där läxan ibland uppträder som en av orsakerna till 

att elever upplever stress. Hellsten anser vidare att den vetenskapliga litteratur som finns om 

läxan som arbetsbelastning ofta bagatelliserar och omtolkar elevernas arbetsbörda: 

 
Mina egna genomgångar av forskning kring läxor leder till samma slutsats. Det 
dominerande arbetssättet är att hemarbetets effekter eller brist på effekter undersöks utan att 
läxans innehåll, struktur, omfång, bakgrund, sammanhang etc. problematiseras (s 32). 

 

Barnombudsmannen (2004) har genomfört en undersökning om stress bland ungdomar mellan 

9 och 16 år. I den framkommer det att 77 procent av eleverna anser att skolan är en faktor till 

stress, och närmare 50 procent av dessa elever anser att det är läxor och prov som är orsaken 

till att de känner sig stressade. Westlund (2004) konstaterar att eleverna har många 

fritidsaktiviteter och att läxan därför kan bidra till att skapa stress och att eleverna av den 
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orsaken upplever läxorna som en belastning. Westlund påpekar dessutom att lärare ofta 

fokuserar på uppgifter utan att planera in tillräcklig tid till genomförandet under skoltid, vilket 

också kan vara en orsak till att arbetsbördan och därmed stressen ökar. Om läxan upplevs 

stressande kan det också vara en orsak till att eleverna förknippar läxan med brister och 

misslyckanden. 

 

Läxa – en del av elevernas vardag 

Eleverna själva tilldelar läxan stort värde då läxan är en stor del av elevidentiteten. Något som 

Hellsten (1997) redogör för, i en litteraturstudie som berör det som allmänt diskuteras kring 

fenomenet läxa idag, att eleverna själva anser att om man är elev så har man läxor. Leo (2004) 

menar att eftersom läxor är en så naturlig del i elevernas vardag, ifrågasätter de inte läxornas 

vara eller inte vara och det kan vara en anledning till att han i sin studie inte har kunnat visa, 

någon samlad bild av, elevernas uppfattning om varför man har läxor. Eleverna upplever det 

som jobbigt och stressande med läxor men de kan inte heller se en läxfri skola. Studien visar 

också att eleverna tar eget ansvar för läxorna men att de vill att föräldrar ska kunna finnas till 

hands när de gör dem. Liknande resultat kommer Österlind (2001) fram till i sin studie om 

elevers förhållningssätt till läxor. Österlind konstaterar att de allra flesta eleverna upplever ett 

visst motstånd inför läxor men att de samtidigt anser att läxor hör skolan till. I studien 

framkommer det även att eleverna önskar ett bättre samarbete mellan lärare, för att deras 

läxbörda inte ska bli för stor. Österlind konstaterar också att elever är positiva till att föräldrar 

engagerar sig och hjälper till i deras läxarbet, men att det samtidigt finns elever som inte kan 

få det stödet hemma trots att de önskar det.  

 

Tid verkar vara en viktig faktor när man diskuterar läxarbetet. Westlund (2004) har i sin 

studie tagit del av elevers egna berättelser om vad de upplever tar deras tid i ett 

skolperspektiv. Där visade det sig att läxor återkom i hälften av elevernas beskrivningar, trots 

att läxor inte nämndes som ämne inför uppsatsskrivningen, och av den anledningen valde 

Westlund att rikta in sin studie på fenomenet läxa. Hellsten (1997) redogör också för hur 

eleverna påverkas av tid som en faktor när en del av lektionstiden avsätts för läxförhör och 

genomgångar.  

 

Läxa – ett redskap för ökad kunskap hos eleverna? 

Hellsten (1997) redogör för hur eleverna genom läxan ska träna på färdigheter och befästa 

sina kunskaper. Eleverna förbereder sig också för läxförhör, prov och att träna upp sin 

8 
 



studieteknik för kommande stadium och läxorna fungerar i mångt och mycket som ett 

kontrollinstrument. Oftast är det läraren som står för kontrollen med läxförhör och läxgivning 

men visst ansvar kan även överlåtas på kamrater, då eleverna föreslås rätta varandras 

skrivningar och böcker, då målet är att öka elevernas självkontroll. Kan man visa att 

läxarbetet har någon effekt på elevernas kunskapsutveckling? Cooper (2007) menar att läxan 

inte har någon större effekt på inlärningen, förutom läsningen som kan ha en liten inverkan, i 

de lägre åldrarna men att han kan se fördelar med läxan i de senare åldrarna. På grund av detta 

anser Cooper att läxorna bör fylla olika syften i de olika årskurserna och att läxan ska vara en 

av många källor till kunskap då han påpekar att inlärning sker överallt, även när eleverna 

deltar i till exempel scouterna eller spelar fotboll, på sin fritid. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att den forskning som redovisats ovan visar att eleverna 

ser på läxan som en belastning och ofta förknippat med fel och brister. Läxan skapar många 

gånger stress för eleverna då läxläsningen kolliderar med fritidsaktiviteter. Många elever 

upplever också stress då de anser att läxläsningen ökar deras arbetsbörda och att deras 

arbetsbelastning ofta bagatelliseras. Vi kan även konstatera att, trots att många elever 

upplever ett motstånd mot läxan anser de att det är självklart med läxa då det är en del av 

deras elevidentitet och därför ifrågasätter eleverna heller inte läxan. Det visar sig att elever 

ofta tar eget ansvar för läxan men att de gärna ser föräldrarna närvarande som ett stöd när de 

genomförs. Eleverna ges läxa för att de ska befästa kunskaper, träna färdigheter och för att 

tränas inför kommande studier. Vi kan konstatera att läxan måste fylla olika syften för olika 

årskurser, då det endast är läsningen som har någon effekt på elevernas kunskapsutveckling 

och då endast i de lägre åldrarna. Läxan är heller inte den enda källan till kunskap då inlärning 

sker överallt därför är även det som eleverna lär sig på fritiden viktigt.  

  

Läxa – ett pedagogiskt verktyg för lärare 

Den forskning som vi tagit del av visar att många lärare använder läxan som en del av 

undervisningen och att den därmed anses vara självklar. Westlund (2004) kommer i sin 

forskning fram till att uppfattningen om vad läxa är skiljer sig åt mellan elever och lärare. 

Westlunds forskning visar, som nämnts ovan, att elever bland annat ser på läxan som 

förknippat med brister och misslyckanden medan lärare och vuxna däremot håller fast vid sin 

egen uppfattning om att läxan är ”en objektiv kunskap av verkligheten”(s 64) som Westlund 

själv uttrycker det. 
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Precis som eleverna påverkas också lärarna av att de ofta planerar sina lektioner utifrån 

läxarbetet och att läxans funktion många gånger är att kontrollera elevernas kunskaper genom 

läxförhör och prov (Hellsten 1997). Även Leo (2004) redogör för hur lärare använder läxor 

som en del av undervisningen och att lärarna därför ser det som självklart att eleverna gör sina 

läxor. Leo tror att detta kan bero på att lärarna själva har i sitt arbetstidsavtal, något som 

kallas för förtroendetid och att de därmed förväntar sig att elever också ska ha detta i form av 

läxa. Westlund (2004) och Leo (2004) anger att en av orsakerna till att läxan används som en 

del i undervisningen är att lärare ofta fokuserar på själva uppgiften och inte planerar in 

tillräcklig tid för genomförandet av den på lektionstid. I den studie Leo (2004) har gjort, har 

han kommit fram till att lärare har ett tydligt syfte med sina läxuppgifter men att syftena 

skiljer sig åt beroende på vilken lärare man pratar med. Leo tillägger också att lärare inte 

diskuterar läxor med varandra. 

 

Ingrid Carlgren och Ference Marton (2001) poängterar att lärare måste få inneha en 

professionell roll. De anser bland annat att läxor är ett pedagogiskt verktyg, och att det måste 

vara upp till den enskilde läraren att besluta om vad en läxa ska vara bra för, när den skall ges 

och hur den ska utformas. Lyn Corno (1996) skriver, i sin artikel ”Homework is a 

complicated thing” att hon också är av uppfattningen att lärare skall ge läxa individuellt och 

beroende av situation. Corno har svårt att hålla med dem som propagerar för läxpolicy då hon 

tycker att de gärna idealiserar idén med läxpolicy eftersom Corno anser att de som arbetat 

fram dessa tar stöd i myter kring fenomenet läxa i stället för den verklighet de existerar i.   

 

Läxa – föräldrars ögon och öron på lärarna 

Forskningen som vi har tagit del av redogör för hur läxan kan medföra att lärarna kan känna 

press från föräldrarna. Etta Kravolec och John Buell (2000, s 35) anser att den ökande 

föräldradelaktigheten i skolan bidrar till att läxorna ökar på grund av att ”… homework is 

often seen as the parents´eyes and ears on the school”. Detta innebär att pressen ökar på 

lärarna vad beträffar läxornas innehåll och mängd för att lärarna på detta sätt ska kunna visa 

föräldrarna att de själva är ambitiösa och att skolan håller hög standard. Med andra ord menar 

författarna att ”… extensive homework is frequently linked in our minds to high standards” (s 

35). Hellsten (1997) beskriver under begreppet ”Gemenskap och kontakt” att föräldrarna 

genom läxan också har möjlighet att få en inblick i barnens skolarbete och på så sätt kan de 

även följa och bli delaktiga i barnens framsteg.  
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Precis som Kralovec och Buell (2000) har Lars Erikson (2004) i sin avhandling belyst 

möjligheter och problem som kan uppstå i relationen mellan föräldrar och lärare. Han har 

kommit fram till fyra principer som kan gälla i relationen mellan föräldrar och skola. 

Innebörden i citatet ovan kan i Eriksons text förstås utifrån Valfrihetsprincipen som att 

föräldrarna skapar press på lärarna för att deras barn ska nå så höga kunskapsnivåer som 

möjligt. Om lärarna inte kan leva upp till detta krav vet både föräldrar och lärare att det finns 

andra skolor som föräldrarna kan flytta sina barn till. En annan av Eriksons principer, 

Isärhållandets princip, beskriver hur en del lärare vill hålla en viss distans till föräldrarna. De 

menar att lärare och föräldrar inte kan ha samma relation till barnen då föräldrarna i stor 

utsträckning bara ser till sitt egna barns bästa medan lärare ska kunna förhålla sig till 20-25 

barns bästa. Lärarna vill också hålla en viss distans för att upprätthålla sin professionella roll 

som experter på att undervisa. Den ovan nämnda Isärhållandets princip kan ställas mot 

Partnerskapsprincipen i Eriksons (2004) avhandling där lärarna ser föräldrarna som en 

tillgång i barnens undervisning. Föräldrarna blir mer innefattade i skolliknande aktiviteter 

både i skolan och i hemmet. Han hänvisar till Miriam David när han beskriver hur föräldrar 

idag har blivit mer involverade i sina barns läxläsning något som förr sågs som en 

professionell process som enbart lärare ansågs klara av eftersom föräldrar då sågs mer som 

”amatörer”. Erikson redogör också för Brukarinflytandeprincipen som innebär att föräldrar 

går ihop som ett kollektiv för att kunna utöva deltagardemokrati och därigenom ge föräldrarna 

en möjlighet att kunna utvidga det lokala inflytandet och få en inblick över skolan och dess 

verksamhet.  

 

Sammantaget konstaterar vi att precis som eleverna berörs också lärarna av tid som ett faktum 

när de ofta planerar lektioner utifrån läxarbete. Läxan blir även ett sätt att kontrollera eleverna 

och lärarna ser det som en självklarhet att eleverna därför gör sina läxor. Undersökningar 

redogör för att lärarna inte diskuterar läxor med varandra och detta visar sig när studier också 

beskriver att lärarna har ett tydligt syfte, men att det skiljer sig åt dem emellan. Lärarna kan 

också känna press från föräldrar att ge läxor när de vill att deras barn skall uppnå en hög 

kunskapsnivå och om deras barn inte uppnår ett önskat resultat har föräldrar i dag en 

möjlighet att byta skola. Dock värnar lärarna om sin professionalitet när de anser att det är 

upp till varje lärare att utforma och ge läxor eftersom det är de som är experter på att 

undervisa. Idag anses föräldrarna vara mer delaktiga i läxläsningen och den kan bidra till att 

föräldrarna får en inblick i skolans arbete och på så sätt kunna följa barnens 

kunskapsutveckling. Möjligheten till delaktighet kan också utmynna i att föräldrar går ihop 

11 
 



som ett kollektiv för att på så sätt kunna utöva deltagardemokrati, ett sådant kollektiv kan 

sätta press på lärare att genomföra till exempel föräldrautbildningar och införa läxpolicy. 

 

Läxa – ett dilemma för föräldrar 

Vi har tidigare redogjort för hur lärare anser att de har tydliga syften med läxarbetet dock 

visar samma studie att lärare har tydliga syften med sina läxuppgifter men att föräldrarnas 

uppfattning om tydligheten med läxans syfte skiljer sig från lärarnas uppfattning (Leo 2004). 

Föräldrarna anser att det inte finns någon bra dialog mellan hem och skola då de ofta får dra 

egna slutsatser eftersom läxans syfte inte är klart nog. Föräldrarna anser att syftet med läxan 

många gånger kan vara otydligt och därför kan konflikter uppstå mellan föräldrar och elever i 

samband med läxläsningen. I de konflikterna visar undersökningen att föräldrarna tar skolans 

parti utan att kontakta lärare för stöd och råd. Leo kommer också fram till att föräldrar vill att 

lärare skall ge läxor då de anser att eleverna behöver förberedas inför högstadiets 

studiedisciplin. Ebbe Lindell (1990) menar att det rent av kan framträda en moralisk plikt att 

ge mer läxor. Han menar att läxor är ett sätt att hålla barnen borta från det som han menar är 

ett destruktivt medieutbud som många barn konfronteras av i hemmet. 

 

Hellstens (1997) anser att det gemensamma arbetet med barnens läxarbete skulle kunna vara 

ett sätt för föräldrarna att visa kärlek och omsorg och att de på så sätt anses stärka banden 

inom familjen. Lindell (1990) anser också att, vad han benämner förnuftiga läxor, kan 

innebära en kontakt mellan de tre parterna föräldrar, barn och lärare. Dock menar Lindell att 

hemuppgifterna då borde följas upp i skolan och att föräldrar till och med borde få en 

utbildning, så att de kan bli delaktiga och aktiva i barnens skolarbete. Detta kan även kopplas 

ihop med den samstämmighet mellan lärare och föräldrar som är nödvändig för elevernas 

lärande och för att de ska nå framgång i skolan som Erikson (2004) beskriver i sin 

avhandling. Erikson refererar till Trevor H Cairney och Jean Ashton som menar att elevernas 

skolprestationer måste sammankopplas med deras sociokulturella bakgrund, som får betydelse 

för hur föräldrar stöttar sina barn i deras läxläsning. De menar att läxan inte alltid blir vad 

läraren tänkt sig och att den till och med kan få oönskade effekter då föräldrar har olika 

pedagogiska strategier när de stöttar sina barn i deras läxläsning. De menar att föräldrar måste 

involveras och engageras i skolan för då ”… ökar möjligheterna till en utvidgad ömsesidig 

förståelse för de specifika praktiker som skolan och hemmet utgör” (Erikson 2004, s 116). 
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Sammanfattningsvis konstaterar vi att även om lärarna anser att de är tydliga i sitt syfte med 

läxläsning så är det inte så som föräldrarna uppfattar det. Läxans otydliga syfte skapar många 

gånger konflikter mellan föräldrar och barn när läxorna ska genomföras. I de situationerna tar 

föräldrarna trots detta ofta lärarnas parti utan att kontakta läraren för råd och stöd. Läxan 

anses kunna vara ett sätt att stärka banden inom en familj då det gemensamma läxarbetet kan 

ses som ett sätt att visa kärlek och omsorg. En föräldrautbildning kan vara nödvändig för att 

föräldrar och lärare ska få en gemensam syn på elevernas lärande.  
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Kapitel 3 Intervjustudiens metodiska överväganden 

Under detta kapitel redogör vi för vårt val av undersökningsmetod, hur vi har valt skolor och 

intervjugrupper och hur vi har utformat vår intervjuguide. Vi överväger också de etiska frågor 

som en forskningsintervju kan föra med sig. Efter det beskriver vi hur intervjuerna 

genomfördes och hur dessa bearbetades och analyserades.  

 

Val av undersökningsmetod 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie, framför en kvantitativ studie, då det inte går 

att mäta upplevelser och förhållningssätt med en kvantitativ metod. I våra två fallstudier vill 

vi visa på nyanser av hur intervjupersonerna förhåller sig till fenomenet läxa och därför anser 

vi att den kvalitativa metoden är att föredra (Repstad 2008). Vi har tagit del av vad Steinar 

Kvale (1997) skrivit om kvalitativa forskningsintervjuer och hur han beskriver hur en 

forskningsintervju kan genomföras. Metoden Fokusgrupper (Wibeck 2000) har i stort sett 

samma tillvägagångssätt som Kvale (1997) beskriver och därför anser vi att 

fokusgruppsmetoden lämpar sig bra för vårt kommande arbete. I vårt syfte har vi skillnader 

mellan grupper som en aspekt och just fokusgruppsintervjuer beskrivs som en bra metod när 

olikheter ska förstås. Vi har valt att använda oss av den vanligaste strategin som, enligt 

Wibeck (2000), innebär att medlemmarna i varje enskild grupp är inbördes homogena men att 

vi i analysfasen betonar skillnaderna mellan grupperna.  

 

Vi valde att göra strukturerade fokusgruppsintervjuer eftersom den metoden anses fungera bra 

när vi i ett senare skede ska analysera vårt material. Under en strukturerad 

fokusgruppsintervju är det moderatorn, samtalsledaren, som styr dels diskussionen med 

frågor, som håller sig till ett givet ämne, och dels gruppdynamiken i och med att moderatorns 

roll är knuten till forskningens mål. Frågorna, under en ovan nämnd intervju, är specificerade 

och relativt många (Wibeck 2000). Eftersom en av fokusgruppsintervjuerna inte gick att få till 

stånd och att den istället resulterade i två telefonintervjuer beslöt vi oss för att använda de 

tänkta intervjufrågorna även till dem för att underlätta i vår analysfas. Hur vi planerade 

intervjufrågorna och vilka sorts frågor vi använde oss av redovisas under rubriken 

Intervjuguide.  
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Urval av skolor och intervjugrupper 

Wibeck (2000) har angett fem olika strategier för att kunna göra en rekrytering av medlemmar 

till fokusgrupper. Vi har använt oss av den strategi som hon kallar Kontaktperson. Där 

använder man sig av informanter som i sin tur har hänvisat vidare till lämpliga tänkbara 

gruppmedlemmar. För att nå lärare på skolan utan läxpolicy, som vi hädanefter benämner som 

skola A, har vi använt oss av tidigare kollegor till en av oss. Föräldrarna på samma skola 

rekryterades genom personliga kontakter där en av oss hade vetskap om att de föräldrarna 

hade barn som går på skolan.  

 

För att finna en skola med en uttalad läxpolicy började vi söka på internet efter grundskolors 

hemsidor i en kommun. Där fann vi två skolor som på sina hemsidor angav att de hade en 

läxpolicy. Vid kontakter med respektive skolors rektorer visade det sig att en skola inte hade 

möjlighet att ta emot oss på grund av tidsbrist och mest anmärkningsvärt tackade även den 

andra skolan, där vi hade blivit hänvisade till en kontakt med en lärare, nej till vårt besök med 

motiveringen att: ”Vi har en läxpolicy men ingen lärare följer den”.  

 

Vi sökte oss därför vidare genom att ”googla” på orden skola med läxpolicy. Träffarna vi fick 

sträckte sig geografiskt från Umeå till Lund där Lunds kommun stod för de flesta träffarna 

därför att Lunds kommunstyrelse har tagit ett beslut om att alla skolor i kommunen ska ha en 

läxpolicy. De övriga träffarna fördelade sig utspritt över landet.  

 

Tanken slog oss att skolor kanske har läxpolicy men att det inte framkommer på deras 

hemsidor, så därför påbörjade vi ett stort arbete med att både ringa och mejla rektorer i 

kommuner närmare vår studieort. Efter många kontakter, närmare bestämt ett 30-tal, med 

rektorer kan vi konstatera att läxpolicy inte är vanligt förekommande på skolor, däremot fanns 

ett intresse från ett flertal skolor att få ta del av vad läxpolicy innebär. 

 

Till slut fick vi kontakt med en rektor på en friskola med en uttalad läxpolicy som var villig 

att förmedla kontakt med lärare på skolan. Den skolan kommer hädanefter att benämnas som 

skola B. Hon nämnde på detta tidiga stadium att det kunde bli problem att nå föräldrar på 

samma skola, något som visades sig besannas då vi inte kunde få till stånd en 

fokusgruppsintervju med föräldrar. Efter upprepade kontakter med rektorn och på förslag från 

oss förmedlade hon en förfrågan till en grupp föräldrar om att kunna genomföra individuella 
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telefonintervjuer vilket resulterade i att två föräldrar på eget initiativ tog kontakt med oss. De 

ställde båda två upp på telefonintervjuer. Kontakterna genererade i att vi har gjort 

fokusgruppsintervjuer med tre lärare och tre föräldrar på skola A och en fokusgruppsintervju 

med fyra lärare och två individuella telefonintervjuer med föräldrar på skola B. 

 

Vår ursprungliga plan för vår undersökning var att kunna göra jämförelser mellan två 

kommunalt drivna skolor men det faktum att det var svårt att överhuvudtaget hitta en skola 

med läxpolicy och att tiden inte riktigt räckte till för att leta vidare gjorde att vi beslöt oss för 

att bortse från den omständigheten då huvudmännen för skolan ändå förväntas arbeta efter den 

svenska skolans styrdokument.  

 

Intervjuguide 

Vi utformade vår intervjuguide med att först och främst presentera vårt arbete, 

intervjumetoden och de förutsättningar som deltagarna deltog under. Vi fick göra fyra olika 

intervjuguider för att de var tvungna att anpassas till våra fyra grupper eftersom frågorna inte 

är relevanta för alla grupper. Frågorna är specificerade och relativt många då vi som 

moderatorer ville styra samtalet för att underlätta i analysfasen (Wibeck 2000). 

 

Vi har försökt att utforma frågorna utefter de fem olika typer av frågor som en strukturerad 

intervjuguide bör innehålla. Öppningsfrågan har till syfte att få deltagarna att bli bekanta med 

varandra och situationen. Vår öppningsfråga till alla grupper och deltagare blev: Hur 

motiverar ni läxarbetet? Den frågan fick funktionen en introduktionsfråga eftersom de i 

lärargrupperna redan kände varandra och likaså var föräldragruppen på skola A ytligt bekanta. 

Introduktionsfrågorna har till uppgift att ge deltagarna en introduktion i ämnet som ska 

diskuteras. Introduktionsfrågorna bör följas av övergångsfrågor som har till uppgift att leda in 

samtalet på de viktigaste nyckelfrågorna. En nyckelfråga för vår del blev till exempel den 

som ställdes till föräldrarna om hur de kan påverka läxsituationen på respektive skola. Den 

avslutande frågan utformades så att vi som moderatorer gjorde en sammanfattning av vad 

grupperna hade kommit fram till under intervjun och att de fick en chans att betona något som 

sagts eller på samma sätt tona ner (Wibeck 2000). 
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Etiska frågor 

Vi har i kontakten med våra intervjupersoner, tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som 

beskrivs i Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 1996). Informationskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna ska informeras om de villkor som gäller för deras medverkan, att det 

är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. För att uppfylla dessa krav 

informerades våra intervjupersoner endera muntligt eller skriftligt om dessa krav före 

intervjuerna. Samtyckeskravet betyder att man behöver den medverkandet samtycke till att 

intervjuer görs.  Då alla som medverkar i våra intervjuer är myndiga, var det tillräckligt med 

att upplysa dem att de ställer upp frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. 

Konfidentialitetskravet handlar om att, det, som de medverkande säger, behandlas strikt 

konfidentiellt. För att anonymisera de som medverkade i våra intervjuer valde vi, efter att en 

av våra deltagare ifrågasatt anonymiteten, att avpersonifiera dem och presentera dem som ”en 

av” i de respektive grupperna de tillhör för största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet 

går ut på att det insamlade materialet inte får användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga ändamål. När alla intervjuer är transkriberade och analyserade kommer vi att 

förstöra analysmaterialet (Vetenskapsrådet 1996). 

 

Genomförande av intervjuerna 

När vi genomförde intervjuerna försökte vi, som moderatorer, att vara flexibla och att svara 

neutralt på frågor som uppstod. Vi hade vår intervjuguide men var beredda på att inte följa 

den till punkt och pricka för att inte störa diskussionen som fördes. Eftersom vi var 

intresserade av vad gruppen ville säga oss om fenomenet läxa lyssnade vi aktivt på 

diskussionen, alla intervjuer spelades in på kassettband och transkriberades därefter i sin 

helhet. Vi var båda två med vid alla fem intervjutillfällena för att på så sätt stärka 

reliabiliteten. Just att vi var två moderatorer gjorde också att vi tillsammans kunde reflektera 

och utvärdera intervjuerna och det sociala spel som pågått där (Kvale 1997, Wibeck 2000).  

 

Den första intervjun vi genomförde var med lärargruppen på skola A. Vi träffades i ett 

klassrum på skolan eftersom den genomfördes på deras arbetstid. Vi upplevde det som att 

intervjun flöt bra trots att vi är nybörjare på området. Vi höll oss ganska stadigt till vår 

intervjuguide men någon fråga kunde vi hoppa över då de redan hade redogjort för den i ett 

tidigare skede. Den andra intervjun vi gjorde var med föräldragruppen på skola A som en av 
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oss hade bjudit in till sitt hem. Vi bjöd på fika och vi upplevde det som att den stunden gjorde 

att alla deltagare kände sig bekväma i situationen. För att presentera ämnet fick de läsa ett 

stimulusmaterial (bilaga 3) och sedan följde vi vår intervjuguide. Diskussionen flöt lätt och de 

hade många åsikter om hur de och deras barn upplever läxsituationen. Den tredje intervjun 

genomfördes med lärargruppen på skola B och den krävde att vi reste till annan ort och 

intervjun genomfördes i ett klassrum på skola B. Stämningen var bra och lärarna skojade 

friskt med varandra innan intervjun började. Vi presenterade vårt syfte och vilka villkor de 

deltog under, som vi även gjort innan de föregående intervjuerna. När detta var gjort började 

diskussionen om läxa omgående och vi fick snabbt sätta på bandspelaren för att inte missa de 

åsikter och kommentarer kring ämnet som kom spontant. Efter en liten stund kunde vi ”fånga 

upp” våra intervjudeltagare med frågorna från guiden för att få en struktur på samtalet. 

Eftersom vi inte lyckats få till stånd någon fokusgruppsintervju med föräldrar på skola B var 

vi glada för att vi fick tillfällen att genomföra två telefonintervjuer med föräldrar på skolan. 

Detta innebar att vi fick lösa en del praktiska problem som till exempel hur vi skulle kunna 

banda intervjuerna. Vi gjorde så att vi riggade en mobiltelefon med högtalarfunktion framför 

den diktafon vi använt vid de tidigare intervjuerna. Vi tyckte att det fungerade bra och 

föräldrarna förstod vikten av att behöva prata tydligt. Vi informerade föräldrarna muntligt om 

vilka villkor som gällde för vår intervju, dock läste vi aldrig upp det stimulusmaterial som de 

andra föräldrarna fick del av. Under de här två telefonintervjuerna följde vi vår frågeguide och 

avvek bara några få gånger för att komplettera med följdfrågor eftersom det samspel de andra 

gruppintervjuerna hade haft uteblev av naturliga skäl.  

 

Bearbetning och analys av intervjuerna 

Alla intervjuerna transkriberades i dess helhet för att underlätta arbetet med analysen. Att det 

var en av oss som skrev ut dem underlättade när vi sedan skulle börja analysera resultatet och 

bryta ned texten i dess delar. I analysen har vi tolkat den text som intervjuerna genererade och 

vi har lyft fram det som vi ansåg väsentligast för vår undersökning det som Kvale (1997) talar 

om i termer av meningskoncentrering.  Denna meningskoncentrering stärks med citat för att 

styrka innebörden i det som sagts och med detta menar vi att den data som analysen resulterar 

i ska stärka reliabiliteten (Kvale 1997). I analysfasen har vi hela tiden haft vårt syfte i åtanke 

för att vara säkra på att vi studerar det vi har för avsikt att studera. Genom detta 

tillvägagångssätt anser vi att vi även tagit hänsyn till uppsatsens validitet (Wibeck 2000). 
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Kapitel 4 Resultat och analys av intervjuerna 

Vi börjar detta kapitel med att presentera de båda skolorna och hur lärargrupperna har angett 

hur de arbetar med läxa. Därefter redogör vi för lärar- och föräldragrupperna separat för att 

kunna visa på skillnader och likheter mellan de båda skolorna. Sedan redovisar vi den likhet 

och de fyra olikheterna som vi anser har varit utmärkande för de båda skolorna under 

intervjuerna. För att kunna finna svar på vår frågeställning har vi analyserat hela 

intervjusituationerna och vi styrker sedan helheten med delar som i vårt arbete blir citat från 

intervjuerna.   

 

Presentation av respektive skolor och deras läxsituation 

Skola A är en kommunal F-6 skola i en stad med cirka 30 000 invånare. Det lärararbetslag 

som har deltagit i undersökningen har alla tre en 1-7 lärarutbildning. De är för närvarande 

klasslärare i årskurs 6. De föräldrar som medverkat i studien representerar fyra elever från 

årskurs 3 till 6. I det undersökta arbetslaget ges eleverna läxor på fredag för inlämning 

kommande torsdag i syfte att ge eleverna möjlighet att planera sin vecka. Man har tre läxor 

per vecka, oftast i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Några gånger byts något av 

de ämnena ut mot en läxa i No/So. Lärargruppen har som mål att göra läxorna varierade med 

muntliga och skriftliga uppgifter i kombination med läsövningar. Ytterligare ett mål är att de 

läxor som ges ska ligga på en nivå så att de kan genomföras av eleverna själva. Lärargruppen 

räknar med att läxorna ska ta cirka en timme per vecka. När vi förklarade för föräldragruppen 

på skola A vad en lokal läxpolicy innebär ställde de sig positiva till en sådan. De såg 

dessutom själva en vinst i att en sådan policy skulle vara förankrad i hela kommuner för att 

underlätta om elever byter skola. 

 

Skola B är en F-9 friskola som ligger i en stad med mer än130 000 invånare. Skolan har ett 

ämneslärarsystem från årskurs 1. De fyra lärarna i det arbetslag som deltagit i studien är av 

olika nationalitet och detta innebär att deras utbildningar är varierade. De föräldrar som 

medverkat i intervjuerna representerar fem elever. Det faktum att de har ett ämneslärarsystem 

innebär att de har läxor löpande, det vill säga att de har olika läxdagar för olika ämnen. För att 

underlätta för eleverna använder man sig av en loggbok där alla läxor förs in under respektive 

dag. De följer sin läxpolicy som innebär att eleverna i årskurs 1 och 2 ges läxor två gånger i 

veckan i matematik och svenska. Från årskurs 3 ges läxor i svenska två gånger, i matematik 
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en gång och i B och C språk två respektive en gång. Från årskurs 4 och framåt anger 

läxpolicyn att läxor ges på bestämda läxdagar, information om läxdagar ges till föräldrar vid 

höstterminens start, eleven skriver sin läxa i sin loggbok när han/hon får läxa och läxor 

antecknas på whiteboardtavlan i hemklassrummet. Lärargruppen på skola B räknar med att 

läxarbetet ska ta cirka två och en halv timme i veckan för eleverna att genomföra. Även på 

denna skola har lärargruppen som mål att eleverna ska kunna genomföra läxarbetet på egen 

hand. Enligt lärargruppen utarbetades läxpolicyn för att underlätta för eleverna på grund av 

ämneslärarsystemet. En av föräldrarna på skola B angav att den kom till efter påtryckningar 

av föräldrar då de ville reglera elevernas arbetsbörda. Den andra föräldern hade vetskap om 

läxpolicyn men kunde inte redogöra för innebörden av den. Rektorn uppgav att den kom till 

för att lärare, föräldrar och elever skulle få gemensam syn av elevernas läxbörda men nämnde 

inte på vems initiativ den uppkom. Den dokumenterade policyn för läxor på skola B anger 

följande syften till läxor: 

  
På B-skolan ger vi eleverna läxor eftersom vi vill: 
 
• Träna elevens eget ansvar genom att öka ansvaret med elevens ålder 
• Befästa kunskaper 
• Träna kontinuerligt arbete 
• ”Ta igen” kunskaper som eleven ”missat” 
• Ge föräldrar möjlighet att medverka i sitt barns kunskapsutveckling 

 
 

Efter denna presentation av skolorna och deras förhållningssätt till läxor kommer 

vi under följande två rubriker att redogöra för de intervjuades förhållningssätt till 

läxan. 

 

Lärargruppernas förhållningssätt till läxan på skola A och B 

Efter att ha genomfört fokusgruppsintervjuer med lärargrupperna på skola A och B kan vi 

konstatera att de båda lärargrupperna motiverar läxan på liknande sätt. De nämner bland annat 

att läxor ges för att eleverna ska kunna befästa kunskaper, att ge eleverna en chans att träna 

eget ansvar, att tiden i skolan inte räcker till och att ge föräldrar insyn i skolarbetet. Det 

framkommer att de båda lärargrupperna anser att läxan är ett självklart inslag i 

undervisningen. En av lärarna på skola B använder en liknelse när hon motiverar läxan med 

att eleverna bör ta igen något de missat under lektionstid eller missat på annat sätt. 
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Jag brukar säga så här till eleverna: Jag frågar de hur många som går på simskola och det är 
nästan alla. Okej, varför gör du det? För att jag vill träna och det är viktigt att träna om jag 
vill bli bättre. […] Och precis som du ska träna på att bli bättre på simningen måste du 
också träna på vilket ämne som helst för att du ska bli bättre och det är det som det handlar 
om. 

 

Lärargrupperna på båda skolorna anser att vissa undervisningsmoment kräver mycket tid, som 

inte finns i dagens skola, för att befästa kunskaper. En av lärarna på skola A säger: 

 
Ja, vissa saker måste man läsa in flera gånger. … till exempel att träna in glosor eller något 
annat som kräver upprepade inlärningstillfällen, sådär. 

 

En annan lärare på skola A fyller i med att: 

 
Läsningen är ju en sådan grej. Det räcker inte med de lästillfällen de får i skolan. Få in goda 
vanor när det gäller den också. 

 

Goda vanor anses på båda skolorna också vara ett sätt att lära sig planera sin skolgång 

inklusive läxläsning. Det betonades många gånger speciellt av lärargruppen på skola B. Något 

som skiljde lärargrupperna åt var att skola B också angav att läxa är ett sätt för eleverna att 

tränas inför högre studier vilket en av lärarna på skola A inte håller med om. 

 
Vi har ju inte läxor i sexan för att de ska vänja sig för hur det ska bli i sjuan. 
 

Att läxan är viktig i skola B kan man förstå då eleverna påminns om läxorna hela tiden 

eftersom de finns angivna i dagböckerna, i läxpolicyn, skrivna på whiteboardtavlan och i de 

läxplaneringar som varje elev och förälder får ta del av vid terminsstarterna. En av lärarna på 

skola B motiverade läxan med att: 

 
Vilken nivå man än befinner sig på så kan man bli bättre eller göra någonting mer. 

 

Vidare säger läraren att: 

 
… jag tror inte att man kan utvecklas om man inte har någon form av läxor eller läxpolicy 
där alla vet vad de ska göra. 

 

Lärargruppen på skola A styrker fördelarna med läxarbetet med ungefär samma argument 

som de anger för motiven med den, dock blev de mer precisa i sin beskrivning av fördelarna. 
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En av lärarna uttrycker sig så här om att eleverna ges möjlighet att göra saker i sin egen takt i 

lugn och ro: 

 
Ja, de får planera, studieförmåga, planering och ansvar. Ja, och det här med att sitta själv 
också med någonting. […] Ja, att försöka själv utan att bli stressad utav någon kompis eller 
någon, ja. 

 

Även lärargruppen på skola B anger fördelarna med läxarbetet genom att hänvisa till motivet 

varför de ger läxa. De uppger att vinsten med läxarbetet är att eleverna får möjlighet att 

befästa kunskap, ta igen missad tid, träna ansvar, förberedas inför högre studier och att 

föräldrarna får en möjlighet till insyn i skolarbetet. En av lärarna i skola B säger under 

diskussionens gång, när deras läxpolicy kommer på tal om vikten av att förbereda eleverna för 

högre studier, att: 

 
Ingen läxpolicy och så kommer de till högstadiet och så tjof tjof tjof och så klarar de det 
inte. […] Det är så bra när man börjar och så trappar man upp sen eventuellt när de kommer 
till sexan sjuan är det inte nå lustigt med hemläxa. De anpassar jättebra, annars är det svårt. 

 

Lärargruppen på skola A anger och förstår några av de problem som kan skapa stress i 

samband med läxläsning i hemmet. Det kan vara när läxläsning kolliderar med andra 

aktiviteter, när eleverna behöver hjälpa till mycket i hemmet, när eleverna inte kan och får 

stöd av föräldrar i hemmet och när eleverna inte har en bra arbetsmiljö. 

 
… men det kan ju vara så man inte har någon miljö, man har ingen arbetsmiljö, man har inget 
eget rum att sitta i. Man kanske måste jobba mycket hemma, hjälpa till med småsyskon. Å 
sen har ju många väldigt mycket aktiviteter. Det får ju inte bli stress. Man får ju hitta en bra 
nivå.  

 

Vi tolkar citatet ovan som att lärargruppen på skola A ser sig själva som en del i den situation 

som kan skapa stress i hemmet och att de därför anpassar läxorna i viss mån efter elevernas 

sits. Det som lärargruppen ser som den största nackdelen är när det finns elever som inte kan 

och får stöd av sina föräldrar. En av lärarna uttryckte det så här: 

 
Ja, en tycker jag är om inte föräldrar har möjlighet att kanske kunna stötta hemma och 
hjälpa till. Det är nog den största som jag kan tycka. 

 

När lärargruppen på skola B fick frågan om vilka nackdelar de ser med läxan kunde de inte 

redogöra för någon negativ aspekt mer än att deras egen arbetsbelastning ökar eftersom de är 

av den uppfattningen att det är viktigt att följa upp läxorna kontinuerligt. Däremot lyftes 
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samma problematik, vid ett annat tillfälle under intervjun, med att det kan finnas problem med 

elever som har föräldrar med ett annat modersmål. De eleverna kan ha svårt att få det stöd de 

behöver i hemmet för att klara av sina läxuppgifter och detta problem löste lärarna med att 

eleverna fick tillfällen under skoldagen att göra dem.  

Lärargruppen på skola A menar att föräldrarna kan påverka läxan under till exempel 

utvecklingssamtal och föräldramöten. Lärargruppen ser på läxan som ett brobygge och ett sätt 

att hitta en dialog och samarbete kring eleven. En av lärarna ger exempel på hur det kan gå till 

under utvecklingssamtal: 

 
Å, jag brukar passa på när man har utvecklingssamtal, då brukar ju läxan kanske vara en del 
man diskuterar. Å då brukar man ju oftast kunna göra upp där, då blir det ju mer 
individuella om det är någon som tycker att det är för svårt eller det är för lätt eller att det är 
för mycket. Att då kan man göra upp lite eget med just den eleven. Så där tycker jag att de 
har rätt stor ja liksom. 

 

Citatet ovan ger också exempel på att lärare och föräldrar för en dialog kring läxan som kan 

leda till att man hittar individuella lösningar när någon av parterna anser att problem med 

läxan har uppstått. När problem uppstår framkommer det i intervjun att de kan tipsa föräldrar 

om att skolan erbjuder läxhjälp, där en specialpedagog finns tillgänglig två gånger i veckan 

efter skoldagens slut. Lärargruppen på skola B anger att läxan finns med som en punkt under 

utvecklingssamtalet där föräldrarna får veta om läxorna har fungerat bra eller inte. Under 

intervjun har vi tolkat det som att lärargruppen anser att det ofta förekommer att föräldrar kan 

påverka läxan indirekt med tanke på att de förmedlar sina önskningar och åsikter om mer läxa 

till lärarna genom sina barn. Exempelvis: 

 
Det är aldrig någon förälder så där som jag kan komma ihåg som har kommit till mig och 
sagt att jag vill att du ser till att min flicka eller pojke får med sig extra läxor som de. Utan 
då har de i regel kommit överens, eller överens de har sagt till sin unge att de ska ta med 
läxor hem. 

 

För att svara upp till föräldrarnas indirekta önskningar om mer läxa, som förmedlas via 

eleverna, ger lärargruppen ”frivilliga” läxor under till exempel sommarlov. Mejlkontakt är ett 

verktyg i kontakten med föräldrar, som enligt lärargrupperna på båda skolorna är ett snabbt 

och enkelt sätt att kommunicera med föräldrar. 

 

Jämförande slutsats  

Lärargrupperna på de båda skolorna motiverar läxarbetet med i stort sett samma argument. De 

anger att läxan är ett sätt att befästa kunskaper, att träna eleverna i eget ansvar, att tiden i 
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skolan inte räcker till och att de ger föräldrarna en inblick i vad som sker under skoltid. Den 

aspekten som de båda grupperna diskuterade mest var att tiden under en skoldag inte räcker 

till för att det finns moment som kräver längre tid och upprepade tillfällen för att eleverna ska 

kunna tillgodogöra sig kunskap. Resultatet visar även att de båda lärargrupperna på de båda 

undersökta skolorna förhåller sig till läxan som att den är en självklarhet men att en av 

skillnaderna mellan de båda skolorna är att lärargruppen på skola B anser att läxan är en 

förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas. Det som också skiljer de båda 

lärargrupperna åt är att lärargruppen på skola B även menar att läxan är ett bra tillfälle att 

träna eleverna i planering av sina studier för att de behöver förberedas för högre studier. 

Lärargruppen på skola A anser däremot att läxans syfte inte är att förbereda eleverna för hur 

läxsituationen ser ut på högstadiet. 

 

Det som de båda lärargrupperna anser positivt med läxan är att eleverna har chans att befästa 

kunskap, träna eget ansvar, ta igen förlorad tid i skolan och att föräldrar har möjlighet till 

insyn i skolarbetet. Det som skiljer de båda skolornas lärargrupper åt är att lärargruppen på 

skola B under hela intervjun betonar hur viktig läxan är för att eleverna ska tränas inför högre 

studier och att deras läxpolicy är en förutsättning att eleverna ska bli väl förberedda för den 

kommande läxbördan. När lärargrupperna på de båda skolorna diskuterar om vad som kan 

vara negativt med läxor angav båda lärargrupperna att det största problemet är när elever har 

svårt att få stöd i hemmet. När frågan om vad som är negativt med läxan behandlades under 

intervjun tog lärargruppen på skola B direkt upp deras egen arbetsbörda som en aspekt. Det 

som skiljer de båda lärargrupperna åt är att lärargruppen på skola A tog elevens perspektiv då 

de såg sig själva som en del i den stress som kan uppstå när läxan kolliderar med elevens 

fritidsaktiviteter. En likhet mellan de båda lärargrupperna är att de anger att 

utvecklingssamtalet är ett forum där läxan tas upp. Det som skiljer dem åt är att lärargruppen 

på skola A anser att utvecklingssamtalet ska fungera som ett brobygge där man kan 

kommunicera direkt med föräldrar om till exempel elevernas läxarbete medan lärargruppen på 

skola B anger att de redovisar resultatet av läxarbetet och använder inte termer som dialog och 

kommunikation. Analysresultatet visar också att föräldrarna på skola B, enligt lärarna, 

påverkar läxmängden indirekt via sina barn. 
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Föräldragruppernas förhållningssätt till läxan på skola A och B 

Läxan anses vara en självklarhet av föräldragruppen på skola B. En av föräldrarna på den 

skolan sade: 

 
Ja, att det bara ska göras, det behöver man inte motivera på det sättet… 

 

Dock angav föräldern som motiv, efter en följdfråga från moderator, att eleverna ges en 

möjlighet att fördjupa sina kunskaper. När vi frågade föräldragruppen på skola A hur de 

motiverar läxarbetet fick vi inga direkta svar men vi har tolkat hela intervjusituationen som att 

de också ser läxa som ett självklart inslag i skolan. När frågan togs upp med föräldragruppen 

på skola A började de diskutera om hur en läxa inte bör se ut och utifrån dessa åsikter tyder vi 

det som att de förhåller sig till läxan som att den har sin givna roll i skolarbetet. 

Föräldragruppen på skola A nämner att de fördelarna som de ser med läxarbetet är att de har 

en fostrande funktion, en förberedelse för högstadiet och att de som föräldrar har möjlighet att 

få insyn i vad barnen gör i skolan. En förälder säger: 

 
Det kan annars vara svårt att vara med och veta hur mycket de faktiskt kan. 

 

En annan förälder fyller i med: 

 
Mitt barn berättar det mesta de gör i skolan. Men vad man förstår av kompisar så berättar 
inte alla. De har ingen koll alls vad de har gjort och då kan ju läxa vara bra. […] man ser 
var de står och vad de håller på med i matten och så då. Det är den enda fördelen jag ser.  

 

Föräldragruppen på skola B anser att fördelarna med läxan är att barnen tränas i att ta eget 

ansvar, att det kan vara lugnare för barnen i hemmiljön, att man som förälder kan få en inblick 

i skolarbetet och att ju mer barnen läser ju mer teoretiska kunskaper tillgodogör dem sig. En 

förälder säger:  

 
… är att man faktiskt lär sig mer om man lägger ner mer tid på skolan. Man är ju där för att 
lära sig, inte bara för att lära sig sociala grejer utan för att även lära sig teoretiska kunskaper 
också. Är det så att man ägnar mer tid till läxor är det i normala fall så att man lär sig mer. 
 

Föräldragruppen på skola A anser att tid och mängd är de två största nackdelarna med 

läxläsning. De nämndes som ett återkommande tema under hela intervjun och vi tolkar det 

som att föräldrarna värderar sin egen och barnens fritid högt. En diskussion som fördes var 
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hur läxsituationen ser ut vid extra ledighet och att de läxor som då ges kan uppfattas av 

föräldrarna som en bestraffning. 

 
Förälder 1: … för vi åkte till Medelhavet i somras och då missade vi måndag, tisdag och 
onsdag och sen var det skolavslutning på torsdagen. Och då fick mitt barn extra läxa innan 
på torsdagen. Innan vi åkte!  
 
Förälder 2: Neeej! Sista veckan i skolan! Det var det nog inte någon annan som fick. 

 

En annan aspekt som föräldragruppen på skola A anser vara en nackdel med läxor är när 

läxan inte anpassas till det enskilda barnets kunskapsnivå. En förälder beskriver ett barns 

läxsituation: 

 
Jag upplever från den kompisens mamma och även killen själv att han upplever det här som 
ett jätteberg att bestiga som han inte riktigt fixar. Det blir ett ytterligare bevis på att han inte 
riktigt räcker till. Och så var det väl inte riktigt meningen när läraren ger läxor. Meningen 
är naturligtvis att det ska ge någonting för varje elev. 

 

Föräldern visar här förståelse för, att när läxorna inte är individuellt utformade leder detta till 

att speciellt lågpresterande barn ofta känner stress och motvilja inför läxsituationen. Denna 

motvilja att göra läxorna, som barn känner, upplevs av föräldragruppen på skola A som att det 

ofta leder till konflikter och tjat om läxläsningen i hemmet. De nämner också under intervjun 

att de tror att barn som får en negativ inställning till läxläsning ofta behåller den inställningen 

under hela sin skolgång. Föräldragruppen på skola B såg det också som en nackdel att det 

finns barn som inte kan få stöd i hemmet med sina läxor. Även de föräldrarna upplevde att 

läxor stjäl tid från familjen och övriga fritidsintressen. En förälder sammanfattade det hela 

med att: 

 
Olika mellan olika barn med att läxan inkräktar på fritiden och att föräldrar har olika 
mycket tid och kunskap. 

 

Samma förälder ser även en vinning med att göra läxor ihop med sitt barn då det 

gemensamma läxarbetet kan medföra att barnet blir mer motiverat till skolarbete. 

 
… man får förena nytta med nöje. 

 

Föräldragruppen på skola A menar att de har möjlighet att påverka mängden läxa då de anger 

att de under utvecklingssamtal och föräldramöten har diskuterat de problem som läxmängden 

kan föra med sig. Två av föräldrarna på skola A diskuterade så här: 
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Förälder 1: … att han skulle få lite mindre. Men så där, det var ju någonting som vi 
diskuterade men jag vet inte om det var på utvecklingssamtalet eller om vi pratade om det 
ändå. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men på det viset så är hon bra läraren. Det går och 
prata hon är inte omöjlig. 
 
Förälder 2: Det kan vara skillnad från lärare till lärare. En del har det där att det ska vara 
lika. Här kan man ju se att det har hjälpt att han har fått mindre läxa och sen känna att han 
har fixat det. 

 

Under intervjuns gång har det framkommit att föräldragruppen på skola A enbart har 

synpunkter på mängden läxa men att de inte har synpunkter på dess innehåll. Däremot 

redogör de för konflikter som kan uppstå när föräldrar och deras barn blir oense om läxans 

innehåll och syfte. En förälder beskriver under intervjun hur läraren har förstått de problem 

som föräldrar och deras barn kan stå inför när de skall lösa läxuppgifter på hemmaplan och att 

detta har resulterat i en föräldrautbildning i matematik.  

 
Men nu ska alla femmors föräldrar ha mattelektion med läraren. För det är 
matteuppställningarna som man inte är överens med riktigt. De kommer och frågar hur gör 
man det här? Men så där gör man inte, så här gör man. Jo men så här gör man, så gör man 
inte. Så vi ska ha en mattelektion. Femmorna på skolan ska ha en mattelektion med läraren. 

 

En förälder på skola B lyfter också frågan om mängd och tid som ett problem som kan uppstå 

i hemmet. Föräldern redogör för att denne uppfattar det som svårt att påverka på individnivå 

genom att säga: 

 
Så man kan egentligen inte påverka. Som förälder kan du inte, är det svårt att, påverka den 
enskilde lärarens enskilda läxor till den enskilde eleven. Men som förälder till barn på skola 
B kan man alltid lyfta upp det till en policyfråga. […] arbetena skulle vara i rimlig 
omfattning och rimlig tid och så. 

 

Den andra föräldern på skola B anger att denne hela tiden har en dialog med lärarna men det 

framkommer inte av vårt intervjumaterial i hur stor utsträckning föräldern anser sig kunna 

påverka läxsituationen för sitt barn. I sin dialog med lärarna framkommer det däremot tydligt 

att även mängden är intressant för dennes del men tvärtemot de andra föräldrarna som deltagit 

i intervjuerna är föräldern av uppfattningen att skolan bör ge mer läxor. 

 

Jämförande slutsats 

Vårt resultat av undersökningen visar att föräldragrupperna på de båda skolorna förhåller sig 

till läxan som att läxarbetet är en självklarhet i skolan. De anger att läxans fördelar är att 

eleverna får träna ansvar, att de är förberedande för kommande studier och att de som 
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föräldrar får en inblick i skolarbetet. Det som skiljer de båda föräldragrupperna åt är när en 

förälder på skola B betonar vikten av att studera, då denne anser att desto mer tid man 

spenderar på skolarbetet ju mer kunskap kan barnen tillgodogöra sig. När det gäller vilka 

nackdelar som läxan kan föra med sig skiljer de båda skolornas föräldragruppers åsikter åt. 

Föräldragruppen på skola A kunde ibland uppleva det som att läxa kan ges som en form av 

bestraffning. Dessa situationer kan vara när ledighet tas ut under terminens gång och då 

uppfattades de läxorna som ett straff för hela familjen. Föräldragruppen på skola A angav 

också att läxor ibland upplevs negativa då de inte är tillräckligt individanpassade. Båda 

föräldragrupperna anser att läxan inkräktar på en del av barnens eller familjens gemensamma 

fritidsaktiviteter.  Den gemensamma fritiden var ett återkommande ämne under hela 

fokusgruppsintervjun med föräldragruppen på skola A och därför har vi dragit slutsatsen att 

föräldragruppen på skola A värderar sin och sina barns fritidsaktiviteter högre än 

föräldragruppen på skola B. I vårt resultat har vi även kommit fram till att likheterna mellan 

föräldragrupperna på de båda skolorna är att de har möjlighet att påverka mängden läxa men 

att det inte framkommer om de har någon önskan om att kunna påverka innehållet. 

Olikheterna mellan de båda föräldragrupperna är att på skola A har föräldragruppen en mer 

direkt kommunikation med lärarna angående sina barns läxarbete medan en förälder på skola 

B anger att det är svårt att påverka läxproblematiken på individnivå. 

 

Summering av de centrala slutsatserna 

Under analysfasen av vårt resultat utkristalliserades en likhet och tre olikheter mellan skola A 

och B i lärar- och föräldragruppernas förhållningssätt till läxa, som kommer att redovisas 

nedan. 

 

Läxan som självklar  

Att läxan är självklar framkommer på de båda skolorna, trots att gällande läroplan (Lpo 94) 

inte nämner läxa överhuvudtaget, visar det resultat som vårt arbete har kommit fram till. Vår 

undersökning visar att föräldragrupperna inte ger några direkt konkreta motiv till att läxa ges 

förutom att de anser att de ger eleverna en möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Till exempel 

angav en förälder på skola B att läxor bara ska göras och det krävde inte, enligt denne, något 

mer motiv än så för att legitimera läxan. Vi anser även att lärargrupperna på de båda skolorna 

ser läxan som självklar då de ger läxor kontinuerligt. 
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Kunskapssträvan  

I vår resultatredovisning har vi kommit fram till att skolorna skiljer sig åt när det gäller synen 

på kunskap. Vi har tolkat det som att läxan är viktig på skola B, då eleverna påminns om 

läxan på många olika sätt under skoldagen. Även föräldrarna på den skolan får hem 

läxplaneringar så att de ska kunna stötta sina barn i detta arbete. Resultatet av vår 

undersökning har visat att lärargruppen på skola B anser att föräldragruppen på skolan också 

påverkar läxan indirekt när de framför önskemål om mer läxa genom sina barn. Lärargruppen 

på skola B svarar på föräldrarnas/elevernas önskemål genom att ge frivilliga läxor. 

Lärargruppen på skola B betonade att läxor är en förutsättning för att elever ska kunna 

utvecklas vilket lärargruppen på skola A överhuvudtaget inte nämner i intervjun. Både 

lärargruppen och en förälder på skola B har ett förhållningssätt till läxan som att ju mer 

eleverna läser ju mer kunskap kan eleverna tillgodogöra sig. De anger också att läxan är ett 

medel för att eleverna ska förberedas för högre studier vilket inte betonas lika mycket på skola 

A. Visserligen nämner föräldragruppen på skola A förberedelsen för kommande studier men i 

vår tolkning av hela intervjun anser vi att den inte ges någon betydande roll i 

föräldragruppens motivering till att läxa bör ges. På grundval av ovanstående anser vi att 

undersökningen har visat på en skillnad mellan de båda skolorna när det gäller 

kunskapssträvan.   

 

Fritiden kontra läxan  

Att både lärar- och föräldragruppen på skola A värderar fritiden högt har påvisats i vårt 

resultat. Föräldragruppen återkom under hela intervjun till den tid som skolarbetet inkräktar 

på familjernas fritid. Lärargruppen på skola A ser att läxmängden kan påverka familjernas 

fritid och de har i viss mån anpassat läxorna därefter för att de ska hamna på en rimlig nivå. 

Vårt resultat visar att lärargruppen på skola B inte tar så stor hänsyn till familjernas fritid då 

de anser att läxpolicyn är ett verktyg som ska underlätta för eleverna och deras familjer att 

planera fritiden som innefattas av läxarbete. Föräldragruppen på skola B nämner under 

intervjuerna att läxan gör intrång på familjernas fritid men vi har tolkat det som att de inte gör 

så stor sak av detta faktum, därför ser vi detta som en skillnad mellan de båda skolorna. 
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Relationen mellan lärare och föräldrar  

I vårt analysarbete fann vi en skillnad mellan de båda skolorna när det gäller relationen mellan 

lärare och föräldrar. Föräldragruppen på skola A redogjorde för hur de kan påverka sina barns 

läxsituation under utvecklingssamtal där de för en dialog med lärarna om barnens läxor. 

Lärargruppen på skola A pratar under intervjun om läxan i termer som brobygge och 

samarbete. Föräldrarna på skola B ansåg att de har svårt att påverka den enskilda elevens 

läxor. Vi anser att det finns en viss distans mellan föräldrar och lärare på skola B eftersom när 

lärargruppen, under intervjun diskuterade utvecklingssamtal, förklarade att de där informerade 

föräldrarna om läxan har fungerat bra eller inte. Lärargruppen på skola B använde inte 

termerna dialog och samarbete under intervjun som lärargruppen på skola A gjorde. Det sätt 

som en av föräldrarna på skola B ansåg att denne kunde påverka läxorna var på en generell 

policynivå. På grundval av ovanstående har vi tolkat detta som att det finns en skillnad mellan 

de båda skolorna när det gäller relationen mellan föräldrar och lärare.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att synliggöra om det finns några skillnader och likheter i 

lärares och föräldrars förhållningssätt till fenomenet läxa mellan en skola som har läxpolicy 

och en skola som inte har det. I vårt resultat har vi kunnat påvisa en likhet och tre skillnader i 

lärares och föräldrars förhållningssätt till läxa mellan en skola som har läxpolicy och en skola 

som inte har det. Under vår ”Slutdiskussion” kommer vi att ställa dessa resultat mot den 

forskning, den debatt och de gällande styrdokument som vi har tagit del av. Under 

Metoddiskussionen delar vi med oss av de erfarenheter som vi har fått efter att ha genomfört 

fokusgrupps- och telefonintervjuer och efterföljande analyser. I ”Slutordet” redogör vi för hur 

vi själva som blivande lärare ställer oss till läxa och läxpolicy efter avslutat arbete. Vi lyfter 

även några, som vi anser, intressanta frågor som kan inspirera till vidare forskning. 

 

Slutdiskussion 

Resultatet av vår studie har visat på att läxan är självklar på skola A och B. Lärargrupperna 

använder läxor som en del i undervisningen eftersom de anger att det finns moment i skolan 

som kräver mer tid för att eleverna ska kunna befästa sina kunskaper. Detta stämmer överens 

med både Hellstens (1997) och Leos (2004) studier som har kommit fram till att lärare 

planerar sina lektioner utifrån läxuppgifter. I debatten (Sundström 2008a) menar forskare att 

föräldrar förväntar sig att läxa ges på grund av att de själva har fått läxa under sin egen 

skolgång. Även föräldragrupperna på skola A och B anser att läxan är självklar då resultatet 

visar att de inte ifrågasätter dess existens. Det vi ställer oss frågande till är att både föräldrar 

och lärare anser att läxan är självklar utan att reflektera över den tid som läxor kräver av lärare 

i form av planering och den tid som de tar i anspråk under lektionstid. Vi menar att om lärares 

fokus läggs på att planera bra lektioner utan att läxan gör intrång på lektionstiden så blir 

skoldagen mer intressant för eleverna och detta borde öka elevernas kunskapsutveckling.  

 

Både Hellsten (1997) och Leo (2004) har kommit fram till att läxor ges för att eleverna ska 

förberedas för högre studier vilket inte var syftet med läxan på skola A enligt den 

lärargruppen. Vi anser att intervjuerna har visat att läxan ges en stor betydelse i skola B då 

lärargruppen för det första angav att eleverna ska förberedas för högre studier och att deras 

läxpolicy är ett villkor för detta. För det andra anses läxan även vara en förutsättning för att 

eleverna ska utvecklas. Vi har redogjort för detta som en huvudsaklig skillnad i synen på 
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kunskap mellan skola A och B i vår uppsats. Vi kan å ena sidan anse att läxpolicyn som finns 

på skola B är bra med tanke på att lärarna delvis har tagit ansvar för hur elevernas läxsituation 

ser ut på deras skola. Å andra sidan ställer vi oss kritiska till läxpolicyn då läxbördan för 

eleverna ändå kan bli stor då läxpolicyn enbart reglerar antalet läxor inte innehållsmängden. 

Vi som blivande lärare kan förstå att vissa moment kräver mer tid för att eleverna ska unna 

tillgodogöra sig kunskap som till exempel läsning. Vi anser att föräldrarna kan fylla en 

funktion genom att finnas med som ett stöd i sina barns läsutveckling eftersom det är det 

moment i läxan som visats sig ha någon effekt för de yngre eleverna enligt Cooper (2007). En 

väl genomarbetad läxpolicy, som både Cooper (2007) och Leo (2004) förespråkar, kan vara 

ett verktyg för att få föräldrar, lärare och elever att arbeta mot samma mål vilket även också 

finner stöd i både Lpo 94 där det framgår att ansvaret för barnens utveckling ska ske i 

samarbete med hemmet och hos Erikson (2004) som menar att en samstämmighet mellan 

lärare och föräldrar är nyckeln till framgång i elevernas skolarbet. 

 

Vidare har vi i resultatdelen redogjort för ännu en skillnad mellan skolorna A och B när 

fritiden påverkas av läxan. En orsak till att elever upplever stress i samband med läxan kan 

vara att fritidsaktiviteter kolliderar med läxläsningen vilket Westlund (2004) redogör för. 

Denna kollision upplever även föräldragruppen på skola A när de under hela intervjun 

återkommer till att läxorna inkräktar på elevernas fritidaktiviteter och familjernas fritid, som 

de värderar högt. På skola B nämns inte kollisionen med fritidsaktiviteter i samma 

utsträckning utan där uttalar sig en förälder om att ju mer tid man lägger ned på läxor ju mer 

kunskap kan man tillgodogöra sig. Både Cooper (2007) och Hellsten (Sundström 2008a) 

anser att det eleverna lär sig på fritiden också är värdefullt vilket vi till viss del håller med om. 

Men vi anser att det även måste vara upp till föräldrarna att reglera sina barns fritidaktiviteter 

för att undvika den stress som läxan kan skapa när den kolliderar med elevernas, ofta många, 

fritidsaktiviteter.  

 

Ytterligare en skillnad mellan skolorna A och B som har framkommit i vår undersökning är 

relationen mellan lärare och föräldrar. I vårt resultat kan vi se kopplingar mellan skolorna och 

Eriksons (2004) principer. På skola A har vi tolkat det som att lärar- och föräldragruppen kan 

kategoriseras in under Partnerskapsprincipen då lärarna i utvecklingssamtal och 

föräldramöten diskuterar läxa med föräldrarna och att lärargruppen anser att läxan fungerar 

som ett brobygge och ett sätt att hitta en dialog och ett samarbete kring eleven. På skola B har 

vi tolkat hela intervjusituationen som att lärargruppen vill hålla en viss distans till föräldrar 
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för att upprätthålla sin professionella roll och att de därför kan finna stöd i sin läxpolicy i 

kontakten med föräldrar som anser att barnen har för lite läxa (Sundström 2008b). Denna 

distans som vi ovan beskrivit kan ställas i relation till Eriksons (2004) Isärhållandets princip. 

Under intervjun med en förälder på skola B framkom det att denne upplevde det svårt att 

påverka det enskilda barnets läxsituation men att man som förälder till barn på skola B har 

möjlighet att lyfta frågor till en generell policynivå där föräldrar går ihop i ett kollektiv för att 

kunna påverka till exempel läxan. Vi anser därför att skola B även kan relateras till Eriksons 

Brukarinflytandeprincip. I vårt resultat har vi kunnat påvisa att de båda föräldragrupperna 

anser att läxan är ett sätt att få inblick i barnens skolarbete och deras utveckling vilket även 

Hellsten (1997) har redogjort för.  

 

Att lärarna anser att de har ett tydligt syfte med sina läxuppgifter har Leo (2004) visat i sin 

undersökning. Samma undersökning visar dock att föräldrarna är av en annan uppfattning då 

de anser att läxans syfte är otydligt och att föräldrarna inte tar kontakt med skolan för råd och 

stöd i de situationerna. Detta kan vi ställa i relation till vår undersökning då föräldragruppen 

på skola A under intervjun redogör för konflikter som kan uppstå när föräldrar och barn blir 

oense om läxans innehåll och syfte men att de i motsats till Leos (2004) resultat tar kontakt 

med lärarna. Dessa kontakter har enligt föräldragruppen på skola A resulterat i att en 

föräldrautbildning i matematik ska genomföras och denna föräldrautbildning är också något 

som Lindell (1990) propagerar för då han anser att läxor kräver att föräldrar bör få gå en 

utbildning så att de kan bli delaktiga och aktiva i deras barns skolarbete. Denna 

föräldrautbildning kan vi även koppla samman med den samstämmighet mellan föräldrar och 

lärare som Erikson (2004) beskriver som nycken till elevernas skolframgång. 

 

Metoddiskussion 

Vi har i efterhand förstått att vissa moment har kunnat göras annorlunda. Tyvärr fick 

förmodligen det faktum att policyskolan är en friskola en större betydelse än vad vi hade 

räknat med när vi ändå gjorde valet att ta del av deras läxpolicy. När vi började vårt arbete 

hade vi en teori om att en läxpolicyskola skulle ha en mer genomarbetad syn på läxor än att 

den bara skulle reglera antalet läxor. Cooper (2007) anser att läxans syfte måste skilja sig åt 

mellan olika åldrar men på skola B finns det bara ett generellt syfte med läxpolicyn där det 

står att eleverna får läxor för att träna eget ansvar, befästa kunskaper, träna kontinuerligt 

arbete, ta igen missad kunskap och ge föräldrar möjlighet att medverka i deras barns 
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kunskapsutveckling. Den läxpolicy som skola B har redogör vidare för antalet läxor, då de 

från skolans håll ville minska elevernas läxbörda, och nämner ingenting om läxornas innehåll 

och omfattning. De har en mall för hur många läxor eleverna ska ha i varje ämne under varje 

årskurs men det har i intervjuerna framkommit att lärarna ger ”frivilliga” läxor utöver de 

redan överrenskomna. Under intervjun med lärargruppen på skola B framkom det att 

lärargruppen var medvetna om att det är föräldrarnas åsikter om mer läxa, som ligger bakom 

när elever kommer med önskemål om mer läxa. Eftersom läxpolicyn på skola B delvis hade 

framarbetats för att reglera elevernas läxbörda ställer vi oss frågan om vad läxpolicyn fyller 

för syfte när lärarna ändå ger ”frivilliga” läxor? Vi tror också att det faktum att föräldrarna har 

gjort ett aktivt val för sina barn och deras skolgång har spelat roll för vår undersökning. 

Föräldrarna på skola B har förmodligen varit medvetna om vad som krävs av elever och 

föräldrar på skolan när det gäller till exempel läxor när de gjorde detta val.  

 

Ytterligare ett moment i vår undersökning har kunnat göras annorlunda och det är framför allt 

en av intervjuerna. Vi ställer oss frågande till om den första intervjun som gjordes med lärare 

på skola A verkligen blev en fokusgruppsintervju, då denna intervju mer utvecklades till ett 

möte som hade för avsikt att komma fram till en gemensam ståndpunkt, istället för den 

förutsättningslösa diskussion som är meningen med fokusgrupper.  Denna kritik, som vi ovan 

nämnt, är en risk med fokusgruppsmetoden enligt Wibeck (2000). En annan kritik till vårt 

arbete är att föräldragruppen på skola B blev till två telefonintervjuer istället för den ämnade 

fokusgruppsintervjun, där den tänkta dialogen mellan gruppdeltagarna uteblev. Den gruppen 

fick heller inte ta del av det stimulusmaterial (bilaga 3) som föräldragruppen på skola A fick 

ta del av.   

 

Eftersom detta arbete har en tidsram att hålla sig till begränsades vi av antalet intervjugrupper. 

Vi hade kanske fått ett annat resultat om vi hade kunnat ta del av fler gruppintervjuer och om 

vi även hade kunnat få ta del av vad elever anser om läxa och läxpolicy. Slutligen kan vi se att 

vårt arbete har bidragit till att ge en glimt av vad läxa och läxpolicy spelar för roll i skolor 

idag.  

 

Slutord 

För att knyta an till vår rubrik anser vi, efter att ha gjort denna studie, att eftersom läxan är en 

del av skolans vardag så bör även en väl utarbetad och väl tillämpad lokal läxpolicy vara lika 
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självklar som läxan. Denna läxpolicy bör vara utformad efter Leos (2004) tankar där alla 

berörda parter vet vad som är läxans syfte, vilka krav som ställs på elever, lärare och föräldrar 

samt hur läxorna ska utföras. Denna läxpolicy anser vi bör finnas som en röd tråd mellan de 

olika årskurserna på hela skolan för att skapa en samsyn mellan de berörda parterna om vad 

läxan bör ha för innehåll och funktion. Läxpolicyn anser vi även finner stöd i Lpo 94 då 

arbetet med elevernas utveckling ska ske i samarbete med hemmet. 

  

Som några förslag till fortsatt forskning anser vi att det skulle vara intressant att ta del av 

elevers perspektiv om hur de förhåller sig till läxan. Naturligtvis anser vi att det också kan 

vara intressant att göra samma jämförelse som vi gjort i vår uppsats men mellan en skola med 

en läxpolicy, som är utarbetad enligt Leos (2004) teorier, och en skola som inte har någon 

läxpolicy eftersom detta var vår ursprungstanke.  
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Bilaga 1 informationsbrev 
 

Vi vill hälsa er välkomna till vår intervju! 

Intervjun kommer att utformas som en Fokusgruppsintervju vilket innebär att vi som 

moderatorer kommer att förse er med några frågor som förhoppningsvis kommer att väcka en 

diskussion mellan er deltagare. Moderatorerna (Linda och Karin) kommer att i minsta möjliga 

mån lägga sig i er diskussion men märker vi att diskussionen avtar eller tar en annan väg än 

vad vi har tänkt utifrån vårt syfte, kommer vi att ge den ”näring” med flera och mer relevanta 

frågor. 

Vi kommer att spela in intervjun på kassettband som kommer att förstöras efter att kursen är 

avslutad. Diskussionen kommer senare att skrivas ut och analyseras av oss. Alla deltagare och 

namnen på skolorna kommer att förbli anonyma.  

Syftet med kommande C-uppsats är att synliggöra skillnader och likheter i lärares och 

föräldrars förhållningssätt till fenomenet läxa mellan en skola som har läxpolicy och en skola 

som inte har läxpolicy. 

 

Karin och Linda  
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Bilaga 2 Intervjumallar 
 
Lärare utan läxpolicy:  
 

• Hur motiverar ni som lärare läxarbetet? 
• Vilka fördelar anser ni att läxarbetet för med sig? 
• Vilka nackdelar anser ni att läxarbetet för med sig? 
• Hur kan föräldrar påverka läxsituationen på skolan?  
• Hur lägger ni som lärare upp arbetet med läxor? 
• Hur mycket tid uppskattar ni i lärargruppen att läxläsningen tar i hemmet? 
• Om problem med läxläsningen uppstår, vad gör ni då? 
• Vad betyder läxan för relationen mellan er lärare och föräldrar? 
• Hur ser ni som lärare på föräldrainflytande när det gäller läxa? 
• Hur tror ni att en läxpolicy skulle fungera på er skola? 
 
Vi sammanfattar. Har vi uppfattat allt rätt? 

• Är det någon som vill tillägga någonting? 
 
 
Föräldrar utan läxpolicy: 
 

• Hur motiverar ni som föräldrar läxarbetet? 
• Vilka fördelar anser ni att läxarbetet för med sig? 
• Vilka nackdelar anser ni att läxarbetet för med sig?  
• Hur mycket tid uppskattar ni i föräldragruppen att läxläsningen tar i hemmet? 
• Vad betyder läxan för relationen mellan er som föräldrar och lärarna? 
• Hur kan ni som föräldrar påverka läxsituationen? 
• Om problem med läxa uppstår, vad gör ni då? 
• Hur tror ni att en läxpolicy skulle fungera på er skola? 

 
Vi sammanfattar. Har vi uppfattat allt rätt? 

• Är det någon som vill tillägga någonting? 
 
 
Lärare med läxpolicy 

• Hur motiverar ni som lärare läxarbetet? 
• Vilka fördelar anser ni att läxarbetet för med sig? 
• Vilka nackdelar anser ni att läxarbetet för med sig? 
• Vad innebär läxpolicyn som finns på er skola? 
• Hur och varför kom läxpolicyn till? 
• Vilka var delaktiga med arbetet med läxpolicyn? 
• Vilka positiva/negativa effekter har läxpolicyn fått? 
• Hur kan föräldrar påverka läxsituationen på skolan?  
• Hur lägger ni som lärare upp arbetet med läxor? 
• Hur mycket tid uppskattar ni i lärargruppen att läxläsningen tar i hemmet? 
• Om problem med läxläsningen uppstår, vad gör ni då? 
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• Vad betyder läxan för relationen mellan er lärare och föräldrar? 
• Hur ser ni som lärare på föräldrainflytande när det gäller läxa? 

 
Vi sammanfattar. Har vi uppfattat allt rätt? 

• Är det någon som vill tillägga någonting? 
 
 
Föräldrar med läxpolicy 
 

• Hur motiverar ni som föräldrar läxarbetet? 
• Vilka fördelar anser ni som föräldrar att läxarbetet för med sig? 
• Vilka nackdelar anser ni som föräldrar att läxarbetet för med sig?  
• Vad innebär läxpolicyn som finns på er skola? 
• Hur och varför kom läxpolicyn till? 
• Hur mycket tid uppskattar ni i föräldragruppen att läxläsningen tar i hemmet? 
• Vad betyder läxan för relationen mellan er som föräldrar och lärarna? 
• Hur kan ni som föräldrar påverka läxsituationen? 
• Om problem med läxa uppstår, vad gör ni då? 

 
Vi sammanfattar. Har vi uppfattat allt rätt? 

• Är det någon som vill tillägga någonting? 
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