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Sammanfattning 

Idag är debatten om läxor vanligt förekommande i såväl skolans sfär som i media och inom 

politiken. Dessa debatter kan ses som ett sätt att skapa en normalitet, och en strävan efter att 

få fler att ansluta sig till de olika parternas uttalade uppfattningar om läxans förekomst. 

Tillsammans med denna debatt utgör läroplanen några av de normer som skolans aktörer ska 

förhålla sig till gällande läxorna. Trots att läxan inte nämns i läroplanen så lever läxan vidare 

och vi väljer därför att betrakta läxan som en norm, som följs av inte bara skolans aktörer och 

eleverna utan även av föräldrar. Även fast läxan i huvudsak berör eleven anser vi att elevernas 

talan om läxor inte representeras i de debatter som förs, och vi undrar därför; var är elevernas 

talan om läxor? 

 

Vi har därför valt att anta ett elevperspektiv och använder oss av en diskursanalytisk ansats 

för att förmedla deras uppfattningar om läxor. Eftersom vi anser att läxan är en norm som 

konkurrerar med andra normer väljer vi att ta ett förhandlingsperspektiv och då studera; Vilka 

förhandlingar deltar eleverna i om läxor, och hur påverkas dessa förhandlingar av normer 

och diskurser? 

 

För att finna svar på vår frågeställning och på bästa sätt kunna få fram såväl elevernas 

uppfattningar, samt diskurser om läxor valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med sju 

elever från årskurs 6. Ur dessa kunde vi urskilja två övergripande normer som vi anser är 

grunden till de förhandlingar som dessa elever deltar i; att läxan är viktig och att läxan är ett 

måste. Det är dessa båda normer som formar vår slutliga iakttagelse om vilka förhandlingar 

eleverna deltar i och hur de påverkas av normer och diskurser - att det sker förhandlingar om 

när, var och hur läxan ska göras – inte om den ska göras.  
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1. Inledning 

Skolan har ständigt varit i debatt; politiker har teorier, forskare har forskningsresultat och 

lärare har pedagogiska argument, men gemensamt har de alla en uppfattning om hur de anser 

att skolan bör se ut. Det vi ska fokusera på i det följande är den debatt som handlar om 

läxornas vara eller icke vara.  

I april 2004 publicerades en artikel i Lärarnas Tidning med titeln Läxorna skapar ohälsa 

(Horgby) där forskaren Jan-Olof Hellsten intervjuas. Hellsten som är motståndare till läxor, 

har antagit utgångspunkten att läxor är förknippade med elevers ohälsa. I denna artikel tar 

Hellsten upp skolans hälsokris likväl som skolans kunskapskris. Han säger att slopa läxorna 

kan uppfattas som en dålig metod för att höja svenska elevers kunskapsnivå, men att 

hälsokrisen är ett mycket större problem än kunskapsnivån. Han menar på att svenska 

skolbarn visst lär sig i skolan, men att elevers välmående är en allvarligare problematik och 

att många elevers ohälsa ofta beror på stress. 

      Denna artikel är skriven med utgångspunkt från en av de få forskare i Sverige som har lagt 

tid på att forska kring läxors påverkan, och vi kan se att Hellstens argument under 2004 

säkerligen har en grund i den forskning som han publicerade både 1997 och 2000. Trots att 

denna debattartikel (Horgby 2004) publicerades för flera år sedan har den varit en av de 

artiklar som skapat en med åren allt intensivare debatt kring läxornas vara eller icke vara. 

Som Hellsten nämner i Horgbys (2004) artikel, är kunskapsnivån en kritisk punkt som även i 

debatten idag framstår som ett huvudargument. 

     Rossana Dinamarca, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, debatterade i Lärarnas Tidning 

(2006) för att läxor inte gav en likvärdig utbildning, att de ställde orimliga krav på föräldrarna 

och att läxor var en föråldrad arbetsmetod som inte passade in i det moderna samhället. I maj 

2011 skrev hon en debattartikel
1
 om att en läxfri skola är en mer rättvis skola. Istället för 

hemläxa vill hon införa en lärarledd läxläsning under skoltid på vägen mot en mer jämlik och 

likvärdig skola.  

     Under samma period 2006 hade även nuvarande utbildningsministern och partiledaren för 

Folkpartiet Jan Björklund skrivit en debattartikel
2
 om att slopa läxor inte var den rätta 

metoden för att höja kunskapsnivån i Sverige. I likhet med Björklunds åsikter 2006 publiceras 

                                                             
1 Slopa hemläxorna för en rättvis skola. 
2 Läxförbud förödande för elever som behöver stöd. 
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en debattartikel
3
 av Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, även den i maj 

2011. Hon delar Dinamarcas oro för den minskade likvärdigheten i skolan, men menar på att 

avskaffandet av hemläxorna är fel väg att gå. Hon anser att läxorna fyller viktiga funktioner så 

som att befästa kunskap, utveckla elevernas ansvarstagande samt bygger en bro mellan hem 

och skola. 

 

Läxtraditionen är precis som Dinamarca antydde 2006, en gammal arbetsmetod som var 

synlig i läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80. Sedan dess nämns inte läxor, eller hemarbete, 

som ett pedagogiskt verktyg i något av de styrdokument som dagens skola ska förhålla sig till. 

Trots att läxor inte står i något av dessa dokument, varken i Lpo 94 eller i den gällande 

läroplanen från denna höst, Lgr 11, är läxor ändock ett vanligt förekommande moment i 

skolan idag. Precis detta ställer sig Hellsten extra kritisk till i en av sina studier (1997). Han 

menar att läxornas förekomst måste problematiseras. Vi är villiga att hålla med om att en 

problematisering av läxan behövs men vi ifrågasätter samtidigt Hellstens resonemang. Vi 

anser att läxor har blivit en del i samhällets kultur, att läxor är en norm som är så befäst att 

ändringar i styrdokument inte bryter den. Vi anser att en problematisering kan skapa en debatt 

som den som följde efter den artikel (Horgby 2004) som Hellsten refererades i, men att bryta 

normerna om läxan är mer komplext än så. 

 

Denna pågående debatt om läxan visar hur läxans förekomst är en diskurs utanför 

skolinstitutionens gränser och hur skolans verksamhet berör aktörer i hela samhället. Ingrid 

Westlund, som har skrivit rapporten Läxberättelser – läxor som tid och uppgift (2004), och 

Eva Österlind, som skrivit studien Elevers förhållningssätt till läxor (2001), benämner läxan 

som en företeelse som påverkar eleverna både i skolan, i hemmet och på fritiden. Österlind 

går ett steg längre och funderar kring hur elever försöker förhålla sig till denna 

gränsöverskridande skoluppgift och förklarar att läxan blir ett balansmoment mellan ” […] 

skolans krav, hemmets inställning till studier, kamratpåverkan och individens egna intressen 

och ambitioner” (2001, s 14). Läxan blir då en uppgift, motiverad av normer, som blir en del 

av elevernas vardag och ständigt är ett moment att förhandla kring i förhållande till andra 

normer i elevernas liv.  

     Eftersom vi anser att diskurser aldrig är konstanta, i likhet med Winther Jørgensen och 

Philips (2000), och att de formas utifrån rådande normer, anser vi att den nu pågående 

                                                             
3 Slopade hemläxor fel väg för skolan. 
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debatten som visar på vilka olika normer som finns i vårt samhälle i dag, är en relevant 

utgångspunkt för vår studie. Istället för att debattera eller problematisera läxan för att försöka 

bryta normer, vill vi studera hur normer som skapas i de diskurser som vi omger oss av, 

påverkar hur läxan förhandlas. 

     Lucas Forsberg är ytterligare en av de få forskare som i Sverige har studerat och skrivit om 

läxors förekomst i Sverige. Han har i sin avhandling (Forsberg 2009) studerat hur svenska 

medelklassföräldrar förhandlar om läxor med sina barn och hur rådande normer påverkar 

dessa förhandlingar. I hans studie får vi följa flera familjer och se hur läxan, som norm och 

som grund för diskurser och förhandlingar, påverkar inte enbart barnen utan även föräldrarna 

samt hela vardagslivet för dessa familjer. Läxan blir, i likhet med Westlunds (2004) och 

Österlinds (2001) resonemang, ett fenomen för ständiga förhandlingar som sprider sig vidare 

från elevers förhandlingar, till förhandlingar som föräldrarna kan delta i för att få vardagen att 

gå ihop. Alltså påverkar läxans förekomst inte bara den politiska debatten och eleverna, utan 

alla andra aktörer som behöver handskas med den.  

     Vi finner det intressant att läxan har denna påverkan på aktörer runt om i vårt samhälle. 

Besluten som lärare tar får fler konsekvenser än vad som kan anas, och vi anser att dessa 

förhandlingar och olika sätt att förhålla sig till läxan är det främsta skälet till varför elever kan 

uppleva en stor stress, precis som Hellsten (Horgby 2004) menar, i samband med läxor. 

Därför anser vi att det finns en avsaknad av studier kring hur förhandlingar om läxan 

genomförs ur ett elevperspektiv. 

 

1.1 Syfte 

Som vi nu har redogjort för finns det många som har sina uppfattningar om läxor, och detta 

kan härledas till att skolan är en så kallad ”stor diskurs”, en diskurs som rör sig utanför 

institutionens gränser (Börjesson & Palmblad 2007) och som berör många aktörer på flera 

sätt. Vi anser dock att elevernas uppfattningar om läxor inte syns i tillräcklig stor 

utsträckning, varken i den dagliga eller i den vetenskapliga debatten. 

 

Vi anser, i enlighet med Forsberg (2009), att läxor är en grund för olika typer av förhandlingar 

som eleven deltar i och att hanteringen av läxorna kan vara ett resultat av tidigare 

förhandlingar. För att studera detta har vi valt en diskursanalytisk utgångspunkt, vilket 

innebär att vi vill studera hur eleverna själva talar om förhandlingar om läxor. Genom valet av 

denna metodologiska ansats läggs även fokus på diskurser och normer. Forsberg (2009) hade 
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även han i sin avhandling denna ansats, och det är i samband med detta intressant att 

uppmärksamma de förhandlingssituationer Forsberg fokuserat på. Han för ett resonemang 

kring dessa, dock utan att diskutera hur normer och diskurser påverkar dessa förhandlingar. 

Detta ställer vi oss frågande till då vi anser att normer och diskurser formar de 

förhandlingssituationer som han lyfter fram. Vi anser att förhandlingar påverkas av rådande 

diskurser och normer, samt att normer och diskurser skapas eller förändras i förhandlingar. 

Således är det, enligt vår teoretiska utgångspunkt, inte rimligt att studera förhandlingar utan 

att granska normerna och diskurserna som påverkar dessa förhandlingar. 

     Utifrån ovanstående resonemang är vårt syfte att studera hur förhandlingar påverkas av 

rådande normer och diskurser ur ett elevperspektiv. Det blir relevant för oss att studera såväl 

samtal kring läxor som att försöka klargöra de normer och diskurser som eleverna förhåller 

sig till vid förhandlingar kring läxor.  

 

1.1.1 Frågeställning 

Med ovanstående syfte i åtanke resulterar det i att vår frågeställning således lyder: 

 

Vilka förhandlingar om läxan deltar elever i och hur påverkas dessa förhandlingar av 

rådande normer och diskurser? 

 

1.2 Kommentarer till syfte och frågeställning 

På grund av vår diskursanalytiska ansats anser vi att förhandlingar är beroende av aktörerna 

som ingår i dem, och vi väljer således att skriva att eleverna deltar i olika förhandlingar. Med 

att delta i en förhandling syftar vi på att de ingår i förhandlingar men även att de är med och 

skapar förhandlingen. Det är denna innebörd som vi fortsättningsvis kommer syfta till när vi 

nämner ett deltagande i förhandlingar. 

 

Normer anser vi vara ett förhållningssätt i strävan efter en normalitet, dock är begreppet ett 

tolkningsbart uttryck då normalitet kan syfta på många olika innebörder. Vi har valt att anta 

en syn om att normer är både det som framställs som normaliteten, men även att det kan vara 

en önskvärd strävan. 

     Nära anknutet till normer anser vi att begreppet diskurser ligger, och vi väljer således att 

behandla såväl normer som diskurser i vår uppsats. Diskurser anser vi vara ett bredare 

begrepp än normer och vi anser att diskurser definierar hur det talas om något inom en viss 
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sfär, och att dessa diskurser formas av, som vi nyss nämnt, såväl aktörer som rådande normer.  

 

1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

Vår uppsats består av fem kapitel, varav det första är den inledning som vi precis gått igenom 

där vårt syfte och vår frågeställning har presenterats.  

 

I kapitel 2 gör vi en forskningsöversikt genom att göra nedslag i centrala områden för studien. 

Vi definierar vår metodologiska ansats, redogör för normbegreppet, läroplanens 

normskapande i skolan och för förhandlingar ur ett diskursanalytiskt perspektiv. För att 

slutligen ställa läxor i relation till just dessa diskurser, normer och förhandlingar. 

 

I kapitel 3 redogör vi för vår diskursanalys och hur vi fortsättningsvis kommer att förhålla oss 

till detta i uppsatsen. Vi motiverar våra metoder och beskriver vårt tillvägagångssätt, där 

kvalitativa intervjuer är vår primära datainsamlingsmetod. Fortsättningsvis redogör vi för hur 

vi bearbetar och analyserar svaren från våra intervjuer. Löpande under detta kapitel redogör vi 

för vårt urval och våra etiska överväganden samt diskuterar studiens reliabilitet. 

Avslutningsvis i detta kapitel för vi en metoddiskussion då vi bland annat diskuterar vår 

studie i relation till validitet och överförbarhet. 

  

I kapitel 4 presenterar och analyserar vi vårt resultat i relation till vårt syfte och vår 

frågeställning under rubrikerna Elevers förhandlingar om läxor, Hur normer och diskurser 

påverkar elevernas förhandlingar samt Förhandlingar om när, var och hur – inte om läxor 

ska göras. 

 

I det sista kapitlet, kapitel 5, för vi en diskussion kring vårt resultat med koppling till vårt 

syfte och vår frågeställning samt till tidigare forskning. Vi kommer även att föra ett 

resonemang om hur vår studie kan gynna den pedagogiska praktiken samt ge förslag till 

vidare forskning. 

2. Forskningsöversikt 

För att få en överblick över tidigare forskning kring läxor, normer, diskurser och 

förhandlingar har vi främst utfört en omfattande systematisk litteratursökning i databaser som 
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DIVA, ERIC, SwePub och LIBRIS. Kompletterande har vi använt Google och Skolverket för 

att finna relevanta artiklar, rapporter och avhandlingar för vår genomgång av tidigare 

forskning. Sökorden som vi huvudsakligen har kombinerat är ”homework”, ”negotiation”, 

”discourse” och ”norm”, vilka vi även har sökt efter på svenska via databaserna. Vidare 

kompletterade vi med intuitiva sökningar via tidigare funna referenser och dess referenslistor, 

för att på så vis bredda vår sökning. 

 

Den följande forskningsöversikten disponeras genom att lyfta den relevanta forskning, som vi 

har tagit del av inom området utifrån vår litteratursökning, i relation till vårt syfte samt vilka 

slutsatser som kan dras utifrån denna. Forskningsöversikten behandlar inledningsvis vårt 

diskursanalytiska perspektiv som ligger till grund för den fortsatta litteraturgenomgången där 

vi behandlar Normer, Läroplanens normskapande i skolan samt Om förhandlingar och vårt 

förhandlingsperspektiv på läxor. Slutligen presenteras Läxor i relation till normer, diskurser 

och förhandlingar där vi knyter samman forskningsöversikten till vårt syfte och vår 

frågeställning.  

 

2.1 Diskursanalytiskt perspektiv 

Grunden för det diskursanalytiska perspektivet är den så kallade språkliga vändningen,  

”[…] en uppgörelse med ett rationalistiskt sätt att se på relationen mellan språk och 

verkligheten” (Börjesson 2003, s 69). I enlighet med detta är ramverket för vår uppsats ett 

övergripande diskursanalytisk perspektiv och vi har som Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Philips (2000) förespråkar, konstruerat vårt eget diskursanalytiska paket. Enligt dem är 

det fördelaktigt att använda element från andra perspektiv, vi väljer dock att inte blanda in 

andra teoretiska perspektiv då vi anser att det, för vår studie, är mer fördelaktigt att hålla oss 

inom den diskursanalytiska ramen. Vi konstruerar istället vår egen tolkning av Winther 

Jørgensen och Philips resonemang och väljer att använda element från olika diskursanalytiska 

traditioner, då vi anser att detta kan bidra till olika former av insikter och skapa en bredare 

förståelseram inom vårt diskursanalytiska perspektiv. Även Eva Bolander och Andreas Fejes 

(2009) framhåller att diskursanalys inte är en enhetlig metod, utan är ett brett begrepp med 

många olika definitioner, traditioner och innebörder. Det finns inga på förhand givna ramar 

för hur analysen ska genomföras, utan metoden måste i varje studie skräddarsys utifrån de 

forskningsfrågor och det material som finns, vilka vi tar avstamp från i vår studie.  
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Mats Börjesson (2003) lyfter att diskursanalysen har ”[…] beskrivits som en konst att fånga 

det för-givet-tagna, det som är lika dolt som självklart sant” (s 23). Diskursanalysen går ifrån 

den traditionella forskningens uppmärksamhet på hur verkligheten egentligen är och lägger 

fokus på hur verkligheten skapas i olika diskurser, varför den konstitueras på det sättet och 

när den betraktas som giltig av diskursens aktörer. Bolander och Fejes (2009) skriver att 

diskursanalys är ”[…] ett sätt att synliggöra språkets formgivande och skapande kraft” (s 83). 

Enligt det diskursanalytiska perspektivet går tillträdet till verkligheten alltid genom språket 

som skapar representationer av verkligheten (Winther Jørgensen & Philips 2000). En central 

utgångspunkt för vårt diskursanalytiska perspektiv, i enlighet med Winther Jørgensen och 

Philips (2000), är på så vis att individers sätt att tala inte är en neutral avspegling av 

omvärlden, identiteter och sociala relationer. Talet intar en aktivt skapande roll av dessa och 

möjliggör förändringar, i och med språkets makt. De poängterar även att representationerna 

och den fysiska världen är verkliga och finns där, men att dessa enbart får betydelse och blir 

meningsfulla genom diskurser.  

     Definitionerna kring diskursbegreppet är inte helt entydiga och skiljer sig åt i fråga om 

begreppets omfattning och betydelse, beroende på inom vilken diskursanalytisk tradition man 

vänder sig till. En tillsynes återkommande avgränsning av begreppet diskurs är dock ”[…] ett 

bestämt sätt att tala om och förstå […] ett utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s 7). Det finns samtidigt olika sätt att betrakta och använda diskursbegreppet på, vilket 

Åsa Bartholdsson (2007) framhäver. Enligt henne ses antingen diskurser som lingvistiska 

talakter, där texten är central, eller så ses dessa som sociala praktiker genom vilka världen 

beskrivs och formas. Diskursen ses då som en social text och genom denna konstruerar 

sociala aktörer kunskap, identiteter och relationer mellan människor. Vi ansluter oss till 

Bartholdssons senare betraktelse av att diskurser ses som social text, och diskursbegreppet 

kommer fortsättningsvis att inbegripa detta betraktelsesätt. 

 

En diskurs utgör en oftast osynlig referensram och sätter gränser för vad som anses vara 

möjligt att säga och inom en diskurs samt vem som får ordet och anses vara mest lämpad att 

tala, vilket ständigt öppet för förändring i och med de förhandlingar och diskursiva strider 

som utkämpas inom diskurserna. Detta påverkar även hur individerna handlar i relation till 

diskursens gränser (Börjesson 2003). En diskursiv strid är en maktförhandling om vilket sätt 

att tala om verkligheten som uppnår dominans och överordnas de andra sätten att tala på. Som 

Börjesson även påpekar är diskurser inte enbart förtryckande och styrande strukturer som 
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anger vad som är accepterat för individer att säga och handla, utan ger även ramar för tolkning 

och skapar på så sätt mening, sammanhang och förståelse för omvärlden. 

Börjesson (2003) skriver även: 

 

 

Att studera diskurser och sociala praktiker innebär […] att fundera över det som sägs, hur 

det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas. Diskurser är talordningar och logiker 

som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ’sant’ 

’trovärdigt’, ’förnuftigt’, ’gott’, med mera. Diskursens gränser eller bopålar visar därmed 

också vad som inte är möjligt att säga i ett visst sammanhang (s 21). 
 

Det är sålunda diskurserna som sätter gränser för vilka språkliga kategorier som betraktas som 

logiska och tänkbara, samt vilka som stämmer överens med verkligheten och gör den 

meningsfull.  

 

Med relevans för vårt diskursanalytiska perspektiv vill även vi förtydliga diskursernas relation 

till makt. Den franske filosofen Michael Foucault är ett namn som ideligen förknippas med 

makt och diskurser, i och med hans centrala syn på relationen mellan makt och vetande. 

Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) står makt i fokus i Foucaults teorier, då han 

anser att makten konstituerar diskurser, kunskap och subjektiviteter. Makten tillhör inte 

bestämda agenter, i likhet med diskurser och normer, utan är utspridd över olika sociala 

praktiker. De menar att ”[d]et är genom makten som vår sociala omvärld skapas, som objekt 

skiljs åt och får karakteristika och relationer till varandra” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s 20). Makten besitter på så vis en inneslutande och uteslutande funktion, och blir i den 

bemärkelsen såväl produktiv som begränsande. 

     Enligt Foucault finns det ingen möjlighet att nå den riktiga sanningen. Det som ses som 

sant är en ständigt föränderlig och språklig konstruktion, vad vi säger och i vilka sammanhang 

vi säger något, skapar olika verkligheter. Foucault skapade istället begreppet 

”sanningseffekter” och menar att dessa skapas i diskurserna, som en produkt av de rådande 

maktsystem som finns (Winther Jørgensen & Philips 2000).  

     Inom diskurser finns olika beskrivningar av verkligheten där vissa får status som sanningar 

medan andra exkluderas utanför diskursens ramverk. Språket i diskurser är laddat med 

värderingar, det finns inget neutralt sätt att beskriva världen på genom språket eftersom all 

språkanvändning skapar eller återskapar diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Diskurser har på så vis en normskapande effekt genom dess makt att styra över vad som är 

accepterat eller inte att sägas inom vissa specifika sammanhang och i vissa situationer. 

Genom språket får makten fäste och sätter gränser för vad som anses lämpligt och normalt i 
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olika diskurser. Språket har en styrande funktion över diskursernas inneslutande och 

exkluderande förmåga. Samtidigt existerar det flera olika diskurser som konkurrerar om att nå 

dominans. Det finns således ett förhållande mellan makt och den dominerande diskursen. De 

maktförhållanden som råder styr och avgör vilka diskurser som får dominans över andra 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

     I vår studie fokuserar vi således inte på att finna den ”verkliga” och ”enda” sanningen, utan 

fokuserar istället på de sanningseffekter som skapas inom diskurserna av de aktörer som 

befinner sig inom diskursen. 

 

Diskursen skapar även subjekten, individerna, som rör sig inom diskursen. Individen ses som 

decentrerad på så vis att denne inte anses vara stabil och inte enbart intar en subjektsposition 

utan att ”[…] olika diskurser ger subjektet olika och kanske motstridiga positioner att tala 

ifrån” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s 23). Även Bartholdsson (2007) menar att 

individen framträder genom sociala interaktionsprocesser med innebörden att individer inte är 

fixerade slutprodukter utan föränderliga precis som normer och diskurser. Individen 

konstitueras och rekonstitueras i den mångfald av diskursiva praktiker som denne deltar i. 

Deltagarna intar inbördes subjektspositioner som är tillgängliga, legitima och meningsfulla.  

     I relation till vår studie blir detta av vikt i den betydelsen att vi ser eleven som en individ 

som intar olika roller, med en identitet som är en mångfald av roller och som förändras utifrån 

vilka diskurser som eleven rör sig emellan. Bartholdsson (2007) menar att elevrollen bara är 

en av många möjliga roller och identiteter, och en temporär roll som intas på vissa tidpunkter, 

under vissa dagar och under en specifik tid i livet. Elevrollen intas huvudsakligen i 

skolsammanhang, men även i andra sammanhang där denna roll fordras. Vi anser att dessa 

roller innebär att eleverna förhåller sig till olika normer, vilket i sin tur påverkar 

förhandlingssituationerna som dessa deltar i. 

 

2.2 Normer 

Starkt anknutet till diskurser, som vi i föregående avsnitt redogjort för, är normer vilka vi 

anser formar och begränsar individernas agerande och talande; 

En norm kan delvis ses som något som kan begränsa oss, som förhindrar individen från 

att bli fri och från att få vara precis den hon upplever sig vara. Normer begränsar våra 

möjligheter att agera. Det får oss att tänka, tala och handla på vissa sätt och inte på 

andra, och gör vi fel riskerar vi att bli bestraffade. Men det är också så att normer 

möjliggör oss. Normer talar om hur människor ska agera, de talar till oss och skapar 

förväntan om att vi ska förstå oss som exempelvis man och kvinna, svensk, 
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homosexuell, svart. De gör oss begripliga för oss själva och för andra (Martinsson & 

Reimers 2008, s 18). 

 

Liknande förklaring kring normbegreppet återfinner vi hos Bartholdsson (2007) som uttrycker 

att normer dirigerar människors uppträdande och föreställningar i en viss riktning och att det 

alltid finns en gräns för vad som anses acceptabelt. Man skulle kunna säga att normerna är en 

ständig och i flesta fall osynlig ram, i likhet med diskurserna som vi förhåller oss till, ibland 

även omedvetet. Normer avgränsar vad som anses vara normalt eller inte, och på så sätt 

upprättas gränser och hierarkier mellan normerna. Lena Martinsson och Eva Reimers (2008) 

menar att dessa hierarkiska krafter samverkar eller utmanar varandra, och att det finns 

normativa motsägelser, förändringar och stabiliseringar. Normerna är inte alltid samstämmiga 

vilket beror på att det inte finns en gemensam källa eller ett gemensamt ursprung för dem. Det 

finns en stor och varierande mängd normer vilka är i ständig omvandling och förändring. De 

menar således på att denna förändringsaspekt är kontextuell till sammanhang, tidpunkt och 

situation. Inga normer är stabila, trots att normomvandlingen ibland är trög och pågår under 

längre tid, där förändringen möjliggörs genom mängden av normer som existerar och deras 

motsägelsefullhet. Gränserna för vad som anses lämpligt och normalt förskjuts och förflyttas 

ständigt. 

 

I likhet med vår syn att det finns en relation mellan makt och diskurser, anser vi även att det 

finns en relation mellan makt och normer. Vår normförståelse är influerad av att makt finns i 

och möjliggörs av normer och ett kontinuerligt skapande av under- och överordning. 

Martinsson och Reimers (2008) menar dock att ingen individ eller grupp är ensam ansvarig 

för eller ”äger” en specifik norm eller normativ föreställning, ingen har alltså kontroll över 

den makt som ryms i normerna. De skriver vidare att ”samtidigt som vi alla lever i ett nät av 

normer, insnärjda i och ständigt bundna av dem, så undflyr de oss. De är inte våra” (s 20). De 

påpekar samtidigt att vissa överordnade normer kan vara vinstfulla för somliga individer, men 

att dessa individer inte nödvändigtvis är förespråkare eller befästare av dessa normer. Dock 

finns det alltid en grupp individer med makt att överföra sina normer till andra, både i 

samhället och inom skolans värld. 

     Christina Baggens (2006) skriver att normer förekommer i skolan och de är beroende av ett 

sammanhang och de personer som ingår i detta sammanhang. Vi väljer att uttrycka samma sak 

som Baggens men med mer diskursanalytiska begrepp, vi väljer att istället uttrycka de som att 

normer är diskursivt bundna och därav knutna till de aktörer som deltar i diskursen. Dock ser 

vi en problematik med just skolans verksamhet då normerna i skolan inte enbart är formade av 
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aktörerna inom denna diskurs, utan att det även finns normer utifrån som aktörerna behöver 

rätta sig efter. Ett exempel är skolans styrdokument som förmedlar hur lärarna ska förhålla sig 

i sin profession, och under nästa avsnitt ska vi fördjupa oss i läroplanernas normskapande. 

 

2.3 Läroplanen som normskapande 

Martinsson och Reimers (2008) menar att elever ständigt befinner sig i ett normskapande med 

andra sociala aktörer i skolans värld. Normskapandet handlar om vilka föreställningar om vad 

som är, eller blir, ”normalt” eller ”onormalt” då dessa normer bryts och ställs mot varandra, 

och på så sätt skolas eleverna in i de rådande normerna. De skriver vidare att ”[…] normer 

verkar, görs och utmanas i skolan, men skolan är samtidigt såväl en effekt av normer, som en 

omvandlande och utmanande plats” (Martinsson & Reimers 2008, s 23). Normer är inte 

enbart ett sätt att tala, tänka och känna som blir befäst genom upprepning och imitering av 

människor, utan normer kräver även en materialisering.   

     Fredrik Sjögren (2011) för ett resonemang om att läroplanerna skapar normer och 

diskurser som i sin tur påverkar skolverksamheten och dess aktörer, vilket vi anser som en typ 

av materialisering. Detta resonemang går att återfinna hos Martinsson och Reimers (2008) 

som beskriver läroplanerna inom skolan som ”[…] effekter av vissa normerande förståelser av 

samhället, av skolans roll och av hur individer bör bemötas” (s 14). Poängen är att när normer 

materialiseras blir de stabiliserade, då det är läroplanerna som aktörer inom skolan måste 

arbeta utifrån. Läroplanerna får på så vis en styrande kraft och Martinsson och Reimers 

(2008) refererar till sociologen Bruno Latour som uttrycker det som att läroplanerna blir  

”[…] viktiga agenter i det normativa nätverket” (s 14) samt att de är ett bevis på att även 

dokument, det materiella, ger kraft till olika normer.  

     Om vi ser till den idag gällande läroplanen, Lgr 11, nämns varken läxor eller hemarbete i 

denna, eftersom att regeringen i samråd med Skolverket har valt att frångå detta, till skillnad 

från tidigare läroplaner fram till Lpo 94. De övergripande målen i läroplanen är fyllda med 

olika värderingar som skolan och samhället har på eleverna, och som sätter gränser för vad 

som betraktas som önskvärt att eleverna ska eftersträva. Detta anser vi inte enbart verkar för 

ett normskapande i skolan, utan även för alla aktörer som kommer i kontakt med 

skolinstitutionen.  

     Vi anser att det går att göra olika tolkningar om denna avsaknad av läxor i läroplanen. En 

tolkning skulle kunna vara att denna avsaknad indikerar på ett försök att osynliggöra läxornas 

betydelse. Vi kan även ana att orsaken till varför läxor inte motiveras i styrdokumenten är för 
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att det skulle kunna anses vara överflödigt, eftersom att läxor är ett så pass självklart arbetssätt 

i dagens skola, en norm i sig som således inte behöver nämnas i styrdokumenten. En annan 

tolkning som skulle kunna göras utifrån läxornas avsaknad i läroplanen är att det kan vara ett 

försök till att frångå normen kring det självklara arbetssättet med läxor i skolan, för på så vis 

undvika negativa effekter som läxan kan resultera i. Ytterligare en annan tolkning skulle 

kunna vara att läxan uppfattas som ett pedagogiskt verktyg där dess användande tas beslut om 

av varje enskild skola eller lärare, och att läxan därför inte längre har en plats i 

styrdokumenten, i en alltmer decentraliserad strävan från skolans håll. 

 

Vi menar, utifrån vårt ovanstående resonemang, att det finns överordnade normer och 

normativa förväntningar på eleverna i skolan, vilka formas av skolans normativa makt i och 

med läroplanerna och dess aktörer, där eleverna underordnar sig rollen att vara elev och de 

normer som följer denna roll. Om vi därefter ser läxan som en norm, ibland så pass självklar 

att den inte problematiseras, utan i många fall följs utan någon specifik tanke bakom, besitter 

likaså läxan en normativ makt. Läxan som norm kan enligt oss vara en produkt av flera 

generationers självklara användning av den, en rest från tidigare läroplaners obligatoriska 

användande av läxan men även ett förgivettaget arbetssätt med påtryckningar från föräldrar 

och samhället utanför skolinstitutionens gränser. Om läxan besitter denna normativa makt, så 

anser vi att skolan på så sätt inte bara får makt över elevernas tid i skolan utan även utanför 

skolans gränser, där läxan tas in på hemmets arena och blir ett resultat av förhandling även 

där.  

     Martinsson och Reimers (2008) påpekar vikten av att aldrig sluta granska och förhålla sig 

kritisk till en skola i normer, till hur individer i skolan skolas i normer, samt vad som görs till 

norm i dagens skola och samhälle. Vi ställer oss frågande till varför inte läxan problematiseras 

och diskuteras av de yrkesverksamma i större utsträckning, och om detta kan bero på att läxan 

som arbetsverktyg är en relativt självklar norm, och har varit under flera generationer och 

läroplaner. Vi vill därför åskådliggöra de normer som ligger till grund för hur det talas och 

förhandlas kring läxan, vilken normalitet som finns kring läxan samt vilka normer som ligger 

till grund för förhandlingar om läxan mellan olika aktörer. 

 

2.4 Om förhandlingar och vårt förhandlingsperspektiv om läxor 

Vi har tidigare redogjort för begreppen diskurs och norm där vi kommit fram till att dessa har 

en stark relation till varandra, och nu senast att läroplanerna är normskapande för såväl 
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skolans personal som för elever och föräldrar. Till detta ska vi nu sammankoppla 

förhandlingar eftersom vi anser att även förhandlingar är starkt kopplade till normer och 

diskurser. Därför ska vi i detta avsnitt redogöra för vad som är signifikant för en förhandling 

och hur vi kopplar samman vår uppsats centrala begrepp.  

 

Lennart Hellspong (2008), professor emeriti i retorik, anser att en förhandling är ett verbalt 

sätt att lösa en konflikt som sker när två parter möter ett problem och tillsammans försöker 

förhandla fram en lösning. Dessa problem uppstår oftast när två skilda uppfattningar möts och 

parterna ska försöka enas om hur de ska förhålla sig till detta. Ett sådant problem skulle kunna 

vara skilda uppfattningar om läxan, men vi anser att uppfattningar är påverkade av normer 

som parten försöker leva upp till. Vi menar alltså att olika normer som möts skapar och 

formar förhandlingar. 

    Ett exempel på hur normer formar förhandlingar skulle kunna hämtas från Forsbergs 

avhandling (2009) där han finner att föräldrarna i studien försöker leva upp till normen om att 

vara en involverad förälder, vilket även innebär att prioriteringar blir nödvändiga och att 

föräldrarnas egna intressen får komma i sista hand. I samband med detta uppstår det 

förhandlingar med barnen om läxor, middagstider m.m. där barnen anser en sak och 

föräldrarna en annan. Vi menar att dessa förhandlingar mellan barn och föräldrar är om ett 

problem, när barnen ska göra läxorna, men att normen om att vara en involverad förälder styr 

föräldrarnas förhandlande. 

     Karin Aronsson och Asta Čekaite (2009) menar istället att förhandlingar är ett sätt att 

förhandla fram goda samhällsmedborgare, och vi anser att det Aronsson och Čekaite syftar på 

är det faktum att normer förhandlas fram tillsammans med andra för att på så sätt skapa ett 

normaliserat beteende som accepteras av alla aktörer i diskursen. Vi kan alltså se att normer 

skapar förhandlingar, samtidigt som förhandlingar kan handla om att finna normer.  

 

Som exemplet från Forsbergs (2009) studie visar, kan en förhandling ske mellan två aktörer 

där varje aktör förespråkar en uppfattning, och Hellspong (2008) menar att aktörerna får 

försaka för att vinna i en förhandling. Resultatet av förhandlingar är vanligtvis en kompromiss 

då det är ett sätt att nå ett resultat som alla parter kan acceptera, men resultaten kan även 

innebära att den ena parten blir övertygad om att den andra har rätt. Dock menar Hellspong 

även att det är vanligt att resultaten omförhandlas i förhandlingar, vilket vi även kan se 

grundar sig i den diskursiva situation som en förhandling finns i. Aktörerna i en diskurs är, 

precis som vi tidigare har nämnt, skapare av diskursen och att det är deras gemensamma 
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normer som formar hur diskursen ska se ut. Detta innebär att om en tredje aktör träder in i en 

diskurs skapas en ny förhandling om att finna en gemensam diskurs då den tredje aktören bär 

med sig normer från en annan diskurs. Därför anser vi, precis som Hellspong (2008), att 

förhandlingars resultat inte är konstanta utan att dessa resultat ständigt omprövas för att passa 

alla de aktörer som ingår i en diskurs. 

      Samtidigt menar Hellspong (2008) att förhandlingar kan ha en psykologisk roll vilket 

innebär att förhandlingar även kan ske med det egna jaget. Han menar på att förhandlingar 

kan vara när en individ väger krav mot motkrav med sig själv, t.ex. gällande prioriteringen 

mellan en kortsiktig och en långsiktig nytta. Även i sådana förhandlingar är målet att finna ett 

resultat att förhålla sig till, vilket vi anser skulle kunna vara en överordnad norm som 

individen väljer att följa. Sjögren (2011) väljer att benämna detta som offentliga eller privata 

förhandlingar och menar, precis som Hellspong (2008), att privata förhandlingar med det egna 

jaget påverkas av de offentliga förhandlingarna med andra aktörer än sig själv. Vi anser att 

Hellspongs tankar om att förhandlingars resultat omförhandlas även innefattas av de 

förhandlingar individen har med sig själv. Alltså att normer från andra diskurser inte bara 

omprövar den gemensamma diskursen, utan även varje aktörs normer.  

     Att förhandlingar kan ske med olika aktörer, på olika platser och med olika funktioner 

väljer Sjörgren (2011) att benämna som att förhandlingar kan ske i olika sfärer. Vi har i den 

här uppsatsen valt att använda begreppet sfär, i enlighet med Sjögren och 

Nationalencyklopedins (2011) definition av begreppet sfär. Vi menar på att sfär är ett rumsligt 

begrepp för något abstrakt utan konkreta eller tydliga gränser, och vi väljer detta begrepp för 

att beteckna olika förhandlingssituationer. Förhandlingssfärer som är relevanta för oss i den 

här uppsatsen är de sfärer där eleven vistas och förhandlar.  Vi har valt att benämna dem som 

skolans förhandlingssfär där det förhandlas mellan lärare och elever, hemmets 

förhandlingssfär med föräldrar och elever, förhandlingssfären med kompisar och slutligen 

den psykologiska förhandlingssfären där individen förhandlar med sig själv.  

 

Hellspong (2008) skriver att enbart ”[…] ägaren till en vara kan förhandla med en köpare” (s 

23) och menar då att det bara är de aktörer som anses ha en äganderätt över ett problem som 

har rätt att delta i förhandlingen om det. Vi liknar detta med förhandlingar om läxan och anser 

att de är komplexa eftersom fler aktörer har en äganderätt över läxan; läraren ger läxor, 

eleverna utför dem och föräldrar ska se till att eleverna utför dem. Alla tre aktörer har därför 

en äganderätt över läxan och därför rätt att förhandla om den. Dessutom finns det parter 

utanför de sfärer som läxan rör sig mellan, som anser sig ha äganderätt över problematiken 
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med  läxan. Dessa kan vara politiker som styr skolans resurser, men även skattebetalare som 

tillämpar sitt brukarinflytande och då anser sig ha rätt att förhandla om läxor. Vi anser att 

läxan, och skolan i allmänhet, är ett ämne som berör väldigt många aktörer i olika sfärer som 

alla anser sig ha olika äganderätt. Detta kan skapa stora problem då det är många aktörer som 

ska försöka finna en lösning på problemet. Vi menar att det är därför som läxan är så 

debatterad, precis som vi gett exempel på tidigare, och att det därför kan vara svårt att komma 

fram till ett beslut om hur man ska förhålla sig till läxor. 

     I samband med att det talas om äganderätt till olika förhandlingar är det relevant att tala 

om handlingsutrymme (Aronsson & Čekaite 2009). Vi menar på att handlingsutrymme, med 

inspiration från Aronsson och Čekaite, även innefattar förhandlingar och väljer att kalla det 

förhandlingsutrymme istället då vi anser att det överensstämmer bättre med vårt syfte. Med 

förhandlingsutrymme så syftar vi på den chans de olika aktörerna ges i en förhandling att 

uttrycka sin ståndpunkt, och vi menar på att förhandlingar kan begränsa vissa aktörer på grund 

av normer men även av andra faktorer så som hur aktören positionerar sig och rådande 

maktförhållanden.  

 

Karin Aronsson och Lucas Forsberg (2010) skriver i sin artikel om hur positionering kan 

förekomma i förhandlingar och skriver då att i ”[…] studier om socialt samspel har begreppet 

’position’ kommit att bli ett allt mer centralt begrepp [som innefattar] hur en aktör väljer att 

framställa sig i socialt sampel” (s 25). Vi menar att eleven står i en position mellan flera sfärer 

där förhandlingar om läxor pågår i dem alla. Vi anser att det är en komplex situation för 

eleven och framför allt där eleven i flera sfärer har en underförstådd maktposition som 

underordnad andra aktörer så som föräldrar och lärare. Vi menar på att det finns normer och 

diskurser som påverkar hur eleverna förhåller sig till dessa aktörer och att det finns en osynlig 

regel om att det trots allt är lärare och vuxna som bestämmer även om eleven ibland ges 

utrymme att förhandla om något.  

     Sjögren (2011) skriver att makt och förhandlingar har ett starkt samband och att en 

förhandling aldrig är helt neutral från maktförhållanden. Hellspong (2008) däremot skriver att 

det enbart är förhandlingar när det råder en maktsymmetri mellan de båda parterna och att 

förhandlingar, som är relevanta för vår studie, inte är förhandlingar om det finns en osynlig 

norm om hur aktörerna ska förhålla sig till varandra. Hellspong menar också att förhandlingar 

inte kan ske om det finns regler och lagar som styr problemet eller förhandlingen, vilket 

skulle vara ytterligare ett argument till att förhandlingar mellan eleven och lärare, och eleven 

och föräldrar inte alls skulle vara förhandlingar. Trots Hellspongs (2008) resonemang väljer vi 
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ändå att förhålla oss i enlighet med Sjögren (2011) och menar att förhandlingar visst kan ske 

där det råder en maktasymmetri mellan parterna som förhandlar, och att förhandlingar visst 

kan ske där normer och diskurser påverkar. Eftersom vi anser att allting är diskursivt, i 

enlighet med vår forskningsansats, menar vi att även förhandlingar är diskursiva och att 

förhandlingar uppstår i olika sfärer med olika diskurser där bland annat olika normer möts. 

För att finna en gemensam diskurs att tala, menar vi att det uppstår förhandlingar om vilka 

normer som aktörerna i diskursen ska förhålla sig till.  

     Förhandlingar styrda av makt skapar även som effekt positioneringar. Aktörerna i en 

förhandling kan positionera sig som över- eller underordnade de andra, och vi menar att 

föräldrar och lärare positionerar sig, medvetet eller omedvetet, som överordnade elever med 

hjälp av normer. Detta skapar som sagt en maktasymmetri som vi menar kan ha effekter för 

förhandlingars genomförande, men även förhandlingars förekommande. Eleverna märker av 

sin underordnade roll och använder sig då av andra typer av positioner för att öka sin makt i 

en förhandling, till exempel genom det som Aronsson och Forsberg (2010) kallar för 

”generationsposition”. Aronsson och Forsberg har skrivit en artikel om hur barn växlar mellan 

att positionera sig som barn och att positionera sig som vuxna för att på så sätt vinna så 

mycket som möjligt i en förhandling med aktörer som enligt samhällets normer har 

överordnade maktpositioner. Eleverna spelar på sin roll som barn i vissa situationer och väljer 

att agera mer vuxet i andra för att få sin vilja igenom. I samband med detta rollskapande 

förhandlar eleven även fram en identitet. Aronsson och Forsberg (2010) skriver att 

”[i]dentitete[r] är inte något som är helt fixt och givet, utan delvis något som ständigt 

framförhandlas och omförhandlas i socialt samspel” (s 25). Vi anser att detta innebär att 

elevers rollskapande och konstruktion av sina identiteter är starkt påverkade av rådande 

normer och de diskurser som de vistas i.  

     Utöver positioneringen som barn och vuxen, positionerar sig eleverna även i andra roller 

som kan göra positioneringsprocessen komplicerad. Utöver att vara barn ibland och mer 

vuxen ibland, så är barnet dessutom elev i en sfär men barn i en annan. Forsberg (2009) 

skriver att ett barn blir en elev då den underordnar sig skolans normer, vilket skulle innebära 

att rollskapandet tillbaka från elev till barn sker när eleven underordnar sig någon annan sfärs 

normer. Bartholdsson (2007) menar på att detta rollskapande är diskursivt på det sätt att 

rollerna omprövas i de situationer som eleven hamnar i, och att vilken roll eleven väljer att 

positionera sig i är temporär och förändras över tiden. Vi anser att läxor kan ha en stor effekt 

på detta rollskapande som barn eller skolelev då läxan blir, precis som Ann-Marie Markström 

(2007) anser att förskolans hall blir, ett övergångsobjekt mellan det privata och det offentliga, 
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och enligt oss mellan rollen av att vara elev och rollen av att vara barn. Läxan är en uppgift 

från skolan som tas med hem, och på så sätt förs skolans normer med in i hemmets sfär. Vi 

anser att läxan kan ge effekten av att eleven fortsätter att vara elev, på grund av läxan, även i 

hemmet och att detta kan skapa konflikter och förhandlingar då skolans normer möter 

hemmets.  

 

2.5 Läxor i relation till normer, diskurser och förhandlingar 

I enlighet med det som avslutade föregående avsnitt, så kan läxan uppfattas som ett 

övergångsobjekt i elevernas rollskapande. Markström (2007) har skrivit en artikel om 

förskolans hall som en sfär där föräldrar och pedagoger möts och där eleverna övergår från att 

vara barn till att vara förskoleelev. Hon menar på att hallen har en funktion av att vara 

rollskapande och att sätta gränser mellan hemmets sfär och förskolans sfär. Vi resonerar om 

att läxan ger den motsatta effekten av vad hallen ger. Läxan blir ett offentligt objekt från 

skolans sfär som förs med in i hemmets sfär, och detta innebär att elevrollen inte byts ut 

förrän läxorna är gjorda. Westlund (2004) benämner detta som att läxan är en gränslös tillvaro 

och att den suddar ut gränserna mellan skola och hem, medan hallen i Markströms artikel 

(2007) tydliggör gränserna mellan förskolan och hemmet. Vi menar alltså att läxan färdas 

över flera olika förhandlingssfärers gränser och vi ska i det följande redogöra för hur läxan 

knyts samman med begreppen diskurs, norm och förhandling, samt varför dessa begrepp är 

relevanta för vår studie om läxor.  

 

Vi anser att det finns ett starkt samband mellan dessa begrepp; diskurser, normer och 

förhandlingar. Vi anser att normer skapas av aktörer och tillämpas i diskurser, som det 

förhandlas om. I dessa förhandlingar skapas nya normer och diskurser. Detta innebär, i 

enlighet med ett diskursanalytiskt synsätt, att allting är kontextuellt vilket innebär att normer, 

förhandlingar och diskurser är beroende av den situation de ter sig i och vilka aktörer som är 

inblandade eftersom det är aktörerna som skapar dessa tillsammans.  

      Eftersom vi anser att allting är diskursivt menar vi på att en definition av ett begrepp beror 

på hur det talas om det i diskursen, därför ifrågasätter vi om det är möjligt att definiera 

begreppet läxa överhuvudtaget. I den tidigare forskning, som vi har studerat, har det varit 

populärt att försöka ge sin egen definition av begreppet, och variationerna är inte avsevärda 

men de existerar.  



 18 

      Österlind (2001) refererar till en amerikansk skrivelse som säger att begreppet 

”homework” är hämtat från industrin där arbetet ibland kunde behöva utföras i hemmen. Hon 

refererar också till en annan författare, Carsten Ljunggren, vars definition säger att 

”homework” och ”läxa” kan härledas till uttryck som att ”läsa med möda” eller ”mödosam 

läsning” (Österlind 2001, s 19). Enligt denna definition är läxor mödosamma, besvärliga och 

jobbiga eller en arbetsuppgift att utföra i hemmet som en form av restuppgift.  

      Nationalencyklopedin (2011) definierar begreppet läxa, i enlighet med Österlind (2001), 

som en ”avgränsad skoluppgift för hemarbete […]”, men detta kritiserar både Forsberg (2009) 

och Hellsten (2000) som skriver att läxor inte nödvändigtvis utförs i hemmet, utan att det även 

kan ske på raster eller under skoltid. Utifrån detta skulle man kunna dra slutsatsen att 

läxarbete inte är detsamma som hemarbete. 

       Definitionerna av läxan innefattar även vem som tilldelar uppgiften, och även här finns 

det skilda uppfattningar. Österlind (2001) skriver att läxor är en uppgift som läraren ger till 

eleverna medan Hellsten (1997) framhåller att läxor inte bara är uppgifter som ges av en 

auktoritär, utan att begreppet även används för frivilliga och kompletterande skoluppgifter. 

      Inte nog med detta så har Nationalencyklopedin (2011) även lagt till ytterligare en 

förklaring till begreppet läxa, och i denna definition syftas begreppets användning i meningar 

som ”laget hade lärt sig läxan sedan sist och spelade med en helt ny taktik”. Här ges ordet en 

negativ klang som anspelar på att man en gång gjort ett misstag som man nu behöver lära sig 

av.  Även denna dubbelanvändning av begreppet kan vara en orsak till att ordet läxa är så pass 

svårdefinierat. 

     Trots att dessa förslag på definitioner ringar in ett område av vad läxor anses vara är det 

inte en tydlig definition som klargörs i den svenska läxforskningen. Som vi redan har nämnt 

anser vi att det går att ifrågasätta om en definition ens är möjlig då vi anser att definitioner 

görs i diskurser vilka är beroende av dess aktörer. Detta skulle innebära att det är ett 

evighetsarbete att försöka definiera vad begreppet läxa är då diskurser även är föränderliga, 

och därför skulle de olika definitionerna slutligen vara oräkneliga. 

 

Som framkommit i kapitel 1 är åsikterna om läxor vitt skilda och att det förs en debatt kring 

dess vara eller icke vara. Ena sidan talar för läxor som en fördel för elevers inlärning, 

föräldrars insyn i skolarbetet och den tid föräldrar och barn kan spendera tillsammans. Den 

andra sidan säger istället att läxor bör slopas då de skapar stress, konflikter och att kvalitén på 

kunskaperna som tillägnas via läxor är varierade, vilket innebär att läxan inte är ett sätt att 

sträva efter en likvärdig utbildning.  
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     Ur detta går det att ana att normerna i Sverige under perioden 2004-2011 är att läxor ska 

göras hemma med föräldrarna, att de är till för att lära sig något och att föräldrars delaktighet 

och engagemang i sina barns skolgång är viktig. Det finns ytterligare normer som kan anas i 

debattens utformning – att läxor anses så viktiga att de skapar stress bland eleverna och att en 

likvärdig utbildning är betydelsefull. Som sagt så finns det gott om normer om läxor och det 

är inte konstigt att det uppstår konflikter kring läxan när det finns många olika uppfattningar 

om läxans syfte, konsekvenser och existens. 

     Den debatt som medier visar är en del av de normer som råder i dagens samhälle i Sverige, 

men som vi även har nämnt är läroplanen starkt normskapande för skolans diskurs. Både 

medierna och styrdokumenten i skolan påverkar hur skolans sfär utformas, och på så sätt även 

läxan. Detta innebär att normer skapade från parter utanför läxans sfärer kan påverka dess 

förekomst, syfte och utformning. Däremot menar vi att även normerna i sig är knutna till 

diskursen och att läsning av vad andra förmedlar påverkas av aktören som läser. Vi menar på 

att normer skapas utifrån betraktarens ståndpunkt och hur den själv förhåller sig till andra 

normer i sina diskurser.  

 

Läxor förkommer alltså i flera sfärer med flera olika aktörer och med flera uppfattningar om 

läxan som skiljer sig åt mellan dessa aktörer. Föräldrarna upplever att läxor ligger till grund 

för tjat och konflikter i hemmen enligt Forsberg (2009), som har studerat medelklassföräldrars 

uppfattningar om läxan. Föräldrarna menar på att det ständigt pågår förhandlingar kring hur 

läxan ska utföras, vilket skapar stress både för föräldrar och för barn. De antyder att läxan är 

positiv och att de gärna hjälper sina barn, men att den samtidigt är orsaken för flera av de 

problem som uppstår i familjens vardag. Forsberg menar på att läxan blir en uppgift för 

eleverna, men att det blir föräldrarnas uppgift att se till att den görs, vilket leder till att läxan 

är en tidstjuv för såväl föräldrarna som eleverna, samt deras tid tillsammans. Föräldrarnas 

agerande kring läxan, att genomföra den trots att det är ett problem, beror på innefattandet av 

en norm att göra läxan och att hjälpa sina barn, vilken oftast prioriteras högre än föräldrarnas 

egna intressen.  

    Trots att det finns flera negativa effekter av läxor är det många föräldrar som förutsätter att 

barnen ska få läxor precis som de själva fick under sin skoltid (Nilsson 2008). Även detta kan 

ses som ett tecken på att läxan är en norm i samhället som kan vara svår att bryta, trots att 

aktörerna anser att det finns flera negativa effekter av normen. 

     Lärare däremot anser att läxor har en positiv funktion, även om de inte ingår i 

bedömningarna. Österlind (2001) menar på att lärare anser att läxor är ett bra sätt för 
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kunskapsinlärning och att detta underlättar för eleverna vid läsning inför prov. Westlund 

(2004) väljer att tillägga att läxor även kan handla om att öka elevernas ansvarstagande, 

självförtroende och studieteknik, samt att läxor signalerar hög kvalitet gentemot föräldrarna. 

Här skiljer sig Sjögren (2011) åt i uppfattningen. Han menar på att brukarinflytandet i dagens 

skola kan leda till en deprofessionalisering, vilket innebär att det förtar ”statusen” av att ha 

läraryrket som profession. Vi anser att Sjögren har en poäng i sitt resonemang, och då med 

koppling till läxornas funktion som övergångsobjekt. Läxor skulle kunna definieras som 

skolarbete som sker utanför lektionstid, vilket innebär att eleven ska klara av att lösa uppgifter 

utan lärarens hjälp. Detta skulle kunna tolkas som en indikation på att läraryrket inte bör 

värdesättas då både elever och föräldrar tillåts utföra professionens jobb i och med läxor. 

      Eleverna i sin tur uppfattar läxan som en stressfaktor och ytterligare en arbetsbelastning 

(Hellsten 2000), och Hellsten menar att elevers hälsa är ett värre problem än om svenska 

barns kunskapsnivå inte är vad den har varit tidigare (Horgby 2004). Samtidigt anser Hellsten 

(2000) att läxan är en sådan naturlig del av elevers vardag att den inte ifrågasätts, vilket vi 

anser står för en underkastelse av normen. Trots att lärarna anser att läxan inte väger in vid 

bedömningsprocessen, är det precis detta eleverna uppfattar enligt Österlind (2001). Hon har i 

sin studie funnit att elever ofta talar om läxor i samband med betyg och oro inför framtiden. 

     Detta innebär, utifrån denna forskningsöversikt, att lärare och föräldrar anser att läxor ska 

förekomma medan eleverna delger negativa effekter av dem. Kanske kan aktörernas 

uttalanden styras av rådande normer från deras respektive sfärer. Dessa normer för de sedan 

vidare in i de sfärer där de ska försöka förhandla fram en lösning i en diskurs där andra parter 

möts med skilda normer om läxan. Inte nog med att förhandlingarna styrs av olika normer, så 

påverkar även maktpositionerna och förhandlingsutrymmena hur förhandlingen går till. 

Elevernas roll i en förhandling med lärare och föräldrar är, som vi tidigare nämnt, med stor 

sannolikhet en underordnad roll med ett relativt litet förhandlingsutrymmet. Detta anser vi 

vara ett problem – att elevers uppfattningar om läxor ur ett förhandlingsperspektiv inte har 

belysts, vilket ligger till grund för att vi intar detta perspektiv. 

 

Som vi har redogjort för tidigare, har normer en stark påverkan kring talet om olika saker. Vi 

anser, i enlighet med vår metodologiska ansats, att det är i diskurserna som normerna skapas, 

samtidigt som normerna skapar diskurserna. Detta innebär att förhandlingar om läxan är starkt 

knutna till rådande normer och diskurser. Med denna tidigare forskning som vår förförståelse 

ska vi i enlighet med vår diskursanalytiska ansats studera, och utifrån detta analysera, hur 
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förhandlingar om läxor kan se ut ur elevernas perspektiv och hur dessa påverkas av normer 

och diskurser. 

3. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi inledningsvis hur vi förhåller oss till vår empiri i relation till vår 

diskursanalys genom att redogöra för våra diskursanalytiska verktyg. I samband med detta 

redogör vi även för vad vår metodologiska ansats har inneburit för de ställningstaganden vi 

har gjort samt för vår analys. Därefter redovisar vi studiens tillvägagångssätt samt vår primära 

datainsamlingsmetod - kvalitativa intervjuer. Vi redogör löpande för våra urvalsaspekter, 

studiens värde i fråga om reliabilitet, reflexivitet och validitet, samt för de etiska 

överväganden som vi har gjort genomgående under studiens gång. Därefter redogör vi för hur 

vi har bearbetat och analyserat vårt material och avslutar med en metoddiskussion. 

 

3.1 Vår diskursanalytiska verktygslåda 

Diskursanalys handlar om att förstå språkets skapande och formande roll av vår verklighet, 

oss själva och andra (Bolander & Fejes 2009). Det material som vi samlar in ses som ”[…] 

språkliga utsagor som beskriver en verklighet” (Bolander & Fejes 2009, s 85) och som har ett 

sanningsanspråk. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv framställs inte vissa sociala texter som 

mer ”verkliga” eller ”sanna” än andra, alla är delar av verkligheten som på olika sätt och med 

olika medel gör anspråk på att säga något om världen (Börjesson & Palmblad 2007). Som vi 

har nämnt tidigare i samband med vårt diskursanalytiska perspektiv, finns det i diskurser 

ständigt olika beskrivningar av verkligheten där vissa får status som sanningar medan andra 

exkluderas utanför diskursens ramverk. Inom ett diskursanalytiskt perspektiv är det inga 

beskrivningar som värderas högre än andra eller som anses ge en mer äkta bild av 

verkligheten. Däremot menar Bolander och Fejes (2009) att en diskursanalys kan ge en bild 

av vilka beskrivningar som får mer sanningsstatus än andra. 

     Börjesson (2003) påpekar att när en diskursanalys ska användas krävs det ett reflexivt 

förhållningssätt och att forskaren tar vara på det empiriska materialet och sitt studieobjekt. 

Det är forskarens uppgift att ge det studerade fenomenet ett meningsfullt sammanhang utifrån 

olika perspektiv. Ur dessa perspektiv som diskursanalysen grundar sig i, finns en skepsis mot 

absoluta sanningsanspråk, med argumentet att alla utsagor enbart är giltiga för specifika 

grupper, under en viss tid och inom en viss kultur (Börjesson 2003). Vi vill därför ur ett 
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diskursanalytiskt perspektiv studera vilka utsagor av verkligheten som finns och anses som 

sanna, samt hur dessa påverkas av rådande normer och diskurser. 

 

Bolander och Fejes (2009) påpekar att forskaren inte är fristående från den studerade 

diskursen, och kan inte genom att inta en roll utanför diskursen analysera den. Forskaren 

betraktas som ett subjekt bland andra subjekt inom diskursen och är medskapare till den, 

samtidigt som forskaren blir en produkt av diskursen. Sammanfattningsvis blir forskaren och 

den text som produceras medskapare av möjliga sanningar inom diskursens ram, och den 

resulterade texten skrivs utifrån vad som är möjligt inom diskursen. 

     Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) ligger en diskursanalytikers fokus inte på att 

komma bakom diskurserna och vad individer verkligen menar eller hur verkligheten 

egentligen är. Det är själva diskursen som blir föremål för vår studie och analys. Vår uppgift 

blir att finna mönster i diskursens utsagor och, som Winther Jørgensen och Philips (2000) 

påpekar har vi för avsikt att studera ”[…] vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva 

framställningar av verkligheten får” (s 28). 

     En svårighet som varje diskursanalytiker måste ta ställning till, är sin egen närhet till och 

de egna uppfattningarna om den diskurs som studeras. Enligt Winther Jørgensen och Philips 

(2000) måste man ”[…] försöka sätta parentes kring sig själv och sin egen ”kunskap” så att 

ens egna värderingar inte överskuggar analysen” (s 28). Forskaren får försöka ställa sig 

främmande till diskursen och materialet, men som författarna även nämner, så är det inte ett 

svar eller en lösning på reflexivitetsproblematiken inom detta perspektiv. 

     Vi betraktar vår studie och vår uppsats som en diskursiv konstruktion, det är inte den enda 

möjliga framställningen utan en version av den verklighet som vi har studerat, till skillnad 

från en objektiv kunskapssyn, där kunskap ses som en avspegling av verkligheten. Winther 

Jørgensen och Philips (2000) påpekar vikten av reflexivitet, i den meningen att 

diskursanalysens egna teorier används på den egna forskningspraktiken. I metoddiskussionen 

kommer ett vidare resonemang av detta att följa där vi diskuterar reflexivitetsproblematiken 

och vår påverkan som forskare utifrån vårt diskursanalytiska perspektiv. 

 

3.2 Vårt tillvägagångssätt 

Vår diskursanalytiska ansats, som vi i tidigare avsnitt redogjort för, har under studiens gång 

legat till grund för vårt tillvägagångssätt, som i det följande kommer att presenteras och 

redogöras för. 
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Inledningsvis skickade vi en förfrågan om att få genomföra vår studie till samtliga rektorer 

inom grundskolan i en stor kommun i Sverige. Vi kom därefter i kontakt med en rektor för en 

medelstor grundskola i ett medelklassområde i kommunen, och eftersom detta var den första 

skolan vi upprättade en god kontakt med valde vi att utföra vår studie där. Vi skickade rektorn 

en beskrivning av vårt syfte med uppsatsen och en förfrågan om att få genomföra studien i 

någon av skolans klasser. Därefter upprättades en kontakt med en arbetslagsledare för bland 

annat årskurs 6, som även var klassledare för en av skolans två årskurs 6. Vi valde då att 

genomföra studien i arbetslagsledarens klass, som bestod av arton elever med fem flickor och 

tretton pojkar. 

     Vår hypotes var att eleverna i årskurs 6 har stor erfarenhet av skolverksamheten och även 

har erfarit läxor i tidigare årskurser vilket argumenterar för vårt val av denna årskurs. Vi antog 

således att dessa elever skulle ha god förmåga att presentera sina tankar och erfarenheter för 

oss. En ytterligare begränsning, då på grund av den begränsade tiden, var att enbart studera en 

av dessa klasser, men detta val gjorde vi även på grund av vårt syfte. Vi ansåg inte att elever 

från två klasser skulle gynna vårt syfte, eftersom dessa elever skulle komma från två olika 

övergripande klasskulturer, där det samtidigt finns olika diskurser som påverkar dessa 

kulturer. Vi anser att det då skulle vara oundvikligt att jämföra dessa klasser, men i enlighet 

med vår metodologiska ansats har vi inte för avsikt att göra detta. Vi vill istället fokusera på 

att studera de diskurser som eleverna, tillsammans med andra aktörer befinner sig inom och 

rör sig emellan, inte de diskurser som finns i de olika klasserna. 

 

På grund av vår diskursanalytiska syn blev det även relevant för oss att integrera de tre lärarna 

som var i kontakt med eleverna i denna klass. Två av lärarna var så kallade klasslärare med 

ansvar för varsin klass i årskurs 6. Dessa arbetade tätt ihop och med så kallade 

mentorsgrupper, där båda lärarna undervisade i båda klasserna och därför hade goda kontakter 

med alla eleverna i vår valda klass. Den tredje läraren var en resursperson, som rörde sig 

mellan båda klasserna. 

     För att fördjupa vår förförståelse kring elevernas övergripande diskurser och normer, och 

vart de har sin grund, valde vi att samtala med dessa tre lärare under ca en halvtimme om 

deras syn på läxor som en del i sin undervisning.  I detta samtal framkom att klasslärarna 

förespråkar ett läxfritt arbetssätt, men att det på skolan inte finns en gemensam uttalad 

läxpolicy. Lärarna har arbetat tillsammans under en längre tid, men har också haft skilda 

åsikter kring läxans vara eller icke vara, men för att landa i en, vad de kallar, läxfri 
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undervisning behövde de förhandla fram ett arbetssätt som de båda accepterade. Detta 

resulterar i att eleverna tilldelas engelska glosor varannan vecka, då och då andra mer 

praktiska läxor, men även att om skolarbetet inte blir färdigt ges eleverna en hemläxa för att 

göra klart detta. Lärarna förmedlade att de anser att eleverna borde ägna sig åt andra 

aktiviteter på fritiden än skolans, men även att inlärning sker via repetitioner vilket är 

motiveringen till de regelbundna engelska glosorna som eleverna tilldelas. Lärarna anser att 

läxor är ett bra sätt för eleverna att lära sig att ta ansvar, men att de konflikter som de anser sig 

veta uppstår på grund av läxorna är tillräckliga argument för att sträva efter en läxfri 

undervisning. 

     Samtidigt framhöll lärarna att de anser att det är svårt att bryta läxans tradition och att man 

lätt faller in i de mönster som föräldrar och kollegiet förespråkar. Samtidigt förklarade de 

själva hur de förmedlade sin läxfria undervisning till föräldrarna genom att tydligt visa vad de 

har bestämt och motiverat detta. De menar på att föräldrarna litar på deras åsikter så länge de 

kan argumentera för dem. Under detta samtal med lärarna framgick att detta arbetssätt 

verkligen var en kompromiss, då vi kunde se tendenser till att de fortfarande är oeniga i frågan 

om vilken betydelse läxan ska ha i klassens undervisning. Den information som detta samtal 

gav, ligger till grund för vår fortsatta empiriska studie samt fungerar som en förförståelse i 

analysen av vår insamlade data. 

 

Som en inledande kontakt med eleverna och föräldrarna konstruerade vi ett samtyckesbrev i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2003) fyra forskningsetiska principer4. I detta brev redogjorde 

vi kort för vår studie samt bad om såväl föräldrarnas som elevernas samtycke till deltagande i 

studien.  

     Efter godkännande från alla elever och deras föräldrar gick vi vidare i vår urvalsprocess 

och konstruerade en enkätundersökning till alla arton elever. Syftet med denna var bland 

annat att finna elevernas diskurser om läxor. Därför bad vi eleverna inledningsvis att svara på 

frågan om vad de anser att läxor är. Vid läsning av dessa enkäter använde vi elevernas svar 

som en förförståelse för hur begreppet läxa används i deras diskurser, och det var denna vi 

hade i åtanke vid den fortsatta läsningen av enkäten samt konstruktionen av intervjufrågorna. 

Detta gjorde vi som en strävan efter att finna en gemensam talan om läxor. 

                                                             
4 Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 
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     Det andra syftet med enkäten var att finna en variation av uppfattningar kring läxor i 

klassen, samt att försöka se tendenser till förhandlingar, för att på så sätt välja ut lämpliga 

deltagare inför vår primära datainsamlingsmetod – kvalitativa intervjuer. 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 

För att kunna uppfylla vårt syfte med att klargöra vilka förhandlingar, normer och diskurser 

som finns i klassen, valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer, vilket är ett bra val för 

att få kunskap om människors uppfattningar, upplevelser och tankar (Kvale & Brinkmann 

2009). Vi ansåg att kvalitativa intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod för vår studie i 

relation till vårt syfte och vår diskursanalytiska ansats, samt att vi via intervjuerna belyser 

elevernas egna uppfattningar om sin verklighet. 

 

Vi har, som tidigare nämnts, en diskursanalytisk utgångspunkt och vi menar i likhet med 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) att intervjusituationer är naturligt diskursiva. Alla 

aktörer i intervjun påverkar hur det samtalas, vilket i vårt fall innebär att vi såväl som de 

intervjuade, skapar och omkonstruerar de diskurser som vi också studerar. Vi är med och 

formar diskursen såväl som diskursen formar oss, vilket är en del i arbetet med att hitta en 

gemensam diskurs att förhålla sig till under intervjuns gång. Därför var det extra viktigt för 

oss att vara medvetna om vilken påverkan vi själva har på samtalet, för att på sätt bättre förstå 

hur de diskurser som råder under intervjun är påverkade av oss. Kvale och Brinkmann (2009) 

citerar det som vi menar, att man som intervjuare intar rollen som ”[…] aktiva deltagare 

snarare än som talande frågeformulär” (s 172). 

     Vi såg en risk med att vi som äldre, intervjuare, forskare och blivande lärare kunde inta en 

större maktposition än nödvändigt i samtalet och att detta skulle påverka de diskurser som 

intervjun behandlade. Vi ville därför bygga samtalet utifrån elevernas tidigare diskurser och 

inte utifrån våra egna. Detta för att inta en likvärdig positionering som eleverna och 

därigenom minimera vår maktroll i intervjun och för att underlätta arbetet med att finna en 

gemensam diskurs, vilket är ytterst relevant för en diskursiv intervju där det talas om hur det 

talas (Kvale & Brinkmann 2009). 

     För att göra detta ansåg vi att det var viktigt att använda den begränsade information vi 

tillägnat oss om de elever vi hade valt ut för intervjuer. Som vi nämnde tidigare använde vi en 

enkät för att hitta en variation bland eleverna och för att få en överblick över klassens 

diskurser och normer. Inför varje intervju läste vi således igenom den utvalda elevens enkät 

för att därigenom införskaffa oss en förförståelse för elevens diskurs kring läxor. Utifrån 
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enkäten kunde vi både finna förförståelse inför intervjuerna men även en variation av elevers 

uppfattningar kring läxor för att på så vis få en så vid bild som möjligt av hur läxor hanteras i 

den utvalda klassen, och på så sätt få en grund för vårt urval. Denna bild som vi tillhandahöll 

bestod av skilda åsikter kring läxornas vara eller icke vara. Några elever berättade att de ansåg 

att läxorna var bra för att de lärde sig mycket, och några andra skrev att de inte ville ha några 

läxor alls eftersom de ansåg att allt skolarbete skulle göras under skoltid. Gemensamt för alla 

elever som valdes ut för intervjuerna var att de i svaren signalerade att det kunde finnas, eller 

inte finnas, en förhandling kring läxor i olika situationer och med olika aktörer, vilket 

resulterade i att vi valde ut dessa för att i intervjuerna försöka finna tänkbara orsaker till detta. 

Ett exempel utifrån enkäten var att en övergripande del av eleverna uttryckte ett tvång – ”man 

måste göra läxorna” – vilket vi kunde se både representerade en förhandling, en signal på att 

uttalandet var ett resultat av en tidigare förhandling, samt att detta ’måste’ var ett resultat av 

att det inte fanns något utrymme för en förhandling överhuvudtaget. 

     Utifrån denna urvalsprocess valde vi ut fyra elever för genomförandet av fyra individuella 

intervjuer, samt tre elever till en gruppintervju. De fyra eleverna vid de individuella 

intervjuerna representerades likvärdigt mellan de båda könen, likvärdigt mellan åsikterna för 

och emot läxor samt att alla fyra indikerade på att det fanns eller inte fanns någon förhandling. 

I gruppintervjun deltog två flickor och en pojke, och av dessa representerade en åsikten emot 

läxor, medan de andra två hade antytt sig stå för åsikten för läxor. Gemensamt för dessa var 

att alla visade på någon typ av förhandling. Vi ansåg inte att könsaspekten var det avgörande i 

detta urval, utan vi lät snarare förhandlingarna vara den överordnade faktorn i 

urvalsprocessen. Detta resulterade i att fler flickor representerades i studien trots deras 

minoritet i klassen. 

     De enskilda intervjuerna valde vi med förhoppningen om att eleverna skulle känna sig 

trygga i samtalssituationen och förhoppningsvis våga dela med sig mer av sina uppfattningar 

och förhandlingar om läxor, med exempelvis föräldrar, vilket vi ansåg skulle kunna vara ett 

känsligare ämne. Vi reflekterade över bristerna med enskilda intervjuer och diskuterade hur vi 

skulle kunna få tag i hur det talas om läxor mellan eleverna och hur läxorna förhandlas. På 

grund av detta ansåg vi att det var legitimt att genomföra en gruppintervju med stävan att 

studera interaktionen mellan intervjudeltagarna i ett försök att synliggöra läxdiskurserna. 

Enligt Börjesson och Palmblad (2007) är gruppintervjuer en väl vald strategi då man vill 

fånga diskursernas räckvidd och vad som innesluts och utesluts, då giltigheten för vad som 

kan sägas är begränsad. 
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     Vi ansåg att dessa enskilda intervjuer tillsammans med gruppintervjun skulle ge oss en 

översiktlig bild över de diskurser som eleverna ingår i, samt få en inblick i hur förhandlingar 

kan ske mellan dessa elever.  

 

3.2.2 Intervjustudiens konstruktion och genomförande 

Vi konstruerade halvstrukturerade intervjuer som vi ansåg vara lämpade för att besvara vårt 

syfte och vår frågeställning, nämligen att undersöka vilka förhandlingar om läxan elever har 

och hur dessa förhandlingar påverkas av rådande normer och diskurser. Vi ville även få till 

stånd ett mer naturligt och vardagligt samtal kring detta. En halvstrukturerad intervju liknar 

ett sådant samtal, samtidigt som Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjun alltid är ett 

professionellt samtal med ett annat angreppssätt och frågeteknik mot ett vardagligt samtal. 

 

Som vi nämnde tidigare försökte vi undvika att inta en maktposition i förhållande till 

intervjupersonerna, dock finns det alltid en maktasymmetri i kvalitativa forskningsintervjuer 

och därför kan inte intervjun betraktas som en dialog mellan två jämlika parter. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att ”forskningsintervjun är ett specifikt professionellt samtal med 

en tydlig maktasymmetri mellan forskaren och undersökningspersonen” (s 48). Som 

intervjuare är det av vikt att inte bortse från denna aspekt och inte se intervjun som en 

”dominansfri zon” (Kvale & Brinkmann 2009, s 48). Även om avsikten är att försöka få till 

stånd ett vardagligt samtal har alltid intervjuaren en vetenskaplig kompetens med sig och 

besitter makten över samtalet, vilken riktning det tar och vad som följs upp. Denna makt 

behöver dock inte vara en avsiktligt utövad makt från intervjuarens sida, men det går inte 

heller att undgå denna maktasymmetri (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Vid konstruktionen av intervjufrågorna konstruerade vi en intervjuguide som innehöll fem 

relativt öppna huvudteman som låg till grund för våra intervjuer. Eftersom vi ville studera 

vilka typer av förhandlingar som eleverna deltar i, tematiserade vi intervjun utifrån tänkbara 

sfärer där det skulle kunna finnas tänkbara förhandlingar mellan eleverna och andra aktörer. 

Detta formade tre av våra fem huvudteman; De andra eleverna, Skolan och Hemmet. Innan vi 

behandlade dessa huvudteman valde vi att vid genomförandet av intervjuerna inledningsvis 

behandla vårt första tema, Introduktion. Detta gjorde vi genom att i stora drag berätta för 

eleverna om syftet med vår uppsats samt att vi betonade deras frivilliga deltagande i intervjun, 

möjligheten att avbryta intervjun samt deras anonymitet, i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2003) etiska principer. Därefter inledde vi intervjuandet utifrån vårt andra tema, Informanten, 
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vilket innebar att vi samtalade kort med den intervjuade om denne och dennes relation till 

skolan. Dessa intervjufrågor var av lättare karaktär som inte ställde krav på genomtänkta och 

reflekterande svar, i enlighet med Martyn Denscombe (2009) som anser att det är lämpligt att 

inleda en intervju på det viset. Vi ville skapa ett gott samtalsklimat och få eleverna att känna 

sig relativt trygga med oss, för att därefter mer ingående behandla våra tre resterande teman. 

     Våra teman låg till grund för vår intervjuguide där det under varje tema fanns förslag på 

vidare frågor, vilka fördjupades och följdes upp under intervjuns genomförande. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att intervjuguiden antingen kan vara av mer strukturerad karaktär 

med detaljerade och välformulerade frågor som ställs i en viss ordning, eller kan innehålla en 

överblick över de teman som ska diskuteras och förslag till vidare frågor, där den senare mer 

ostrukturerade guiden var fördelaktig för vårt syfte med intervjuerna. Vår konstruerade 

intervjuguide skulle inte följas strikt, utan mer fungera som ett stödjande verktyg i 

intervjusituationen då vi själva skulle avgöra vilka svar som vi ville följa upp beroende på 

intervjupersonens respons. I likhet med det som Denscombe (2009) skriver om 

halvstrukturerade intervjuer, var vi flexibla gällande våra temans ordningsföljd och gav 

intervjupersonen utrymme att utveckla sina idéer och vi ville undvika att hämma denna 

process utifrån en strukturerad frågeordning. 

 

Inför genomförandet av de enskilda intervjuerna tog vi beslutet att vi skulle genomföra dessa 

med enbart en av oss närvarande, för att på så vis minimera risken att vi som intervjuare intar 

en maktposition som överordnad intervjupersonen, då vi som två intervjuare med en enskild 

elev kunde verka hämmande för intervjupersonens förmåga att öppna sig. Detta ledde till att 

vi genomförde två enskilda intervjuer var, med varsin flicka och varsin pojke. 

     En viktig aspekt att lyfta i relation till denna uppdelning av intervjuerna, är trovärdigheten 

kring resultaten av dessa. Kvale och Brinkmann (2009) menar att resultatet av intervjuerna 

beror på den som intervjuar, och som vi nämnde tidigare är intervjusituationer naturligt 

diskursiva och alla deltagare i samtalet är medskapare av de diskurser som vi undersöker. 

Eftersom vi tog hänsyn till detta vid genomförandet av intervjuerna ansåg vi att 

intervjudeltagarna gavs samma möjligheter att svara och uttrycka sig kring våra intervjuteman 

och frågor, men att deras svar är beroende av den gemensamma diskursen i 

intervjusituationen. Kontentan av detta är att vi som intervjuare deltar i diskurserna och 

därmed även påverkar resultatet, dock är detta lika trovärdigt som något annat då det vi 

förmedlar är en bit av verkligheten, som är kontextuellt beroende och som inte kan ses ur en 
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objektiv synvinkel. Vi har inte för avsikt att söka efter den enda sanningen då vi inte anser att 

detta finns – allt är diskursivt i våra ögon. 

     Gruppintervjun däremot genomförde vi gemensamt efter att vi hade diskuterat att vi i 

denna situation skulle kunna komplettera varandra i positiv mening, samt att vi ansåg att vi i 

denna situation kunde minimera risken som vi såg vid de enskilda intervjuerna. Vi ansåg att vi 

kunde undvika detta eftersom eleverna var fler än oss intervjuare och hade varandra som stöd 

under intervjun och att vi på så vis kunde försöka undvika problematiken med att verka 

överordnad eleverna i och med att vara fler än dem som intervjuas. 

 

Varje enskild intervju tog femton till trettio minuter, medan gruppintervjun med eleverna tog 

cirka fyrtiofem minuter, och alla intervjuer inspelades med diktafon. Efter varje intervju 

kompletterade vi med anteckningar på plats, för att på så vis skapa en mer djupgående 

förståelse för materialet, interaktionen under samtalet och tankar som dykt upp under 

samtalets gång. 

 

3.3 Vår analysprocess och bearbetning 

Det första steget i vår analysprocess var att transkribera vårt insamlade empiriska material. 

Detta försökte vi göra så nära det som intervjupersonerna uttryckte som möjligt, vilket 

resulterade i att vi använde talspråk i våra utskrifter av transkriberingarna. Vi anser att vi 

skulle kunna förstöra diskurserna i våra intervjusamtal genom att översätta informanternas 

talade ord till skriftspråk. Detta gjorde vi i enlighet med vårt diskursanalytiska perspektiv 

eftersom vi studerar talet kring våra studieobjekt. Vid transkriberingsprocessen bytte vi ut alla 

namn till fiktiva namn samt andra signalement som skulle kunna hota informanternas 

anonymitet. Vi valde att benämna eleverna med ”E” för elev och en siffra för att beteckna 

vem som var vem. Detta för att undvika att skriva ut könen på deltagarna för att på så sätt 

minimera chansen att individerna skulle kunna identifieras, samt för att vi inte ville betona 

vilket kön vilken informant hade då vi inte anser att detta är relevant för vårt syfte. Ytterligare 

ett steg i strävan mot en fullständig anonymitet var att benämna oss båda under bokstaven ”I” 

för intervjuare. Detta för att det inte skulle vara möjligt att dra slutsatser om informanternas 

uttalande utifrån vem av oss som intervjuade. 

     Bolander och Fejes (2009) föreslår hur en diskursiv analys kan gå till, vilket vi har förhållit 

oss till under vår analysprocess. Vi vill därför återigen betona att vi anser att verkligheten är 

diskursivt formad av de aktörer som medverkar i den och väljer därför att lägga fokus på vad 
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just dessa aktörer framställer som sanning kring sin omvärld. Som ett första steg i denna 

analysprocess valde vi därför att skaffa oss en översiktlig bild av det som framställs som 

sanning genom transkriberingarna.  Vid läsningen av dessa antecknade vi delar som vi ansåg 

vara relevanta för vårt syfte och det vi då tittade efter var tecken på förhandlingar, 

antydningar till diskurser och uttalanden som stärker normer. Detta innefattar inte enbart det 

som konkret uttalades utan även det som i analysen av samtalen uppfattades som frånvarande, 

underförstått och dolt. I detta fann vi mönster och strukturer vilket blev en grund för den 

fortsatta, och mer fördjupade, analysen.  

     Som ett första steg i den fördjupade analysen fokuserade vi på att studera vilka 

förhandlingar vi kunde finna i vårt material samt hur normer och diskurser påverkat dessa. 

Relevanta frågor som vi då ställde till vårt material var;  

Vilka aktörer deltar i förhandlingen? 

Vilken betydelse har läxan i denna förhandling?  

Vad ska förhandlingen leda till?  

Vad förespråkar de normer och diskurser vi kan ana i förhandlingen?  

Varför anar vi dessa normer och diskurser i just denna förhandling?  

Hur formar eller motverkar dessa normer och diskurser förhandlingen?  

 

Som ett andra steg i denna fördjupade analys fokuserade vi istället på hur förhandlingar kan 

ha skapat de normer och diskurser som vi har funnit i vårt material. Detta gjorde vi som ett 

försöka att få reda på om dessa är resultat av tidigare förhandlingar, som eventuellt har 

anknytning till fler aktörer än enbart eleverna själva. Vi konstruerade sex frågor för att 

försöka belysa detta;  

Mellan vilka aktörer pågick förhandlingen som vi kan ana? 

Vilken betydelse har läxan för dessa normer och diskurser? 

Kan dessa normer och diskurser vara resultat av tidigare förhandlingar? 

Varför är just detta en grund för en eventuell tidigare förhandling?  

Vad var det som orsakade att denna förhandling var nödvändig?  

Vilken bakomliggande faktorer kan vi ana ha påverkat att dessa normer och diskurser 

har konstruerats? 

 

Som ett tredje steg funderade vi kring det som antyddes som frånvarande gällande 

förhandlingar. Till materialet ställde vi följande frågor;  

Varför förhandlas det inte? 
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Vilken betydelse har läxan som norm i relation till avsaknaden av förhandlingar?  

 

Dessa frågor, i dessa tre steg, hjälpte oss att med ett analytiskt tänkande se samband mellan 

förhandlingar, normer och diskurser. Med dessa samband använde vi därefter ett syntetiskt 

tänkande för att konstruera delar av analysen till en större helhetsbild – vårt resultat. 

Resultatet ger en helhetsuppfattning om vilka förhandlingar som finns och mellan vilka 

aktörer som dessa pågår, samt hur dessa förhandlingar påverkas av de olika normer och 

diskurser som framträder utifrån vår tolkning av elevernas utsagor av deras verklighet. 

 

3.4 Metoddiskussion 

Utifrån vårt diskursanalytiska perspektiv ifrågasätter vi det objektiva i begreppen validitet, 

reliabilitet, och generaliserbarhet i relation till vår uppsats, eftersom att objektivitet, enligt oss, 

inte finns. Dock anser vi att dessa begrepp, samt begreppet reflexivitet, är värda att diskutera i 

förhållande till vår uppsats, men utifrån vårt perspektiv och utifrån hur vi förhåller oss till 

dessa. 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) poängterar vikten av ett reflexivt förhållningssätt till 

sin egen roll i forskningsarbetet och att forskaren motiverar sina val, samtidigt som de menar 

att det finns en problematik i detta. Vi har tidigare nämnt att vi utifrån vårt diskursanalytiska 

perspektiv ser på världen som socialt konstruerad i olika diskurser, där sanningar är diskursiva 

och kontextuella. Detta blir av vikt vid diskussionen av forskarens roll och påverkan på sitt 

resultat, den så kallade reflexivitetsproblematiken, vilket innebär att vårt resultat enbart är en 

av flera ”sanningar” om världen (Winther Jørgensen & Philips 2000). Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) framhäver att detta problem filosofiskt sett kan vara olösligt, men att man som 

diskursanalytiker ändå måste förhålla sig till detta. 

     Vi förhåller oss till denna problematik på olika sätt; vi ser vår uppsats som en diskursiv 

konstruktion vilken inte enbart ger en möjlig framställning av verkligheten som vi studerar, 

utan är en version av många. Vi strävar alltså inte efter att framställa en objektiv verklighet, 

då vi anser att detta är en omöjlighet. Vi har även genomgående genom uppsatsen varit 

medvetna om reflexiviteten genom att vi har övervägt och redogjort för hur vi står i 

förhållande till diskurserna som vi studerar och vilka konsekvenser som vårt resultat får till 

den diskursiva produktionen av verkligheten. 
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    I samband med detta vill vi lyfta det som Börjesson och Palmblad (2007) nämner om Bias-

problemet, och att det i och med vår diskursanalytiska ansats inte blir giltigt för oss att 

förhålla oss till denna problematik. De skriver att; 

 

Bias-problemet – definierat som snedvridning av forskningsresultatet på grund av systematiska 

procedurfel i urval, insamling och analys – blir därmed inte längre giltigt. En betydligt viktigare 

uppgift för diskursforskaren är den vi ständigt återkommande betonat: att göra reda för vems 

kontexten är, att motivera kontextvalet samt diskutera följderna av detta val för studien (s 19)  

 

 

Vi tolkar detta, utifrån vår syn på diskursanalys, som att vi förmedlar en bit av verkligheten 

och att våra metodval inte är avgörande för reliabiliteten i vår studie. Det är istället viktigt för 

oss att tydliggöra att vi inte ger en objektiv bild av verkligheten och av det som informanterna 

i vår studie framför. Det blir istället av vikt för oss att vara medvetna om detta och tydligt visa 

när det är vår tolkning av något och inte informanternas uttalanden. 

      Vi vill även belysa att vi inte har för avsikt att sträva efter sanningshalten i våra 

informanters utsagor. Alla utsagor, oavsett dess sanningshalt, är av vikt då dessa är diskursiva 

konstruktioner av den verklighet som de alla är en del av. Sammantaget är vår tolkning i 

relation till informanternas utsagor enbart en möjlig beskrivning av världen, bland många 

andra. 

     Det är även av vikt för oss att redogöra för hur vi står i relation till de diskurser som vi har 

studerat och vilka konsekvenser som detta ger. Relevant att lyfta är då vår roll som 

medskapare av diskursen som vi studerar, eftersom att sanning och kunskap, som vi tidigare 

nämnt, skapas i diskurser och är sociala konstruktioner. I likhet med det som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) skriver, är vi oundvikligen formade och utformare av diskursen 

som intervjuare. Vi är delaktiga i utformandet av intervjusamtalen och blir på så vis 

medskapare till den diskurs vi studerar, och kan aldrig inta en osynlig roll. Vi anser att det inte 

är möjligt för en forskare att ställa sig utanför diskursen som studeras och vi kan på så vis inte 

inta en objektiv position i relation till det vi studerar.  

     Det är i detta resonemang problematiskt för oss hur vi ska kunna argumentera för att vår 

version av verkligheten är av vikt i relation till andra versioner. Vi anser att våra påståenden 

och vårt resultat får stöd genom bedömningen av studiens validitet, vilket leder in oss på 

diskussionen kring detta. Med validitet avser vi hur väl vi förhåller oss till det vi har för avsikt 

att studera. Vi har tydligt redogjort för vår forskningsprocess genom att redovisa vårt 

tillvägagångssätt och vår analysprocess. På så vis ger vi en klar och tydlig bild till läsaren om 
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hur vi har samlat in, analyserat och tolkat vårt material, vilket är av vikt i relation till studiens 

validitet. 

 

Andra överväganden som vi har gjort i relation till vår studie är över den maktasymmetri som 

finns mellan forskare och informanter. Vi som forskare har ett tolkningsföreträde till hur vi 

producerar vårt resultat och framställer våra informanters utsagor. Vi förhöll oss till detta på 

så vis att vi under våra intervjuer försökte finna en gemensam diskurs kring läxan med våra 

informanter. Detta fick betydelse då det var utifrån informanternas diskurs vi utgick när vi 

talade om läxor som ett försök att minimera korsande diskurser, samt för hur vi sedan skulle 

tolka och analysera deras utsagor. 

     Vi vill även lyfta att vi under studiens gång har varit medvetna om intervjuns reliabilitet i 

relation till ledande frågor, vilket Kvale och Brinkmann (2009) poängterar som en viktig 

aspekt att förhålla sig till. Som vi tidigare redogjort för försökte vi undvika detta genom 

konstruktionen av vår intervjuguide, med öppna frågor och med utrymme för öppningar till 

andra frågor och infallsvinklar som informanterna gav oss. 

     Vi har även diskuterat om vårt metodval, intervjuer, i kombination med observationer 

kunde ha varit fördelaktigt, genom att både samtala med och observera informanterna i den 

diskurs som vi studerade. På så vis hade vi fått talet om det vi studerade i förhållande till vad 

informanterna faktiskt gör, eftersom att normer och diskurser även påverkar hur individer 

handlar inom en diskurs. Samt att vi kunde ha fått möjlighet att studera förhandlingar ”in 

action” i de olika förhandlingssfärerna.  

 

Slutligen vill vi påpeka att det i enlighet med vårt diskursanalytiska perspektiv inte går att 

generalisera de slutsatser och resultat som vår studie visar. I en diskursanalys är det istället 

viktigare att visa på vilka möjliga sätt det finns att tala eller handla på inom en diskurs. Dock 

vill vi påpeka att de samtal som vi har deltagit i tillsammans med våra informanter ändå 

påverkas av gemensamma normer och diskurser som finns i stort i samhället, och som 

överensstämmer även i andra sammanhang, och på så vis ställer vi vår studie i relation till en 

viss överförbarhet. 
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4. Förhandlingar som elever deltar i och hur rådande normer och 

diskurser påverkar dessa 

Vi ska under tre följande rubriker redovisa vårt resultat av de kvalitativa intervjuer som vi 

genomförde med sju elever i en klass i årskurs 6. Vi har, som tidigare nämnts, använt en 

diskursiv analys och vill således förtydliga att det resultat som här kommer att presenteras inte 

ska uppfattas som den enda, sanna verkligheten utan som en bit av den. Vi anser att det är 

viktigt att läsaren är uppmärksam på att detta resultat inte nödvändigtvis är överförbart till 

liknande klasser, utan att varje situation är kontextuell och diskursiv, vilket innebär att det 

resultat som vi presenterar är starkt bundet till de aktörer som har medverkat i vår studie, 

alltså eleverna, lärarna och vi själva. 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att försöka redogöra för vilka förhandlingar eleverna deltar i och 

hur rådande normer och diskurser påverkar dessa förhandlingar. Vi har valt att i 

redovisningen av vårt resultat dela upp vårt syfte och vår frågeställning i två delar, där den 

första delen redogör för elevers förhandlingar om läxor, och den andra redovisar vilka normer 

och diskurser som vi anser påverkar dessa förhandlingar. Slutligen väljer vi att integrera dessa 

med varandra för att skapa en helhetsbild över elevers förhandlingar om läxor och 

sammanbinder detta till vår frågeställning.  

 

4.1 Elevers förhandlingar om läxor 

Den första delen av vårt syfte har varit att komma åt vilka förhandlingar som eleverna deltar i. 

Vi har förstått utifrån våra intervjuer, den förförståelse vi fått om klassen via samtalet med 

lärarna samt enkätundersökningen, att det sällan talas om förhandlingar i denna klass. Vid 

bearbetningen av vårt material har vi funnit situationer där eleverna inte förhandlar samt 

situationer där vi kan ana förhandlingar som eleverna deltar i. Det är dessa som vi kommer att 

redogöra för i det följande. 

 

Vi har i vårt material funnit, i likhet med det som vi skrivit under avsnittet om förhandlingar i 

forskningsöversikten, att elever deltar i förhandlingar med olika aktörer i olika 

förhandlingssfärer. En av dessa sfärer, som vi väljer att benämna som den psykologiska 

sfären, innefattar förhandlingar som sker med det egna jaget, alltså när individen väger krav 

gentemot motkrav med sig själv, vilket vi har redogjort för tidigare. Detta benämns som att 

förhandlingar även kan ha en psykologisk roll när individen förhandlar med sig själv. Detta 
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förhandlande bygger på att individen förhandlar fram ett agerande, eller en norm, som 

individen sedan väljer att förhålla sig till. Vi vill uttrycka det som om att individen förhandlar 

fram ett beteende med det egna jaget, som förs vidare in i diskurser och förhandlingar utanför 

jaget, och det är på detta sätt som aktörerna i en förhandling formar den, samt talet om något. 

Detta innebär att individens egna förhandlingar i sin egen sfär påverkar de andra 

förhandlingssfärerna. 

     Andra förhandlingssfärer som vi har funnit, vilka påverkas av den psykologiska sfären, är 

skolan med lärare, hemmet med föräldrar och med kompisar i umgängeskretsen. I dessa kan 

förhandlingar te sig på olika sätt, framför allt på grund av aktörerna i dessa diskurser. Vi anser 

att aktörerna skapar diskurserna och därmed bidrar med andra faktorer till förhandlingarna, så 

som rådande normer och vilka maktpositioner aktörerna intar. Detta gör att de olika 

förhandlingarna, i de olika sfärerna, ger de olika aktörerna olika mycket 

förhandlingsutrymme. Detta kan innebära att förhandlingar sker i större eller mindre 

utsträckning i olika sfärer, att aktörernas talan väger olika mycket på grund av normer och 

diskurser som de förhåller sig till, samt hur de själva positionerar sig som över- eller 

underordnade i relation till de andra aktörerna i denna sfär. Vi har funnit att det enbart är i 

umgängeskretsen som eleverna positionerar sig som överordnade eller jämlika de andra 

aktörerna. I de övriga förhandlingssfärerna, hemmet och skolan, finns en osynlig referensram 

då lärare och föräldrar intar en överordnad maktposition, vilket vi anser påverkar 

förhandlingsutrymmet för eleverna. 

 

Den överordnade maktpositionen som lärarna intar i relation till eleverna anser vi kan vara 

orsaken till att det finns en avsaknad av förhandlingar mellan dessa. Denna tydliga 

maktasymmetri mellan aktörerna anser vi beror på att eleverna inte anser sig kunna förhandla 

om läxor. Vi tolkar det som att detta är ett medvetet eller omedvetet sätt för lärarna att utnyttja 

sin maktposition. 

 

I  –  Händer det att du kan påverka era läxor? 

E1  –  Nej, det har dom bestämt. 

 

I –  Kan du påverka läxorna på något sätt? Frågar lärarna vad du vill ha i läxa eller vad du  

            tycker? 

E4  –  Nej. Hon frågar ju inte vad vi vill ha i läxa men hon, dom säger, typ såhär, ’okej, nu ska 

         ni träna på engelska glosorna till nästa vecka. Ni har en vecka på er. Så ta ansvar och gör 

           det nu’. Typ.  

 

I –  Har du chans att påverka något kring era läxor? 

E3  –  Nej. 
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I –  Det är lärarna som bestämmer? 

E3  –  Aaa. 

Genom att lärarna själva bestämmer när eleverna ska ha läxor och hur många läxor som de 

ska få, exkluderas eleverna ur förhandlingar om läxor och detta anser vi vara en av orsakerna 

till att eleverna känner sig oinformerade. Vi frågade eleverna om de visste varför de inte har 

så mycket läxor; 

I –  Fick du reda på från er lärare varför ni inte har så mycket läxor? Sa hon något? 

E4 –  Nej. Hon har inte berättat det för någon typ. Hon har inte sagt någonting i alla fall.  

I  –  Så det bara är så att ni inte har så mycket läxor? 

E4 –  Jaa.  

 
I  – När du började ha dom här lärarna, sa dom någonting såhär ’nu ska vi ha mindre läxor än 

            vad ni har haft innan’ eller blev det bara så? 

E1 –  Det blev bara så. 

I  –  Har dom någon gång förklarat varför dom inte ger er så mycket läxor? 

E1  –  Nej, inte vad jag kommer ihåg… 

I  –  Så du vet egentligen inte varför ni har så lite läxor? 

E1  –  Nej.  

 

Utifrån dessa citat kan vi se att eleverna uppfattar sig vara just oinformerade om varför de har 

den mängd läxor som de har. Ingen av de elever vi har intervjuat kan säga en säker anledning 

till varför lärarna väljer att arbeta med läxor på det sätt som de gör. Eleverna uttrycker att de 

inte vet eller kommer med spekulationer. Vi anser att detta kan vara en orsak till att vi inte 

finner några förhandlingar om läxor i denna förhandlingssfär, då eleverna aldrig getts något 

förhandlingsutrymme om detta. Detta bristande förhandlingsutrymme ger i sin tur effekten att 

eleverna skapar ett ointresse för att förstå varför de har så pass lite läxor. 

 

Även om eleverna inte förstår varför de har den mängd läxor de har, eller varför de har just 

engelska glosor som den enda återkommande läxan, har eleverna åsikter om var de tycker att 

läxorna borde göras. Några elever anser att lärarnas strävan efter en läxfri undervisning är bra, 

men att den borde utövas i större bemärkelse; 

 

I  –  [läser ur enkäten] ’Jag tycker att läxor är bra, men tråkigt. Jag tycker att man istället ska 

              göra allt i skolan.’ Men när du säger att du tycker att man ska göra allt i skolan, vad menar 

              du då? 

E1  –  Ja, alltså då kan man väl ha lite längre skoltider eller så. Och göra det istället då så får 

              man mer tid hemma.  

 

E6  –  Man går ju ändå så länge i skolan så jag tycker inte att man ska behöva ha läxor att göra 

              hemma också.  

Andra elever anser istället att läxor enbart ska göras hemma;  
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I –  Men varför tycker du att man måste göra engelska glosorna hemma då? 

E3  –  För att dom är mycket bättre att sitta hemma med än i skolan. 

Det finns även de elever som anser att de inte har någon anledning till att förhandla om läxor 

med lärarna, eftersom att dessa elever inte anser att sättet eller mängden läxor de får idag är 

något problem. När vi frågade eleverna om de ansåg att de skulle vilja ha mer eller mindre 

läxor än vad de har, så svarade några av eleverna att de önskade mer läxor, men de flesta 

svarade att det var ’lagom’ eller ’bra som det är’. 

 

E3  –  Det är lagom. Det är bra som det är. 

 

I  –  Men tycker du att ni skulle ha mer eller mindre läxor? 

E1  –  Hm… Det är bra som det är. 
 

De flesta eleverna uttrycker att mängden läxor är lagom vilket vi anser har en stark koppling 

till att eleverna inte ser läxorna som ett problem. Även de elever som önskar sig mindre läxor 

finner inte att den nuvarande mängden är problematisk, oftast för att de säger sig hinna med 

allt de vill göra i alla fall. De elever som önskar sig mer läxor är istället oroliga för att de inte 

lär sig allt de behöver kunna inför högstadiet, men väljer trots detta att inte starta en 

förhandling om det.  

     Att eleverna anser att lärarna beslutar om läxor utan deras involvering anser vi är kärnan 

till varför det inte förhandlas om läxor i klassen. Enligt oss är detta grunden till att eleverna 

inte problematiserar lärarnas arbetssätt med läxor, trots att eleverna har tydligt uttalade 

uppfattningar om hur läxornas syfte skulle kunna uppfyllas ännu bättre än vad de redan gör. 

Eftersom lärarna automatiskt, på grund av den osynliga referensramen, får en högre 

maktposition än eleverna, anser vi att eleverna aktar sig för att bryta denna maktasymmetri 

och den rådande diskursen, som innefattar att det inte talas om läxor i den här bemärkelsen i 

klassen. 

     Som vi tidigare har nämnt under avsnittet om förhandlingar, är det enbart ägaren som kan 

skapa en förhandling vilket betyder att lärarnas exkluderande av eleverna gör att eleverna inte 

anser sig vara ägare till läxorna, och därför inte förhandlar om dem. Totalt sett resulterar detta 

i att lärarnas bestämmelser är så det är, och det är dessa bestämmelser som eleverna rättar sig 

efter. 

 

Till skillnad från förhandlingssfären i skolan kan vi i förhandlingssfärerna i hemmet och med 

kompisarna i umgängeskretsen, ana förhandlingar som eleven deltar i samt resultat av tidigare 

förhandlingar. 
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     I förhandlingssfären i hemmet, med föräldrarna, innefattar dessa förhandlingar om när 

läxan ska göras, samt att dessa förhandlingar ofta resulterar i en kompromiss eller att 

föräldrarna bestämmer ett resultat.  

 

E5  –  Typ om man såhär inte vill göra läxorna så tvingar dom en. Att man ska sluta göra det man 

            gör nu och göra på läxorna.  

I  –  Får man bara gå med på det dom säger? 

E5  –  Ja, det brukar jag göra. Jag brukar gå med på det direkt typ. Om det inte är såhär något 

            jättebra på tv som jag gillar, då brukar pappa säga ’vi kan spela in det så kan du titta på det  

            imorgon’.  

 

Först påstår eleven att den blir tvingad att göra läxorna, men fortsätter därefter och visar att 

pappan kan göra en, enligt elevens uppfattning, kompromiss. Men vi tolkar detta som att 

föräldern tar ett auktoritärt och överordnat beslut, men framhäver detta beslut med en mjukare 

framtoning för att försöka dölja sitt auktoritära beslut. Vi tolkar det som att föräldern ser till 

att få sin vilja igenom, men för förhandlingen som om eleven vunnit diskussionen – att eleven 

ska få titta på tv, efter att läxorna är gjorda. 

     Utifrån vår tolkning indikerar detta på att eleverna får ett större utrymme för förhandlingar 

i hemsfären till skillnad från vad de får i skolsfären. Dock positionerar sig föräldrarna som 

överordnade eleverna och styr hur förhandlingen ser ut och vad den resulterar i.  

 

I förhandlingssfären med kompisarna sker förhandlingar som innefattar prioriteringar om 

läxan i relation till socialt umgänge och andra aktiviteter.   

 

I  –  Känner du att du kanske kan bli övertalad, att man känner att man vill någonting annat än 

            att göra läxor för att en kompis ringer och säger ’ska vi spela fotboll istället för att göra 

            läxor?’ Kan man känna att man blir övertalad eller känner man att man kan stå emot? 

E6  –  Man blir övertalad för att det är roligare att spela fotboll än att göra läxor.  

I  –  Men när du har varit och spelat fotboll då när du kommer hem? Ser du till att göra läxorna 

            då eller någon annan dag? 

E6  –  Jag ser till att göra läxorna. 

 

Citatet visar att eleven blir övertalad till att prioritera aktiviteter och kompisar framför 

läxorna, men att eleven ändock ser till att göra sina läxor vid en annan tidpunkt. På så vis 

anser vi att förhandlingar som eleverna kan göra med sina kompisar handlar om när läxorna 

ska göras.  

     I dessa typer av förhandlingar, där eleven behöver finna en prioritetsordning, spelar den 

psykologiska sfären, vilken vi tidigare nämnt, en stor roll för hur eleven hanterar detta. 

Normer och diskurser som eleven förhåller sig till påverkar vilket beslut som eleven tar i 

förhandlingen om när läxorna ska göras. Dessa normer och diskurser anser vi vara skapade i 
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andra sfärer, exempelvis i hemsfären och skolsfären, som eleven bär med sig in i sin 

förhandling om hur läxan ska prioriteras i förhållande till det sociala umgänget och andra 

aktiviteter. Detta resulterar i att elevens bagage med normer och diskurser, men även 

erfarenheter och andra uppfattningar, påverkar hur förhandlingar i kompissfären ser ut. 

     Följande citat är exempel på några av de normer vi har funnit och som vi anser att eleven 

har anammat från andra aktörer i någon av de olika förhandlingssfärerna och som de sedan 

själva väljer att uttrycka i en annan sfär; 

  

I  –  Lär man sig något av läxorna? 
E6  –  Man lär sig att ta ansvar. 

 

Detta citat är ett av flera som visar på att ansvar är nära anknutet till läxor. I samtalet med 

lärarna berättade de att de anser att ansvar är en viktig punkt i fråga om läxornas vara eller 

icke vara. Även om vi menar att även hemmet kan vara en påverkan till denna norm, anser vi 

att denna norm framför allt är skapad i skolans sfär eftersom flera aktörer i denna diskurs 

uttrycker samma sak. 

 
I –  Varför tror du att ni har engelska glosor? 

E1  –  Vi gör det för att komma ihåg mycket. Jag tror engelska är ett bra ämne att kunna liksom. 

           Om man reser mycket, eller liksom är utomlands.  

 

I likhet med normen om att ta ansvar finner vi återkommande utsagor bland eleverna som 

uttrycker att engelska glosor är bra för resor utomlands. Vi anser att även detta är ett uttryck 

hämtat från skolans diskurs och som ursprungligen kommer från lärarna.  

 

I  –  Skulle du kunna tänka dig att ha mindre läxor? 

E4 – Nej, mindre läxor är nog inte så bra. För både mig själv och för andra. För att såhär komma 

          in på bättre skolor och gymnasium sen måste man ha väldigt bra betyg.  
 

Utifrån det här citatet kan vi se hur en norm härstammar från hemmet då denna elev tidigare 

har framhållit att bra betyg, bra utbildning och ett bra jobb är viktigt i elevens familj, då både 

föräldrar och äldre syskon har högutbildade jobb. Detta skulle även kunna vara en norm som 

eleven anammat från skolans sfär, men i likhet med citaten om ansvar och engelska glosorna 

anser vi att tidigare uttalande stärker att normen har sin grund i en specifik sfär. 

 

Även om normer och diskurser kan anammas från andra aktörer och på så vis leva vidare, kan 

även normer och diskurser vara resultat av tidigare förhandlingar där normerna och 

diskurserna kan omförhandlas till sin nuvarande form eller omskapats som nya genom 

förhandlingen. Vi har valt att lyfta fram några sekvenser ur elevernas utsagor där eleverna 



 40 

uttrycker en norm som vi anser är ett resultat av en tidigare förhandling som resulterat i hur 

eleverna förhåller sig till läxor i dagsläget; 

 

I  – Känner du att du hinner med allt då, eller måste man prioritera bort saker? 

E5 –  Jag brukar göra läxorna efter träningen för jag kommer inte hem så sent. 

I  –  Vad säger dina föräldrar om det då? 

E5  –  Dom tycker att jag ska träna först. Sen tränar jag på läxan efter maten och sen kanske innan 

           jag ska gå och lägga mig lite. 
 

I detta citat har eleven en norm att rätta sig efter och det är även detta sätt, enligt eleven, som 

föräldrarna förespråkar. Utifrån detta drar vi slutsatsen att förhållningssättet, att läxor görs 

efter träningen, är ett resultat av en förhandling som eleven och föräldrarna har haft vid ett 

tidigare tillfälle. 

     Nästkommande citat visar att normen istället i denna elevs familj är att läxorna ska göras 

innan man träffar kompisar eller ägnar sig åt andra aktiviteter, samt att det är mamma som har 

föreslagit detta förhållningssätt. 

 

E2 - Det är bra om man gör läxorna på en gång så kan man vara med kompisarna sen.  

I  -  Tycker dina föräldrar att det är bra också?  

E2  -  Ja 

I  - Är det dom som har pushat lite på det? 

E2 -  Ah 

I -  Så dom tycker att du ska göra dina läxor före allt annat? Eller är det du själv som har 

           kommit på att ’ jag gör mina läxor först sen gör jag andra saker’? 

E2  -  Det är mamma.  

I  -  Och du tycker det är okej eller? 

E2  -  Ah. 

 

Eleven underordnar sig förälderns förslag, och vi kan ana att elevens norm om att man gör 

läxan innan några andra fritidsaktiviteter kommer utav en förhandling där förälderns 

uppfattning blev den norm som eleven nu rättar sig efter. 

     Båda dessa exempel visar på hur tidigare förhandlingar tas med in i andra sfärer och andra 

förhandlingar. I gruppintervjun som vi utförde med tre elever kunde vi tydligt se hur eleverna 

hade skilda normer att förhålla sig till när det gällde om de tränar innan de gör läxorna eller 

tvärtom. Där fick vi chansen att se hur två normer, som antagligen är resultat av förhandlingar 

med respektive föräldrar, möts i en annan diskurs och som i den här intervjusituationen 

ventilerades och ställdes mot varandra, även om det aldrig förhandlades mellan eleverna om 

vilket som var det mest fördelaktiga sättet. Således kan vi se ett starkt samband mellan de 

olika sfärerna och att gränserna mellan dem suddas ut. 
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4.2 Hur normer och diskurser påverkar elevernas förhandlingar 

Utifrån den andra delen av vårt syfte, att undersöka hur rådande normer och diskurser 

påverkar förhandlingar som elever deltar i, kommer vi i det följande att redogöra för hur 

normer och diskurser påverkar de ovanstående förhandlingarna, eller icke existerande 

förhandlingarna, som vi har redovisat i föregående avsnitt. 

     Det vi uppmärksammade som återkommande i förhandlingarna var att det är lärarna som 

beslutar om läxorna, vilket vi anser är en norm formad av lärarna vilken eleverna förhåller sig 

till. Vi anser att denna norm påverkar elevernas inflytande och att detta i sin tur påverkar 

förhandlingsutrymmet som eleverna ges i skolans förhandlingssfär, då lärarna intar en 

överordnad position. Utifrån elevernas utsagor tolkar vi det som om att det är lärarna som tar 

beslut om läxorna utan att rådgöra och förhandla med eleverna. Denna maktasymmetri mellan 

aktörerna skapar en ovilja och oförmåga hos eleverna att förhandla kring läxorna, vilket 

resulterar i att eleverna väljer att nöja sig med sin situation och undviker att bryta normen om 

att det är läraren som är överordnad. Detta leder i sin tur till att det inte förhandlas om läxor 

mellan lärare och elever. 

     I samband  med detta vill vi även lyfta fram att användandet av ordet ’lagom’ är vanligt 

förekommande i elevernas utsagor om mängden läxor. Vi funderar på om användandet av 

begreppet ’lagom’ är ytterligare ett sätt att undvika att bryta normen samt ett sätt att 

neutralisera sig i olika diskurser. Vi anser att eleverna sällan önskar sig mer läxor då de värnar 

om sin fria tid, samtidigt som de inte vill uttrycka att de vill strunta i läxorna helt. Att nämna 

att det är ’lagom’ med läxor är idealt och bryter inte mot normen att man som elev ska 

underordna sig det läraren säger, och eftersom ’lagom’ är ett subjektivt ord kan lagom vara 

precis som det är, eller precis som det inte är. När eleverna använder ordet ’lagom’ i talet om 

mängden läxor kan detta vara ett sätt att skydda sig mot att bli kritiserad för att bryta någon av 

de normerna som de underordnar sig, och på så sätt undvika en förhandling. 

 

En övergripande och återkommande uppfattning i elevernas utsagor är att de lär sig saker av 

läxor, samt att väl genomförda läxor är en del i strävan efter bra betyg inför högstadiet och det 

fortsatta arbetslivet. Ur detta kan vi dra slutsatsen att eleverna anser att läxor är viktiga, vilket 

vi anser är den övergripande normen i klassens diskurs och för dess aktörer. Detta innebär 

även att denna norm rör sig över alla förhandlingssfärernas gränser tillsammans med eleven. 

Oavsett om eleverna inte vet varför de har de läxor de har, eller att de känner att de inte kan 
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påverka dem, antyds det genomgående om läxornas betydelse för deras eget lärande och för 

framtiden. 

     Nära anknutet till denna norm om att läxor är viktiga uppfattar eleverna även läxan som ett 

måste, vilket nästkommande citat visar. 

 

I  -  Känner man någonsin att det är ett tvång att göra läxorna, eller kan man välja att inte göra 

           dem? 

E7  -  Tvång. 
 

Detta citat är ett exempel av flera som visar på att eleverna anser att läxor är ett tvång - ett 

måste. Några av eleverna anser att detta ’måste’ kommer från utomstående parter så som 

föräldrar eller lärare och att de gör läxan för deras skull, medan andra elever anser att läxor 

görs för sin egen skull. Här kan vi se två typer av ’måsten’ – ett som handlar om att eleverna 

känner tvång att fullfölja det åtagande som de blivit belagda med från yttre parter, medan det 

andra handlar om att eleverna känner ett måste att fullfölja läxorna för sin egen skull och för 

sin egen framtid. 

     Oavsett vilken eller vilka av dessa ’måsten’ som eleverna förhåller sig till är den 

övergripande normen att läxor är viktiga. Eleverna har svårt att tänka sig att vara helt utan 

läxor, men som en av eleverna uttrycker i ett av ovanstående citat, vill eleven inte gärna göra 

läxor hemma men kan tänka sig att avsätta extra tid i skolan till att göra dem där. Vi anser här 

att det är relevant att betona att eleven lyfter fram att den vill göra läxorna i skolan och inte 

vara helt utan läxor. Detta exempel tyder på att normen om att läxan är viktig är så pass befäst 

att det är svårt att ifrågasätta den. 

     Som vi tidigare har nämnt i vårt resonemang om elevernas användande av ordet ’lagom’, 

kan detta uttryck vara ett sätt att undvika att bryta normen om att det är läraren som har den 

överordnade maktpositionen, men även för att eleverna anser att läxor är för viktiga för att 

vara helt utan. Ytterligare ett resonemang om användandet av begreppet ’lagom’ är att det är 

ett sätt för eleverna att indikera att de inte vill ha fler, men inte heller färre läxor – att det är 

bra precis som det är. Utifrån detta, i samband med de förhandlingar som vi tidigare har 

redovisat, drar vi slutsatsen att läxan anses vara för viktig för att förhandla om dess existens. 

Istället förhandlar aktörerna om var läxorna ska göras, när läxorna ska göras och hur många 

de ska vara, för att på så vis få ihop tiden till både nytta och nöjen. 

     Det är dock inte enbart eleverna som underordnar sig normen om att läxor är viktiga och 

inte förhandlar om de ska ha läxor eller inte. Utifrån elevernas utsagor uppfattar vi att normen 

även anammas av lärarna och föräldrarna samt av kompisarna i kompissfären. 
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Läxor anses vara viktiga och detta gör att det samtidigt byggs upp ett krav för eleverna om att 

de måste göra läxor, men även för lärarna att de måste ge läxor. Både föräldrar och elever 

förutsätter att eleverna ska få läxor vilket blir ytterligare en svårighet att underminera för 

lärarna. Detta innebär att även lärarna underkastar sig normen om att läxor är viktiga, trots 

deras försök till att bryta den. 

     Lärarna uttrycker i samtalet med oss att de strävar efter ett läxfritt arbetssätt, men trots 

detta uttrycker en av lärarna att hon har en svårighet med att släppa normen om att läxor är 

bra för elevernas inlärning. Lärarna framställer läxan som en tradition i skolan och att det kan 

vara svårt att gå emot skolkulturen ’att man ska ha läxor’ samt att skolan i övrigt arbetar mer 

frekvent med läxor. Detta skapar enligt oss en svårighet i deras arbete, framför allt när det 

gäller att motivera varför de inte vill arbeta med läxor för eleverna, då de själva kan anses ha 

svårigheter att bryta normen om att man ska ha läxor. Detta anser vi är en möjlig orsak till 

varför det finns en avsaknad av förhandlingar kring läxor mellan elever och lärare. Kanske är 

det för att lärarna anser att läxorna är så pass viktiga att de själva vill ta besluten och 

bestämma om dem. 

 

Normen att läxan är viktig syns även i hemmets förhandlingssfär. Kring detta har Forsberg 

(2009) skrivit en avhandling där han har studerat hur läxan påverkar familjers vardag. Vi kan 

utifrån hans studie se att normen om att ’läxan är viktig’ även syns i hans studie. Vi resonerar 

att om inte läxorna ansågs vara viktiga så skulle inte föräldrarna i studien ta sig tid att hjälpa 

barnen, påminna dem och försöka hålla sig till normen om ett ”Involved Parenthood”
5
. I 

enlighet med Forsbergs studie, kan vi utifrån vårt material se att föräldrarna till de elever vi 

har intervjuat hjälper sina barn med deras läxor och tar ett stort ansvar för att läxorna ska bli 

utförda. Även detta resonemang, att även föräldrarna blir delaktiga i läxläsningen och att läxor 

skapar konflikter, var ett argument som lärarna förde fram i vårt samtal med dem som ett 

argument till varför de vill undvika att ge eleverna läxor. 

 

I förhandlingssfären med kompisar, som vi har påvisat med citat i tidigare avsnitt, uttrycker 

eleverna att de kan bli övertalade av kompisar att skjuta på läxläsningen. Vi anser att denna 

förhandlingssfär framför allt påverkas av normen om att läxan är viktig, i den bemärkelsen att 

det i en kompisgrupp finns flera normer om när läxorna ska göras, innan eller efter 

                                                             
5
 Med ”Involved Parenthood”, ett involverat föräldraskap, menar Forsberg att det finns en samhällsnorm om att 

föräldrarna ska engagera sig i sina barns skolgång och att detta ofta innebär konflikter och att läxor prioriteras 

framför föräldrarnas egna intressen.  
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fritidsaktiviteter och socialt umgänge. Som vi har redogjort för tidigare så anser vi att eleven 

rör sig mellan dessa förhandlingssfärer med normer och diskurser i bagaget från andra sfärer, 

och att detta påverkar hur eleven förhandlar med sina kamrater. Eleven kan alltså bli övertalad 

att prioritera om när läxorna ska göras, vilket anses vara flexibelt. Dock är förhandlingar om 

läxor ska göras inte flexibelt – läxan uppfattas som ett måste. 

     Således kan vi påvisa att normerna om att läxor är viktiga och att läxor är ett måste har 

nära anknytning till varandra. Vi anser att aktörerna i de olika förhandlingssfärerna, som vi 

redogjort för tidigare, underordnar sig normen om att läxor är ett måste och därför uppfattas 

läxorna även som viktiga, samt att om läxor anses vara viktiga kan de lätt uppfattas som ett 

måste. 

     Vi menar att om aktörerna känner ett måste angående läxor beror det säkerligen på att 

aktörerna anser att läxor är så viktiga och att de därför bör prioriteras framför andra aktiviteter 

och sysslor som inte har en lika stark norm. Vi menar även att om aktörerna anser att läxor är 

viktiga utvecklas detta lätt till ett måste då man gärna vill att läxorna ska bli gjorda.  

     Detta ’måste’ anser vi kommer från två håll och att det ena kan vara en påtryckning från 

sig själv om att man vill leva upp till de krav som ställs, men att det även kan komma från 

yttre parter som framhäver läxans betydelse. På så sätt kan känslan av att läxor är ett tvång, 

som eleverna framhäver, grunda sig i att läxor anses vara viktiga om inte av eleven så i alla 

fall av föräldrar eller lärare. 

     Normerna om att läxan är viktig och att läxor är ett måste är ständigt återkommande i de 

förhandlingar vi tidigare har belyst. På grund av att dessa normer delas av eleven och andra 

aktörer i förhandlingssfärerna resulterar detta i att det inte blir några förhandlingar eftersom 

alla aktörer underordnar sig dessa normer. Då man anser att läxan är viktig så förhandlas det 

inte om dess förekomst utan istället om när läxor ska göras, var de ska göras och hur många 

de ska vara. Det vi således har kommit fram till är att aktörerna aldrig förhandlar om läxan ska 

göras i någon av förhandlingssfärerna, och det är detta resultat vi i nästa avsnitt ska knyta an 

till vårt syfte och vår frågeställning. 

 

4.3 Förhandlingar om när, var och hur – inte om läxor ska göras 

Vi har tidigare under detta kapitel delat upp vårt syfte och vår frågeställning i två delar för att 

belysa vilka förhandlingar vi har funnit i vår empiriska studie, samt vilka normer och 

diskurser som påverkar dessa förhandlingar. Vi kommer att i det följande knyta ihop dessa två 

delar till en helhet och visa sambandet mellan vårt resultat och vår frågeställning som är; 
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Vilka förhandlingar om läxan deltar elever i och hur påverkas dessa förhandlingar av 

rådande normer och diskurser?  

 

Som vi har nämnt tidigare i det här kapitlet har vi funnit, utifrån elevernas utsagor, två 

övergripande normer om hur elever och andra aktörer i elevernas olika förhandlingssfärer 

förhåller sig till läxor. Dessa är att läxan är viktig och att läxan ses som ett måste. 

    Dessa övergripande och återkommande normer har en påverkan på talet om läxor i de olika 

sfärerna. Normerna formar på så vis de diskurser som eleverna talar inom och på grund av 

dessa normer talas det sällan om läxor ska göras, vilket förklarar varför vi inte har funnit 

något tal om detta. Vi kan därför dra slutsatsen att de rådande normerna påverkar diskursen, 

som i sin tur påverkar de förhandlingar som eleverna deltar i. 

 

I vår studie har vi istället funnit förhandlingar om läxor i bemärkelsen av när, var och hur 

många. Vi menar på att dessa förhandlingar, och således även diskurserna, är formade av de 

övergripande normerna. Att läxan är viktig och ses som ett måste bidrar till att förhandlingar 

sällan uppstår om detta. Vi anser att förhandlingar istället handlar om hur läxor ska prioriteras 

i vardagslivet för att få ihop läxläsningen med andra aktiviteter och sysslor. 

 

Utifrån vår frågeställning har vi valt att belysa förhandlingar som eleverna deltar i och hur 

dessa påverkas av rådande normer och diskurser. Vi anser att det är på grund av dessa normer 

och diskurser som förhandlingarna vi har funnit i vår studie aldrig handlar om läxornas 

förekomst, eftersom de övergripande normerna som formar dessa diskurser och förhandlingar 

förespråkar att läxan är en självklarhet. Vårt slutliga resultat blir således att eleverna 

förhandlar om var och när läxor ska göras, samt hur många de ska vara, men aldrig om 

läxorna ska göras. 

5. Avslutande diskussion 

Vi har under de tidigare kapitlen redogjort för vårt syfte, tidigare forskning, vår metod och 

slutligen vårt resultat där vi funnit att det sällan förhandlas om läxor. Detta blev en upptäckt vi 

förvånades över då vi ansåg att läxor borde vara ett objekt som startar många förhandlingar 

och som eleverna borde känna sig delaktiga i. Vårt resultat, som vi presenterat i det 

föregående kapitlet, grundar sig i de normer vi funnit i den klass vi gjort vår studie i, vilka var 

att läxan är viktig och att läxan är ett måste. Vi menar på att dessa normer ligger till grund för 
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hur förhandlingarna om läxan ser ut, samt för att förhandlingar om läxan inte är mer vanligt 

förekommande. 

      Vi ska i det följande diskutera vårt resultat och vad vi anser är de bakomliggande 

faktorerna till att klassens diskurs ser ut som den gör, hur vi har påverkat vårt resultat, samt 

hur vi anser att vårt resultat är betydelsefullt för lärare som såväl andra aktörer i samhället.  

Slutligen presenterar vi förslag på hur vår studie kan ligga till grund för fortsatt forskning. 

 

Som vi redan har nämnt blev vår slutsats att det aldrig förhandlas om läxan. Detta tror vi kan 

bero på flera av de faktorer som vi har sett i vår studie som vi har fört fram i vårt resultat. Vi 

anser att makt är en stor faktor till hur diskurserna, normerna och förhandlingarna i klassen 

ser ut. Som vi nämnt i andra kapitel, utifrån bl.a. Winther Jørgensen och Phillips (2000), 

Aronsson och Čekaite (2009), Aronsson och Forsberg (2010) samt Sjögren (2011), så menar 

vi att makt förekommer på flera olika sätt i en förhandling. Vi menar på att makt kan ses 

mellan normer, som då oftast blir grunden till en förhandling, och att aktörernas agerande 

styrs av olika normer i maktpositioner, men även att makt kan ha effekten att positionera 

aktörerna i en förhandling i redan valda roller innan förhandlingen ens har börjat. I vår studie 

har vi funnit att lärarna har en stark maktposition där eleverna är underordnade, och att de 

medvetet eller omedvetet, utnyttjar denna makt för att få sin vilja igenom. I samband med 

detta har vi även fört fram att aktörerna kan positionera sig på olika sätt för att få sin vilja 

igenom, få ökad makt eller mer förhandlingsutrymme. 

     Det vi finner extra intressant med att koppla samman normer, diskurser och förhandlingar 

är just hur dessa begrepp är beroende av varandra, som vi har nämnt i avsnitt 2.5. Vi menar på 

att förhandlingar styrs av normer och utförs i diskurser, och att både normer och diskurser 

därför påverkar förhandlingarna. Eftersom vi nu har nämnt maktens påverkan på 

förhandlingar vill vi påpeka att även makten innefattas av normer och anpassas efter 

diskurser. Vi menar på, som vi även nämnt i 2.4 utifrån Aronsson och Forsberg (2009) och 

Bartholdsson (2007), att makt utövas i den utsträckning som anses vara behövlig i en typ av 

förhandling och att makten således, även den, är kontextuell och diskursiv. 

     Som vi nämnt tidigare, i avsnitt 2.4 utifrån Aronsson och Forsberg (2009) och Aronsson 

och Čekaite (2009), så är det oftast eleven som hamnar i en underordnad maktposition, oftast 

av andra än sig själv och att elevens förhandlingsutrymme därmed också begränsas. Detta har 

vi sett tydliga exempel på när vi har genomfört vår studie och vi har även fått höra elevers 

uppfattningar om detta. De flesta menade på att de inte reflekterade över detta, medan några 

ändå uttryckte, med en negativ framtoning, att det var lärarna som bestämde och dessa 
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uttalanden visar att dessa elever inte var nöjda med hur makten fördelats mellan dem själva 

och de andra aktörerna.  

    Vi förstår att det kan vara svårt att som lärare ge eleverna förhandlingsutrymme, men anser 

samtidigt att det är problematiskt att dessa elever som ändå går i årskurs 6 inte ens ska ges 

möjlighet att uttrycka sin åsikt om sina läxor. Vi anser att lärarnas överordnade maktposition 

bidrar till att eleverna aldrig ifrågasätter sina läxor, och att de därför inte anser sig ha någon 

påverkan på dem. 

Vi anser att normerna skapas i diskurser, men att de även förmedlas i diskurser vilket gör att 

en norm som härstammar från en sfärs förhandlingar kan föras vidare in i en annan sfär och på 

så vis ”leva vidare” i en ny diskurs. Dock menar vi att dessa nya normer utifrån omprövas 

innan de blir accepterade i diskursen, och på så sätt skulle det kunna ses som att alla normer 

förhandlas innan de börjar tillämpas.  

    Att det är flera aktörer i en diskurs som påverkar dess rådande normer kan anses som 

komplext då många aktörer vill uttrycka sin uppfattning och att finna en gemensam diskurs 

bara blir svårare och svårare ju fler aktörer som vill vara delaktiga. Trots att det kan uppstå 

komplikationer när normer utanför en diskurs ska leta sig in och försöka bli befästa, menar vi 

att medias debatt om skolan och läxor, som vi redogjort för i kapitel 1, tyder på en positiv 

utveckling. Dock anser vi att diskussioner i media, så som den debatt som vi redovisade för i 

kapitel 1, kan uppfattas som en utomstående aktör som anser sig ha ägandeanspråk över 

skolan och läxorna. Detta innebär att skolans diskurs om läxor inte bara förändras av 

aktörerna i diskursen, utan även av utomstående aktörer i samhället. I avsnitt 2.3 redogör vi 

för hur läroplanen är normskapande, och vi menar på att även om läroplanen är skapad för 

skolans diskurs är den formad av aktörer utanför diskursen och som då blir en medskapare till 

den. Därför anser vi att skolan i sig, och även läxorna, kan ses som ”stora diskurser” i likhet 

med Börjesson och Palmblad (2007), vilket vi även har nämnt i inledning av vår uppsats.  

 

Läxor nämns inte i dagens läroplan, vilket vi redogjort för i inledningen samt under avsnitt 

2.3, och detta använder lärarna i vår studie som ett argument till deras läxfria undervisning. 

De har valt att försöka frångå normen om att eleverna ska ges läxor, men med ett resultat att 

ifrågasätta enligt oss. Vi anser att klassen har mindre läxor än normalt, men att kalla det för 

läxfritt och sedan ge hemuppgifter anser vi vara motstridigt. Kanske kan detta sätt att tala om 

elevers läxor vara ytterligare ett sätt för lärarna att utnyttja sin maktposition och exkludera 

eleverna.  
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     Trots att lärarna i klassen förespråkar en läxfri undervisning upplever eleverna läxan som 

ett måste. En av de mest minnesvärda sekvenserna från intervjuerna var när vi frågade en elev 

vad som händer om den skulle låta bli att göra läxorna, och till svar fick vi ett par stora ögon 

och ett förvirrat ”va?”. Vi tolkar denna elevs utsaga som att frångå läxan är helt otänkbart och 

detta anser vi vara ytterligare ett bevis på att det råder en norm i klassen om att eleverna måste 

göra läxorna.  

     Vi funderar på hur den redan nu befästa normen om att läxan är ett måste, skulle se ut om 

den faktiskt framställdes som ett måste i läroplanen. Flera av de författare vi har refererat till, 

bl.a. Hellsten (2000) och Österlind (2001), samt de debattartiklar som vi presenterade i kapitel 

1, berättar om läxornas negativa effekter på elevers hälsa och att deras stress ökar på grund av 

läxor. Om läxorna skulle ses som ett måste även i läroplanen, tänker vi att pressen på eleverna 

borde öka ännu mer och att stressen skulle öka för både eleverna, lärarna och föräldrarna. 

Trots att läxorna idag inte skrivs fram som ett måste i läroplanen, så har de i äldre läroplaner 

framställts som detta, vilket vi i relation till vår studie upplever som att läxan lever kvar som 

en norm i samhället utifrån dessa tidigare läroplaner och hur samhället såg ut då. Vi menar på 

att det inte räcker att frångå att nämna läxor i läroplanen utan det måste bli ett annat 

förhållningssätt hos elever, föräldrar och lärare.  

 

Vi har i vårt resultat även funnit en norm som förespråkar att läxan är viktig. 

Vi anser att den debatt som förs angående läxor, som vi tidigare har nämnt i kapitel 1, grundar 

sig i denna norm. Vi menar på att om inte läxan ansågs viktig skulle den för det första inte 

finnas kvar, den skulle inte förhandlas om och den skulle inte bli så pass omtalad som den är 

idag. De som förespråkar de negativa effekterna av läxan, så som bl.a. Horgby (2004) och 

Dinamarca (2011), tar upp stress som en effekt som borde göra att läxan ska slopas. Utan att 

ta någon ställning till läxans vara eller icke vara, så anser vi att denna negativa effekt även 

den grundar sig i normen om att läxan är viktig. Vi uppfattar att de som förespråkar att läxan 

ska slopas egentligen inte förespråkar detta utan snarare att läxan ska genomgå en reform och 

att dess utförande ska ändras. Detta kan till exempel handla om att eleven borde ges möjlighet 

att göra läxan på läxtimmar efter skolan eller på lektionstid, vilket vi menar tyder på att det 

inte är något fel på läxan i sig utan snarare var och när läxan ska göras. Vi menar på att denna 

debatt och dessa argument om att läxan bidrar till stress, grundar sig i den norm som talar för 

att läxan är viktig. Om inte läxan ansågs vara viktig, menar vi att stress inte skulle uppstå 

eftersom läxan då inte skulle göras, och att debatten om när och var läxan ska göras inte 

skulle vara relevant om inte läxan gjordes.  
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     Vi anser därför att de negativa argumenten om läxor egentligen är ett sätt att underordna 

sig normerna om att läxan är ett måste och att läxan är viktig. Vi anser att båda dessa normer 

är starkt sammankopplade, men att det lätt kan upplevas som samma sak, men vi menar på att 

läxan anses vara ett måste för att den anses vara viktig. Dessutom skulle normen om att läxan 

är viktig vara grundad i att läxan framställs som ett måste.  

     Utifrån detta menar vi på att läxans förekomst bör problematiseras, precis som Hellsten 

uttryckte i Ann-Charlotte Horgbys (2004) artikel. Vi ställer oss kritiska till Hellstens 

resonemang då vi tolkade hans uttalande som att läxan bör problematiseras i samhället. Vi 

vill, som vi redan antytt, istället problematisera läxan diskursivt, med aktörerna i klassen. Vi 

anser att det krävs en problematisering i den diskurs där även eleverna är iblandade, och där 

de tillåts att bli involverade. Vi anser att normen kan ändras först då alla aktörer i diskursen är 

med på denna ändring. Alla måste göra denna förändring till sin diskurs så att alla jobbar i det 

gemensamma. Eleverna måste även förstå varför läxan är som den är, och varför den inte är 

på något annat sätt, för att de ska kunna tillämpa den och ta till sig den på ett lärorikt sätt. Det 

är först när läxan är en del av dem själva som den verkar som den ska, och vi anser att det är 

först då det kan skapas ett annat förhållningssätt till läxor i samhället hos såväl elever, lärare 

och föräldrar.  

 

Som vårt slutliga resultat fastställer vi att de förhandlingar eleverna deltar i är påverkade av 

rådande normer och diskurser genom att det aldrig förhandlas om läxan ska göras, utan istället 

försöks läxan passa in i det övriga livet genom att förhandla om när läxan ska göras, vart den 

ska göras och hur många de ska vara. Som vi har diskuterat hittills så anser vi att 

förhandlingarnas utformning beror på normer och diskurser, men även på andra faktorer så 

som makt, positioneringar, förhandlingsutrymmen och hur yttre parter kan påverka 

förhandlingarna. 

 

5.1 Reflexivitet och reliabilitet i relation till vårt resultat  

I en diskursanalytisk studie är reflexivitet ett viktigt begrepp att förhålla sig till. Eftersom 

teorin förespråkar att allting är diskursivt, innebär det att även forskarna har format diskursen 

som de själva studerar oavsett om de vill det eller inte (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Därför anser vi att det är extra viktigt att föra en diskussion kring hur vi kan ha format vårt 

resultat. 

    Under studiens gång ansåg vi att det var extra viktigt att finna en gemensam diskurs 
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tillsammans med eleverna för att på så sätt minska den eventuella maktasymmetrin och 

försäkra oss om att vi talade om samma saker under samtalet. På flera punkter lyckades vi 

föra intervjun vidare utifrån den diskurs som eleverna förmedlade, men när vi ställde frågan 

om eleverna någon gång talar om läxor med sina föräldrar eller med sina kompisar fick vi 

höra att det gjorde dem aldrig. Detta gjorde oss fundersamma och vi hade till en början svårt 

att förstå hur eleverna kunde missförstå vår fråga, men till slut förstod vi att när vi ville få 

reda på hur det pratas om läxor hade vi frångått vår gemensamma diskurs. Vi förstod i 

efterhand att det är svårt för eleverna att prata om hur de pratar om läxan, då de inte anser sig 

prata om läxor. Ett exempel, som vi även skrev om i vårt resultat, är hur en elev säger sig inte 

förhandla med sin pappa om läxor, men berättar sedan att pappan till sist ändå går med på att 

spela in ett tv-program om eleven gör läxan först. Vi ser på denna situation som en 

förhandling, medan eleven antagligen anser att förhandlingen handlar om att eleven inte får 

titta på tv. Detta blev en tanke som inte slagit oss förrän i analysprocessen, att en så, enligt 

oss, välformulerad fråga kunde missuppfattas.  

     Som vi nämnt har forskarnas medvetenhet om sin egen påverkan en stor betydelse för   

studiens reliabilitet, i likhet med Winther Jørgensen och Phillips (2000). Vi vill därför 

återigen påpeka att vi har ansträngt oss för att vara tydliga med när det är våra tolkningar av 

elevernas utsagor och när det är elevernas uppfattningar som lyfts fram. Dock är vår tolkning 

av materialet enbart en av många möjliga, och vi är medvetna om denna problematik som 

medföljer detta diskursanalytiska perspektiv i relation till reliabiliteten och studiens 

överförbarhet, vilket vi diskuterade under metoddiskussionen. Trots att vi inte eftersträvar att 

generalisera vår studie, anser vi ändå att det är av vikt att vårt resultat kan användas utanför 

den diskurs som vi har studerat. Detta anser vi är genomförbart eftersom diskursen om läxor i 

denna klass ändå är påverkad av samhällets normer och värderingar utanför skolans gränser, 

och på så vis blir resultatet även av vikt för andra utanför den studerade diskursens gränser. 

 

5.2 Vårt bidrag till praktiken samt förslag till fortsatt forskning 

Vi har som tidigare nämnt funnit övergripande normer om läxan som påverkar elevers 

förhandlingar samtidigt som vi har belyst hur förhandlingar även kan påverkas av andra 

faktorer både inom och utanför diskursen. Vi anser att vårt resultat bidrar till forskningen med 

ett elevperspektiv på läxor vilket vi saknade i annan, tidigare forskning. Vårt resultat visar på 

hur normer och diskurser formar elevers agerande, samt vilka normer som är vanligt 

förekommande i diskurser om läxor. 
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     För skolans verksamhet anser vi att detta resultat kan bidra med insikt om  

hur elever tycker och tänker kring läxor, samt hur läxan berör fler aktörer än vad lärare kanske 

tänker på när de ger ut en läxa. Normerna om läxan upplever vi även kan vara en bra kunskap 

att bära med sig in i praktiken då det ger en större förståelse för läxans komplexitet. Vi anser 

också att kunskaperna om diskurser och normers påverkan på förhandlingar kan vara 

användbart för lärare att veta om, då det även kan påverka andra förhandlingar än enbart de 

som handlar om läxan. Vi menar på att lärare, utifrån vårt resultat, bör fundera över vilka 

normer som råder i deras diskurser med eleverna och hur läraren då vill ta ställning till dessa. 

Vi anser att man som lärare kan välja att arbeta mot normen, vilket lärarna i vår studie gjorde, 

eller arbeta med normen – vilket förutsätter att eleverna också inkluderas i förhandlingarna 

och besluten om läxan. 

 

Vi menar även att vårt resultat kan vara av intresse utanför skolans institution då vi menar på 

att vårt resultat har belyst hur skolan och läxor är bundna till en diskurs, och därmed att även 

uttalanden i debattartiklar eller liknande formar diskursen. Vi anser att en medvetenhet om 

detta kan vara nödvändig då uttalanden utanför skolinstitutionen även kan forma diskursen 

negativt, exempelvis att det pågår en debatt kring om läxorna ens bör existera, och att denna 

debatt kan forma skolundervisningen och elevernas normer utan att artikelförfattarna 

reflekterar över dess påverkan. Vi anser att vårt resultat skulle kunna vara ett hjälpmedel för 

att öka samhällets medvetenhet om att de, tillsammans med andra, formar samhället precis 

som samhället formar dem.  

 

Överlag anser vi att forskningen kring läxor gärna får bli mer utbredd och att den ska 

behandla fler delar än enbart läxans syften och funktioner. Vi anser att vår uppsats har 

bidragit med ett nytt perspektiv på hur läxor ses i en klassrumskultur och hur individer 

hanterar läxan i flera olika sfärer, men att det fortfarande finns flera punkter att forska djupare 

i angående läxan. Hur upplever elever att läxans funktion uppfylls? Hur skulle en studie om 

hur läxor förhandlas om att te sig i en klass med mycket läxor? Är det möjligt att göra 

jämförande studier mellan flera klasser? Vilka normer och diskurser kan man finna om läxor 

på en hel skola eller i ett lärarlag?  

 

Vår uppsats har lett oss fram till ett resultat format av vår påverkan, i enlighet med vårt 

diskursanalytiska perspektiv. Därför skulle ett förslag till fortsatt forskning vara att samma 

studie görs med andra skribenter för att på så sätt se en skillnad i resultatet, eller om det skulle 
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vara möjligt att studera samma syfte men med en annan metodologisk ansats för att på så sätt 

belysa andra perspektiv på samma verklighet.   

     Vi finner det även intressant om det utifrån vårt resultat utfördes en liknande studie 

tillsammans med föräldrar eller med lärare för att på så sätt belysa samma fenomen ur andra 

perspektiv, vilket vi även anser skulle bidra till en större helhetssyn kring läxans 

förhandlande, samt hur normer och diskurser påverkar förhandlingar. 
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