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Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattning om läxans funktion i förhållande till en 

skola för alla. Studien har en kvalitativ forskningsansats där halvstrukturerade kvalitativa 

intervjuer med sexton lärare har genomförts.  

Studiens data analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys där lärares uppfattningar om 

läxans funktion redovisas på individnivå, organisationsnivå/skolnivå och samhällsnivå samt 

för elever i svårigheter. Vidare analyseras lärares övervägande uppfattningar om läxans 

funktion under fem olika synsätt, Det traditionella synsättet, Det kommunikativa synsättet, 

Det tillmötesgående synsättet, Det ambivalenta synsättet samt det Marknadsanpassade 

synsättet. Resultat och analys har kopplats till det sociokulturella synsättet och Vygotskijs 

teori om lärande samt till de tre specialpedagogiska perspektiven.  

Resultatet visar på stora skillnader i lärarnas syn på läxans funktion för elevens lärande och 

lärares undervisning på de olika nivåer studien berör.  Bristande kollegial samsyn råder på 

skolorna vilket medför att läxans funktion tolkas individuellt av samtliga parter runt läxan, 

vilket får negativa konsekvenser i en skola för alla. Några slutsatser som kan dras är att 

likvärdigheten i en skola för alla, med fokus på skolans kunskaps- och demokratiuppdrag, 

påverkas av bristande samsyn, av skolors möjlighet att erbjuda läxhjälp på eftermiddagar samt 

av de läxhjälpsföretag som etableras på samhällsnivå.  

___________________________________________________________________________ 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Det svenska skolväsendet har under de senaste åren genomgått en omfattande förändring då 

en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, har tagits i 

bruk. Assarsson (2009) menar att lärares pedagogiska uppgifter idag är mer komplexa än de 

någonsin tidigare varit i skolans värld. Skolan har, från att tidigare vara detaljstyrd gått till att 

vara målstyrd, och tillbaka till detaljstyrning utifrån olika intressenters ansvarsområden och 

olika styrningar (Lgr 11; Skolverket, 2011b). Ansvaret för det mångfacetterade pedagogiska 

arbete som åligger pedagoger ställer krav på kompetenser bortom de akademiska 

ämnesområdena. Det krävs en lyhördhet inför de olika villkor och variationer som finns i 

barns och ungdomars livsvillkor. Bland alla pedagogiska uppgifter lärare har att förhålla sig 

till finns läxorna, trots att läxor över huvud taget inte nämns i skolans styrdokument. I Lgr 11 

står tydligt angivet i det första kapitlet under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag att 

skolan ska främja alla elevers utveckling och skapa förutsättningar för en ”livslång lust att 

lära” och undervisningen ska anpassas till elevers olikheter, vilket innebär att undervisningen 

måste utformas olika för olika elever.  

Läxan kan ses både ur ett pedagogiskt och ur ett demokratiskt perspektiv. Lärare behöver ha 

lärarlegitimation; en yrkeslegitimation för att vara behöriga att bedriva undervisning och sätta 

betyg i grundskola och gymnasium. Legitimationens utfärdande visar att innehavaren har 

examensbevis och har tjänstgjort en viss tid som fastställts för legitimationens utfärdande. 

Samtidigt möjliggörs, på samhällsnivå, läxläsningsföretag att marknadsföra sig och sälja sina 

tjänster. Dessa tjänster är skattesubventionerande. De som utför läxläsningshjälp är inte sällan 

studenter som behöver en extra inkomst.  

I Skolverkets rapport (2008) nämns didaktisk inkludering, dvs. i vilken utsträckning de 

didaktiska förutsättningarna har anpassats för att gynna elevens lärande. Elevers 

ämnessvårigheter resulterar ofta i särskild färdighetsträning med grundläggande uppgifter i 

det ämne eleven har svårigheter med, i synnerhet inom ämnet svenska och matematik. Den 

studie rapporten lutar sig mot konstaterar att läxor med färdighetsträning ofta förekommer för 

barn med ämnessvårigheter. Vidare visar rapporten att då pedagoger talar om en skola för alla 

handlar det oftare om en social delaktighet och mer sällan förs en diskussion om den 

pedagogiska delaktigheten. Läxan kan ses ur båda dessa perspektiv. 
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Westlund (2004) och Hellsten (2000) konstaterar att läxor är ett såväl välkänt som vedertaget 

undervisnings- och skolfenomen som spänner över åldrar, miljöer och kulturer. Författarna 

pekar på att det är ett förgivettaget fenomen som i mycket hög grad påverkar elevernas tid 

utanför skolplikten och som mer framstår som en ritual än ett verkligt studieverktyg. 

Westlund menar vidare att läxor innebär ett mångfacetterat samspel, mellan många olika 

aktörer och på olika nivåer, som inte låter sig beskrivas på något enkelt sätt. Det är i linje med 

Assarssons (2009) tankar om lärarens komplexa roll i en skola för alla. I föreliggande studie 

kommer läraren av alla dessa aktörer att stå i fokus. Skolväsendet har skiftande uppdrag 

varav ett övergripande uppdrag är kunskapsuppdraget (Lgr 11). I vår studie vill vi få kunskap 

om hur några lärare resonerar kring och använder sig av läxan med fokus på såväl 

kunskapsuppdraget som demokratiuppdraget. 

1.2 Vår förförståelse  

Engagemanget kring läxor, som vi här definierar som den del av en lärares undervisning som 

sänds med elever att genomföra utanför ordinarie skoltid och som därefter på något sätt skall 

återges till lärare, är idag stort runtom i samhället på olika arenor. De allra flesta av oss har 

gått i skola och har därmed kommit i kontakt med läxan som företeelse och kan relatera till 

den. Elever planerar t.ex. sina fritidsaktiviteter efter läxor och föräldrar utrycker ibland 

frustration över att läxor både tar mycket av familjens lediga tid och ibland är svåra att kunna 

hjälpa till med, av många olika anledningar. Olika tidsskrifter för debatter kring läxan med 

jämna mellanrum och läxhjälpsföretagens annonser syns allt oftare i det offentliga rummet 

och säljer sina tjänster i ökad omfattning, trots att läxor har visat sig ha en förhållandevis liten 

betydelse för skolframgång, enligt Sveriges Kommuner och Landstings rapport Synligt 

lärande (2011) som behandlar Hatties metastudie Visible learning (2009). Hattie har rankat 

effekten av 138 påverkansfaktorer som rangordnats efter sin relativa betydelse för elevers 

prestationer. Läxans betydelse för skolframgång rankas på plats 88. 

Läxan framstår som ett komplext fenomen med såväl för- som nackdelar. Läxor tar mycket tid 

för elever, deras föräldrar samt för lärare. Läxors nytta/onytta måste tolkas försiktigt, då de är 

beroende av många olika faktorer. I våra professioner som lärare på grundskolan har en 

omfattande del av arbetsuppgifterna handlat om läxor på olika sätt, och vi har båda sett dem 

som självklara och viktiga. I våra nuvarande yrkesroller som lärare/speciallärare och 

specialpedagog/skolledare så är ofta läxan det första som lyfts som ett problem av elev, 

föräldrar och/eller lärare. Specialpedagogen ska i sitt uppdrag arbeta för att eliminera de 

hinder och svårigheter som eleverna möter i skolan genom att arbeta förebyggande och 
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stödjande (SFS 2011:688). Andra uppdrag som specialpedagogen omfattas av är att vara 

rådgivare i pedagogiska frågor och utveckla samarbetet i arbetslag. Intresset för en 

fördjupning kring läxor och läxors funktion väcktes i samband med den nya läroplanen, Lgr 

11, som med en sociokulturell utgångspunkt betonar det lärande som sker i mötet mellan 

människor, vilket läxan sällan innebär. Då dessutom läxor inte nämns alls i pedagogisk 

litteratur och sällan problematiseras i forskningen antyder det att det är en inlärningsmetod 

som egentligen inte tas på allvar (Hellsten, 2000). Funderingar uppstår kring vilken 

pedagogisk mening läxan kan tilldelas i en skola för alla?  

1.3 Studiens syfte  

Studiens övergripande syfte är att undersöka lärares uppfattning om läxans funktion i 

förhållande till en skola för alla. 

1.4 Forskningsfrågor 

– Hur uppfattar lärare läxans funktion i sin egen undervisning?  

– Hur uppfattar lärare läxans funktion i skolans organisation?  

– Hur uppfattar lärare läxans funktion i dagens samhälle? 

1.5 Definition av centrala begrepp 

I detta stycke kursiveras studiens centrala begrepp. Läxor i denna studie syftar på det 

skolarbete elever har att genomföra utanför ordinarie skoltid och som därefter skall 

redovisas/uppvisas för lärare (Cooper 1989; Hellsten 2000). Läxor syftar också i studien på en 

del av den undervisning som läraren och skolan bedriver. Pedagogiskt verktyg syftar i studien 

på pedagogiska metoder som används för att skapa förutsättningar för att lärande sker. 

Begreppet elev i behov av särskilt stöd syftar på elev som av skolan, av någon anledning, 

bedöms vara i svårigheter av något slag. Svårigheterna eleven befinner sig i kan vara av 

varierande slag och under varierande tid (Skolverket, 2008). 

1.6 Uppsatsens struktur 

I Inledningen av uppsatsen berörs studiens bakgrund och författarnas förförståelse samt 

studiens syfte med forskningsfrågor och definitioner av centrala begrepp, och avslutas med 

uppsatsens struktur. Kapitlet Tidigare forskning behandlar skolans styrdokument, skolans 

demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag samt begreppen en skola för alla och den 

inkluderande skolan. Därefter följer valda delar av forskningsområdet kring läxan som 

fenomen inom både nationell och internationell forskning. Kapitlet Teoretisk referensram 
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innehåller specialpedagogiska perspektiv, teori och centrala begrepp. Uppsatsens Metoddel 

beskriver val av ansats och hur studien växt fram. Vidare beskriver metoddelen 

datainsamling, urval, etiska aspekter och tillvägagångssättet vid intervjuer samt hur dessa 

bearbetats och analyserats. Studiens tillförlitlighet och giltighet behandlas också i metoddelen. 

Därpå följer kapitlet Resultat där vi presenterar en kvalitativ analys av resultatet under olika 

rubriker som rör de olika nivåer som forskningsfrågorna berör. Kapitlet Diskussion innehåller 

en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. Sist presenteras specialpedagogisk relevans, 

avslutande reflektioner samt förslag till vidare forskning. 

2.0 Tidigare forskning  

I följande kapitel redovisar vi ett urval ur styrdokument och litteratur som vi funnit kan bidra 

till att göra studiens frågor begripliga. Urvalet har begränsats till litteratur från 1988 fram till i 

dag. Avgränsningen görs med anledning av att det i slutet av 1980-talet påbörjades större 

studier om läxor såväl nationellt som internationellt och som fått betydelse för kommande 

studier efter det. Avsnittet inleds med Styrdokument och rubrikerna Skolans demokratiska 

uppdrag och Skolans kunskapsuppdrag där vi belyser skolans två stora övergripande uppdrag. 

Därefter följer i En skola för alla och Den inkluderande skolan under vilka vi går igenom vad 

dessa begrepp innebär med fokus på vårt syfte. Forskningsöversikten presenterar en 

fördjupning av svensk och internationell forskning av synen på läxan i förhållande till vår 

studie.  

2.1 Styrdokument  

Sedan år 2011 finns ny läroplan för skolformerna grundskola, grundsärskola, specialskola och 

sameskolan. I studien syftar vi till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr 11.  

Första delen i de samlade läroplanerna är lika för dessa utbildningar och innehåller tre delar: 

skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål med riktlinjer för utbildningen samt 

kursplaner med tillhörande kunskapskrav. Läxan som ett pedagogiskt verktyg nämns aldrig. 

Såväl Lgr 11 som Skollagen (2010) fastslår att utbildningssyftet är att utveckla både den 

sociala och den kunskapsmässiga personligheten hos eleven och skolans uppdrag kan delas in 

i två övergripande områden: det demokratiska uppdraget och kunskapsuppdraget.  
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2.2 Skolans demokratiska uppdrag  

”Skolväsendet vilar på demokratins grund” lyder den första meningen i Lgr 11 och de två 

påföljande sidorna behandlar demokratibegreppet i förhållande till skolans uppdrag. Den 

demokratiska grunden förklaras med olika exempel varav ett är att utbildningens syfte är att 

eleverna ska ”inhämta och utveckla kunskaper och värden” (s. 9) och främja alla elevers 

allsidiga utveckling och lärande. Målet är också att skapa en väg framåt till en lust att lära 

livet ut. Utbildningen ska vara likvärdig och anpassas till elevers olikheter på alla plan; 

bakgrund, språk, tidigare erfarenheter mm. Därmed inte sagt att undervisningen ska se lika ut 

överallt utan hänsyn ska tas till de olika sätt varpå elever lär sig. Det demokratiska uppdraget 

innefattar även de rättigheter och skyldigheter som åligger skola, vårdnadshavare och elev och 

den enskilda skolan ska ha tydlighet kring bland annat mål, innehåll och olika arbetsformer, 

vilket möjliggör elevers och dess vårdnadshavares rätt till både inflytande och påverkan. För 

att utveckla individens förmåga till ansvar, såväl under skoltiden som elev som efter skoltiden 

som medborgare i ett fungerande samhälle, ska skolans undervisning bedrivas med 

arbetsformer som är demokratiska. Det möjliggör för eleven att delta i både planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och därigenom utvecklas elevens ansvarsförmåga 

(Lgr 11). 

2.3 Skolans kunskapsuppdrag 

Skolans kunskapsuppdrag innebär att ge alla elever möjligheter att tillägna sig kunskaper 

inom skolans olika ämnen och därmed uppnå de mål som fastställts i läroplanen. För att 

lyckas främja lärandet förutsätts i Lgr 11 att aktiva diskussioner på varje enskild skola förs om 

kunskapsbegreppet; hur kunskapsutveckling sker och vad som är viktig kunskap såväl i nutid 

som i framtid. Kunskap kan uttryckas i olika former; faktakunskap, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet, som alla tillsammans bildar den helhet skolväsendet eftersträvar och vars syfte 

är att leda till varje enskild elevs harmoniska utveckling. Miljön för lärande och utveckling 

har stor betydelse och inverkan på människan. Lgr 11 trycker på att varje elev har rätt att i sin 

utveckling känna den tillfredställelse och glädje det innebär att växa med de framsteg man gör 

och de svårigheter man övervinner. Vidare ska varje skola ansvara för utvecklingen av 

verksamhetens kvalitet. För att lyckas med detta menas i Lgr 11 att verksamhetens alla delar 

ständigt ska rannsakas, resultat måste följas upp och utvärderas samt att nya metoder ska 

utvecklas och prövas. Detta arbete måste föras framåt i aktivt samspel mellan all skolpersonal, 

elever, hemmen och samhället (Lgr 11).  
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I Skolverkets allmänna råd (2011a), beskrivs att lärare behöver ta ställning till vilka metoder 

för utvärdering som krävs när elevernas kunskaper ska bedömas. Även läroplanens 

övergripande mål, det vill säga de normer och förhållningssätt som eleverna ska utveckla, ska 

utvärderas och ska därför påverka lärarnas val av arbetsformer och metoder. ”När eleverna till 

exempel får samarbeta och tillsammans med läraren utbyta erfarenheter och tankar ges de 

möjlighet att utvecklas mot de mål som anges under normer och värden i läroplanen” 

(s.14 f, 2011a). Såväl det demokratiska uppdraget som kunskapsuppdraget ska skolan 

genomföra på olika plan för samtliga elever, oavsett elevers olikheter och förutsättningar. 

2.4 En skola för alla 

Tanken om ”En skola för alla” har en lång historia med olika innebörd genom tiderna. Kort 

kan sägas att från början var syftet rätten att få utbildning, därefter rättigheten till samma 

utbildning och idag handlar rättigheten om att utbildningen ska vara givande för samtliga 

elever (Göransson & Nilholm, 2013). Skollagen fastslår att elever har skolplikt från sju års 

ålder och rätt till en likvärdig utbildning. Varje barn som kommer till skolan ska erhålla 

undervisning utifrån sina förutsättningar vilket skolans huvudman har ansvar för. I Skollagen 

står vidare tydligt angivet att också elever som lätt når kunskapskraven ska stimuleras så att 

även de når längre i sin kunskapsutveckling (kap. 3, 3§ ). Vidare beskrivs i 7§ och 8§ att 

särskilt stöd ska ges inom eller som komplement till undervisningen om en elev efter 

utredning visar sig ha behov av det. I det senare fallet ska ett åtgärdsprogram utarbetas enligt 

9§ (Skollagen, 2010). 

Då Sverige 1994 undertecknade Salamancadeklarationen, vilken innebär för medlemsländerna 

att arbeta för att alla elever, utan undantag, ska ha gemensam undervisning, framstod det först 

som en vision. Denna vision fastslås i skolans styrdokument och blir därmed ett krav som 

varje enskild skola med samtliga anställda ska uppfylla (Brodin & Lindstrand, 2010; 

Assarsson, 2009). Viktiga tankegångar genom Salamancadeklarationen (2006) är just 

principen om flexibilitet i undervisningen. Därigenom ska den passa samtliga elever så alla 

kan tillgodogöra sig undervisningen på lika villkor. Vidare berör deklarationen att 

undervisningen inte ska bli styrd av de förutsättningar skolan har, utan ska anpassas till 

barnet. Även FN:s Standardregler (1993, Regel 6) berör visionen om ett samhälle för alla och 

de pekar på att utbildning ska ske inom ramen för ordinarie undervisning. En skola för alla 

innebär utmaningar för det rådande skolsystemet. För att lyckas med uppdraget ”för alla” som 

åligger varje skola, förutsätts att varje enskild tjänsteman har kunskap om innehåll i 

styrdokumenten och att ett kollegialt kunnande utvecklas runt detsamma. De pedagogiska 
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villkor skolan ges samt ett gemensamt förhållningssätt till det pedagogiska uppdraget har 

också stor betydelse för att kunna genomföra detta (Gadler, 2011). Gadler menar vidare att 

utan samsyn kring vad ”En skola för alla” innebär i den pedagogiska vardagen, ökar risken för 

att ansvaret läggs över på den enskilda läraren, vars uppdrag blir att hantera samtliga elever, 

oberoende av elevers skilda förutsättningar och utan lämpliga resurser.  

2.5 Den inkluderande skolan 

Inkluderingsbegreppet är ett brett begrepp och Göransson och Nilholm (2013)  menar att man 

inte kan tala om inkluderande undervisning i en verksamhet utan att först tydliggöra vad det är 

man gemensamt avser. Inkludering handlar inte bara om elever i behov av särskilt stöd, utan 

omfattar samtliga elever eller grupper av elever. De menar vidare att det i inkluderande 

klasser erbjuds gemenskap och ett ”vi”. Inkludering har olika aspekter; den rumsliga, den 

sociala och den didaktiska. Då vår studie handlar om läxa som del av undervisning, syftar vi 

på den didaktiska inkluderingen i första hand, i men även den sociala och rumsliga beaktas.  

Att vara delaktig didaktiskt, handlar om samaktivitet där eleven också upplever verklig 

tillhörighet och all undervisning måste ta hänsyn till elevernas individuella behov. 

Undervisningen måste också utföras under demokratiska former och ge eleverna möjlighet att 

medverka i ett demokratiskt samhälle (Sandberg, personlig kommunikation, ht 11). På såväl 

skolnivå som klassrumsnivå är demokratiska processer av stor betydelse för 

inkluderingsbegreppet. Elever bör känna sig socialt delaktiga och de bör även känna sig 

delaktiga i själva kunskapsinhämtandet, dels genom att man tillgodogjort sig kunskap men 

även i ett lärande tillsammans med andra (Göransson & Nilholm, 2013). Elevers skolvillkor 

framstår som likadana samtidigt som de i dessa villkor gör erfarenheter av skilda slag. 

Retoriska formuleringar likt ”barn som inte är så duktiga i skolan” tillskriver 

marginaliseringen av dessa barn egenskaper som är individuella, istället för att titta på 

strukturer som reproducerar skillnader (Schjellerup Nielsen, 2006). Hur svårigheter 

formuleras har betydelse för var problemet läggs, en undervisning som inte är avpassad för 

samtliga elever ser inte heller att elever har olika förutsättningar att nå målen (Göransson i 

Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, red. 2011). 

2.6 Forskningsöversikt  

Forskningsöversikten presenterar en fördjupning inom nationell och internationell forskning 

av synen på läxan i relation till olika perspektiv och i relation till elevers lärande och lärares 

undervisning. Varken inom den svenska eller inom den internationella forskningen finns det 
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många studier om läxan som kunskapsförmedlande faktor. De studier som finns har mer tittat 

på läxan som en del av elevens liv, menar både Westlund (2004) och Strandberg (2013) och 

inte på vad läxan konkret innebär för fördelar och nackdelar för elevens kunskapsutveckling i 

relation till målen. Vi har valt att dela upp översikten på tre teman för att därigenom hålla en 

struktur genom uppsatsen. Vi kan dock konstatera att mycket av det vi skriver under de olika 

rubrikerna går in i, påverkas av och samspelar med varandra. 

2.6.1 Läxan i relation till elevers lärande och lärares undervisning 

 Epstein (1988) och Hellsten (1997) beskriver flera tänkbara orsaker till att läxor finns. Båda 

ser läxans funktion som kontroll och styrning av eleven till ökat eget ansvar och engagemang 

under lektioner. Läxan övar färdigheter, eftersom lektionstiden inte räcker till blir läxan ett 

sätt att befästa och repetera kunskaper. Eleven ska fostras till tidsplanering och kommande 

samhällsuppdrag; läxan danar och utbildar eleven i självkontroll. Läxor ger föräldrar 

information om skolarbetet och etablerar kontakt mellan barn och vuxna i hemmet. Läxan kan 

ses handla om kärlek och omsorg, där läxan ses som något viktigt och kanske det enda samtal 

om skolan och inlärning som sker mellan barn och föräldrar. Familjens tid blir också 

strukturerad genom läxan. Det finns dock en underliggande fråga som kan ses som en fara.  

Om syftet med lärares vilja att engagera föräldrarna i elevernas inlärning genom läxorna i 

själva verket handlar om att lärare vill ”dela skulden” för elevernas låga resultat med 

föräldrarna i stället för att ta hjälp av föräldrarna att utveckla lyhördhet för elevernas behov, 

så uteblir det ursprungliga syftet. Epstein (1988) nämner läxan som straff, där dåligt beteende 

eller bristande uppmärksamhet ger ett straff under tid som läraren normalt inte förfogar över. 

Elevens beteende fokuseras då, inte elevens färdigheter eller ökad måluppfyllelse. Hellsten 

(1997) menar att det alltför sällan reflekteras över läxan som framstår som en naturlig del av 

vardagslivet. Den innebär en tung och ofta stressande arbetsprestation. Han jämför elevens 

arbete med andra yrken och liknar det vid att arbetsuppgifter som måste utföras på 

arbetstagares lediga tid, sällan skulle få stå oemotsagda. Warton (2001) menar att lärarnas 

fokus måste flyttas från läxan som tid till lärarnas vilja att uppmuntra lärandet som helhet, 

både i hem och i skola. Då kan eleverna förstå varför de ska lägga ner tid på något som är 

förknippat med olust. 

Studier har visat att det finns ett samband mellan skolframgång och det förhållningssätt eleven 

har till läxan (Leo & Pettersson 2005; Cooper, Jackson, Nye, Lindsay & James, 2001) men att 

läxor för yngre barn inte har någon större betydelse för själva lärandet (Cooper, 2007). Läxan 

för yngre barn, årskurs 1- 6, bör handla om att främja en positiv inställning till läxan genom 
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att lägga läxan på en, för eleven, lagom nivå som den klarar och förstärks positivt av (a.a.). 

Leo (2004) pekar på att lärare uppfattar läxan som positiv för kunskapsinhämtandet för sina 

elever genom att möjlighet till repetition av något ges, men att denna uppfattning saknar 

empirisk grund. Strandberg (2013) menar att studier om läxors kvalitet i relation till målen för 

undervisningen saknas. Strandberg har dock funnit att hur läxans syfte presenteras samt 

uppföljningen av den har stor betydelse, dels för motivationen att göra läxan men även för den 

kunskap som erhålls ur läxan. Andra forskare finner liknande resultat; lärare som utvecklar 

läxans potential och ger eleverna möjlighet att förstå läxans syfte, kan uppmuntra till ett 

lustfyllt lärande och göra läxan effektivare för lärandet (Epstein & Van Voorhis, 2001; 

Warton, 2001; Westlund, 2004; Xu, 2011). Westlund menar att det i synnerhet sker om 

eleverna läser och arbetar med läxorna tillsammans.  

Enligt Epstein (2001) börjar alltid läxarbetet med att det är läraren som väljer innehåll i läxan 

i syfte att nå vissa lärandemål. Det finns en koppling mellan hur lärare tänker om läxor och 

elevers prestation. Där lärarna betonar motivation i stället för drillning och övningsuppgifter 

så sker en utveckling i elevernas ansträngningar och läxorna utförs i större utsträckning. Detta 

i motsats till kontrollerande läxor som skapar negativa känslor och därmed mindre 

engagemang i läxläsandet hos eleverna (Lüdtke, Niggli. Schnyder & Trautwein, 2009). 

Traditionella sätt att undervisa, med utgångspunkt i läroboken med tillhörande frågor, är 

baserat på elevens egen förmåga och vilja. En undervisning som bygger på lek, spel och 

tävling skapar engagemang och motivation som i sin tur leder till kreativitet, samarbete och 

öppenhet som riktar elevernas fokus mot akademiska mål (Baines & Slutky, 2009). 

I takt med att elever i behov av särskilt stöd i allt större utsträckning integreras i den allmänna 

utbildningen ökar också forskningen om utbildningsmetoder som kan påverka dessa elevers 

resultat. Också läxan har varit i fokus i flera studier. I en studie som beskriver strategier för 

förbättrad kommunikation mellan hem och skola för elever med funktionshinder (Epstein, 

Munk, Bursuck, Polloway & Jayanthi, 1999) undersöker författarna olika möjligheter till 

utökad kommunikation mellan föräldrar, elever och lärare i syfte att förbättra samarbetet kring 

just läxor. Där framkom att ömsesidig skriftlig kommunikation mellan ansvarig lärare och 

föräldrar var mest gynnsamt. Ansvariga lärare utryckte också ett behov av att regelbundet föra 

samtal med specialpedagog kring enskilda elevers behov gällande just anpassningar av läxan 

(Epstein et al., 1999). Corno (1996) uttrycker vikten av direkt kommunikation med skolan när 

problem med läxan inträffar och inte vänta tills problemen hopar sig. 
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2.6.2 Läxan i relation till skolans organisation 

Hellsten (2000) behandlar i sin avhandling läxan utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och menar 

att läxan sällan problematiseras i litteratur som rör pedagogiska frågor. Han pekar på att varje 

part runt en läxa tolkar läxan individuellt och på sitt sätt, vilket leder till en stor otydlighet 

kring läxan, såväl dess funktion som dess innehåll. Liknande tankar framförs av Corno (1996) 

som poängterar att eftersom elever är och reagerar olika på samma uppdrag, beroende av 

intresse, deras hemmiljö och studievanor, går det inte att förutsätta att läxor automatiskt 

stödjer lärandet. Vidare menar Hellsten att läxan upplevs som en självklar komponent i skolan 

av såväl elever som skolpersonal vilket leder till att man inte talar om den. Westlund (2004) 

har studerat tidens betydelse i skolan sett med elevens ögon, med utgångspunkt i elevtexter 

från 1988 och i förhållande till år 2003. Hon visar att eleverna menar att läxor är ”tid som inte 

finns” (s.42) och att anledningar till (för) mycket läxor alltså ligger på skol- och systemnivå. 

Tidsaspekten i skolan ger ingen möjlig chans till att uppgifterna i skolan klaras av inom den 

lagstadgade skoltiden. Tiden, i förhållande till vad skolan vill/måste få med finns inte, samt att 

samtal och koordination mellan lärare tycks saknas. Läxan kan ses ur ett skolpolitiskt 

perspektiv där mycket läxor ger status och är en definition på en bra skola (Epstein, 1988; 

Hellsten, 2000). 

Strandbergs (2013) avhandling tar upp frågan om läxan i förhållande till kulturell mångfald. 

Han talar om samarbetsläxor, med syftet att utveckla kunskaper ur de olikheter som finns som 

en tillgång. När föräldrar involveras aktivt, deltar och utformar läxorna, genom öppna och 

relativt individuella läxor, t.ex. en fråga eller fundering att samtala om hemma, utvecklas 

kunskap i skolan där diskussioner sedan förs kring de varierande svaren. Detta ställer krav på 

skolans organisation då innehållet signalerade till lärare och rektorer om vad som betraktades 

som viktigt i undervisningen. Epstein et al. (1999) antyder att lärare som undervisar klasser 

där elever i behov av särskilt stöd är inkluderade, rekommenderar att gemensamma 

konferenser där lärare, elev och förälder deltar, ger signaler till eleverna om att hem och skola 

samarbetar. Lärarna rankade möjligheten att lokala volontärer skulle kunna anlitas av 

föräldrarna för att hjälpa eleverna att göra sina läxor hemma, parallellt med att skolan belönar 

elevernas läxprestationer. Det kan tyda på att lärarna upplever ett behov av att flytta en del av 

ansvaret för läxor från föräldrarna. Syftet är att gott stöd och belöning ska bidra till att läxan 

upplevs positivt av eleverna (Epstein et al. 1999). Om all personal i skolan samarbetar och 

tillsammans lär ut läxläsningsstrategier för elever i svårigheter, kommer dessa elever klara av 

att slutföra sina läxor mer tillfredsställande (Axelrod, Zhe, Haugen & Klein, 2009.) 
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2.6.3 Läxan i relation till samhället/läxhjälp i samhället 

Westlund (2004) menar att läxan kan sättas under olika rubriker med olika innebörder där just 

tidsaspekten är viktig ur många synvinklar. Hon pekar på att läxan suddar ut gränsen mellan 

skoltid och fritid vilket leder till att lärare överskrider befogenhetens gränser; genom obalans 

mellan faktisk skoltid och ställda krav ”invaderas barns och familjers fritid” genom läxan (s. 

65). Planering av tid är viktig och ses som skolframgång. Den som inte kan planerar sin läxa 

anses saknas planeringsförmåga, vilken betraktas som nyckeln till framgång i livet. Hon 

menar vidare att lektioner organiseras på gruppnivå med ett kollektivt synsätt, men 

läxuppgifter ska individen själv planera och organisera på individnivå och måste då också ta 

sitt ansvar; lyckas eller bära hundhuvudet vid sitt misslyckande.  

Strandberg (2013) menar att läxor kan vara uttryck för en social aktivitet som går att få mellan 

elever, föräldrar och lärare samt samhället. Eftersom klassrummet inte är isolerat i ett vakuum 

utan många samhälleliga faktorer sammanstrålar, tar de individer som finns i klassrummet 

med sig såväl kulturella som sociala erfarenheter in till interaktion. Läxan kan utifrån detta ses 

och användas som ett kulturellt redskap och som en del av ett större system med olika 

relationer.  

I början av 1990-talet skedde flera stora reformer i Sveriges utbildningsväsende. Skolan 

kommunaliserades och valfrihetsreformen med skolpengssystemet genomfördes. 

Läroplansreformen innebar att lärare och rektorer fick större inflytande över undervisningens 

form och innehåll. Syftet var bland annat att förbättra likvärdigheten i svensk skola 

(Skolverket, 2012). Likvärdigheten i svensk skola har inte förbättrats enligt intentionerna utan 

har tvärtom minskat. Skillnaderna i resultat blir alltmer tydliga, främst mellan olika skolor 

men också mellan olika kommuner och mellan elever på enskilda skolor. Samband ses mellan 

elevers skolresultat och socioekonomiska bakgrund samt föräldrars utbildningsnivå. När 

betydelsen av vilken skola en elev väljer kan påverka dennes resultat så minskar samtidigt 

likvärdigheten. Eftersom familjers möjlighet att hjälpa sina barn i skolarbetet beror på deras 

utbildningsnivå och socioekonomiska bakgrund så äventyras likvärdigheten (Skolverket, 

2012). Läxans specifika roll diskuteras dock inte. 
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3.0 Teoretisk referensram 

Vi har valt att se på läxan med elevers lärande och lärares undervisning i förhållande till tre 

olika specialpedagogiska perspektiv samt till det sociokulturella perspektivet. Inom det 

sociokulturella perspektivet utgår vi ifrån Lev Vygotskijs (1896-1934) tankar och syn på 

lärandet. Han dog ung, men hans tankegångar om lärandet är i allra högsta grad levande än i 

dag, inte minst i vår senaste läroplan, Lgr11. I kapitlet behandlas först Perspektiv inom 

specialpedagogiken där de tre specialpedagogiska perspektiven belyses. Därefter följer Teori 

där det sociokulturella perspektivet samt Vygotskijs teori behandlas. Slutligen presenteras 

studiens Centrala begrepp i analys och resultat. 

3.1 Perspektiv inom specialpedagogiken 

Inom det specialpedagogiska forskningsområdet finns främst två dominerande synsätt; det 

kategoriska (medicinska-psykologiska) perspektivet och det relationella (sociologiska) 

perspektivet. Ett tredje synsätt ligger under dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). 

Det kategoriska perspektivet är ett mer traditionellt och individualistiskt perspektiv där eleven 

blir bärare av sina svårigheter och avvikelser. Grunden i synsättet är att det går att medicinera, 

man utgår ifrån det som man anser brister hos individen. Ett medicinskt perspektiv är inte 

dåligt; det är präglat av omsorg. Målet är att hjälpa och stödja i det som brister. Särskild 

utbildning ser man som en rationell reaktion på elevens svårigheter och problem. Inom detta 

perspektiv ansluter man sig ofta till segregerade utbildningsutbud, även om det på senare tid 

blivit mindre uttalat. Inom perspektivet finns stor risk för stigmatiserande effekt för eleven 

(Nilholm, 2006b) 

Det relationella perspektivet är ett alternativt perspektiv där sociala faktorers inverkan på 

skolsvårigheter betonas. Svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför individen. Enligt det 

relationella perspektivet är elevers olikheter ett faktum som det pedagogiska arbetet måste 

anpassas till. Olika diagnoser eller kategoriseringar bör undvikas och innebär stigmatisering. 

Det är en tillgång för samhälle och skola att elever är olika, olikheter berikar och man bör 

undvika särlösningar. Synsättet karaktäriseras alltså av att man lättar på bördan för individen; 

problemet ligger inte hos den enskilde (Nilholm, 2006a)  

Dilemmaperspektivet synsätt ligger mellan de båda ovan omnämnda synsätten. Clark, Dyson 

& Millward (1998) framhåller dilemman som centralt för detta perspektiv. Författarna menar 

att det är en alltför enkel bild av verkligheten, om man förklarar svårigheter som uppstår med 

att skulden är individens kontra samhällets, komplexiteten måste beaktas då det inte går att 
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hitta enkla lösningar. Perspektivet kritiserar de två tidigare perspektiven då det inom dessa 

inte tas hänsyn till både risk och möjlighet. Nilholm (2005) menar att dilemman enklast 

betraktas som valsituationer eller målkonflikter. Det finns då inget bestämt svar på hur man 

bäst bör handla. Han tar vidare upp att ett utbildningssystems övergripande dilemma är att det 

dels skall ge alla en liknande utbildning samtidigt som barns olikheter skall beaktas. 

Olikheterna finns på många olika plan och i många olika dimensioner. Exempel på detta kan 

vara att alla elever skall mötas och kunna ta till sig undervisning samtidigt som alla skall nå 

vissa mål. Skolan skall även bedriva individuell undervisning, samtidigt skall ingen pekas ut. 

Detta har olika aktörer i skolan att förhålla sig till. ”Ska man kategorisera elever för att 

urskilja olika behov eller ska man betrakta alla som (okategoriserade) individer? Ska vi bejaka 

mångfald eller värdera skillnader?” (Nilholm, 2005, s.131).  

Sammanfattning av de tre perspektiven 

Det kategoriska perspektivet har sin utgångspunkt i vem som är orsaken till dem problem som 

uppstår i skolsituationer. Det relationella perspektivet har sin utgångspunkt i vad som orsakar 

svårigheterna. Dessa två olika perspektiv säger sig också ha lösningar på dessa problem. 

Dilemmaperspektivet utgår från dilemman av många olika slag som skolan och samhället i 

stort måste förhålla sig till för att möta att elever är olika.  

3.2 Teori 

Ett sociokulturellt (kulturhistorisk tradition) perspektiv för med sig frågor om hur människor 

får och gör samhälleliga erfarenheter och hur hon tillägnar sig kunskap om att använda dessa 

erfarenheter i olika sammanhang, samt hur dessa kunskaper och insikter får fäste och lever 

vidare (Säljö, 2005). Om dessa frågor ovan ställs, framgår det tydligt att man inte kan 

reducera lärandet till vad som sker inuti den enskilde individen; människan är aldrig bara en 

individ utan en del av en grupp i ett socialt sammanhang där ett lärande sker (Säljö, 2005; 

Schellerup Nielsen, 2006). Då de samhälleliga processerna skiljer sig åt beroende av samhälle 

och kultur, innebär det alltså att lärandet inte ser lika ut överallt, utan är beroende av den 

rådande kontexten. Teorier om lärande, som bygger på stadier eller mognad, framhåller 

utvecklingen som grundläggande, medan det i det sociokulturella perspektivet förhåller sig 

tvärt om, lärandet föregår utvecklingen. Att lära är att tillägna sig olika färdigheter, t.ex. 

räkna, läsa, måla eller olika fritidsintressen och genom att tillgodogöra sig färdigheterna sker 

en utveckling hos individen (Säljö, 2005).  
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I Tänkande och språk (1999) behandlar Vygotskij sambandet mellan tänkande och språk och 

att dessa två funktioner alltid står i en komplex relation till varandra. Han menar att barnet 

från allra första början är en social varelse och däri ligger utvecklingens potential, utan social 

kommunikation kommer varken tänkande eller språket, som redskap till begrepp för ett mer 

abstrakt tänkande, att utvecklas. Vygotskij talar om de empiriska vardagsbegreppen och om 

de teoretiska vetenskapliga begreppen. Undervisningens kanske viktigaste fråga, menar 

Vygotskij, är att dessa två begreppsvärldar ska mötas genom att barnets olika erfarenheter 

konfronteras med de vetenskapliga begreppen – barnets abstrakta tänkande mognar i 

samarbete och med hjälp av en deltagande vuxen. Han menar vidare att just detta samarbete är 

ett centralt moment i inlärningsprocessen. För att begrepp och kunnande ska internaliseras i 

barnet förutsätts alltså samspel då barnet självt aktivt bearbetar kunskap i dialog, vilket leder 

till utveckling (Vygotskij). 

Vygotskij menar att barnets aktuella utvecklingsnivå är den nivå som är förutbestämd genom 

en psykisk utveckling hos barnet. Han anser dock att denna nivå inte ska ses som fastställd för 

den intellektuella utvecklingen, utan det finns ytterligare en nivå i anslutning till aktuell 

utvecklingsnivå; den han kallar den närmaste utvecklingszonen eller den proximala 

utvecklingszonen (Lindqvist, 1999). Nivåskillnaderna regleras mellan uppgifter som barnet 

löser och utför själv eller uppgifter som barnet löser med handledning och hjälp av en vuxen. 

Det barnet alltså i samspel med vuxen klarar av att utföra, visar den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij menar vidare att undervisning som hamnar inom den redan 

fullbordade utvecklingsnivån helt enkelt är verkningslös för den allmänna utvecklingen och 

medför ingen utveckling. Rätt organiserad undervisning, som sker i samspel och med 

handledning, sätter inre utvecklingsprocesser i rörelse och lägger grund för närmaste 

utvecklingszon. ”Det barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på 

egen hand” (Lindqvist, 1999, s. 271). Så framskrider utvecklingen av tänkandet som hör till 

en avancerad psykisk funktion. Tänkandets och talets utveckling handlar om att först vara i 

samtal och dialog med andra för att sedan övergå till inre dialog med sig själv, där språket blir 

medel för tanken (Lindqvist, 1999). 

3.3 Centrala begrepp i analys och resultat 

Nedan framhålls de begrepp som är av vikt vid studiens analys samt resultatdiskussion. 

Det kategoriska (medicinska-psykologiska) perspektivet: Har sin utgångspunkt i vem som är 

orsaken till de problem som uppstår i skolsituationer.  

Det relationella (sociologiska) perspektivet: Har sin utgångspunkt i vad som orsakar 
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svårigheterna.  

Dilemmaperspektivet: Utgår från dilemman av många olika slag som skolan och samhället 

måste förhålla sig till för att möta att elever är olika. 

Sociokulturellt perspektiv: Lärandet startar i en social kontext och aktivitet. Alla människor 

lär sig ständigt i alla sociala och kulturella sammanhang. Tonvikten inom perspektivet ligger 

mer på vad individen lär sig snarare än om individen lär sig något.  

Internalisering: En mental process som utvecklas genom den sociala samverkan med annan 

individ och utvecklas till en medvetenhetsfunktion; man gör något till sitt eget.  

Aktuell utvecklingsnivå: Den faktiska utvecklingsnivån. Den nivå där individen är och kan 

lösa problem och uppgifter på egen hand utan hjälp.  

Proximala utvecklingszonen: Den närmaste utvecklingszonen; den zon som ligger strax 

bortom den aktuella utvecklingszonen. Problemlösning inom denna zon sker med hjälp av och 

i samarbete med annan kunnig individ vilket sätter igång processer som leder till vidare 

utveckling. 

4.0 Metod 

I följande kapitel redovisar vi vår valda metod för studien. Vid val av metod för insamling och 

analys av data har vi tagit hänsyn till våra frågeställningar. Dessa har styrt oss i valet av 

lämplig metod för insamling av empiri vilket vi redovisar under Metodval. Sedan följer 

rubrikerna Datainsamling, Urval, Etiska aspekter, Genomförande av intervjuer, Bearbetning 

och genomförande av analys som beskriver hela genomförandet av studien. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av studiens Tillförlitlighet och Giltighet. 

4.1 Metodval  

Studiens övergripande syfte är att undersöka lärares uppfattning om läxans funktion i 

förhållande till en skola för alla. Vår tanke är att detta syfte kan ge oss ökad kunskap om på 

vilket sätt läxdiskussioner skulle kunna föras utifrån specialpedagogens perspektiv inom 

grundskolan. 

Vi vill få kunskap om lärares uppfattningar om läxans funktion i relation till elevers lärande 

och lärares undervisning, få ta del av lärares uppfattningar om läxan i relation till skolans 

organisation, samt få ta del av lärares uppfattning om läxan i relation till samhället. Vi 

efterfrågar lärares tankar och uppfattningar av fenomenet läxa där vi analyserar data från 

enskilda lärare som uppfattar läxan som företeelse på olika sätt. I studien vill vi få svar som 
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överensstämmer med respondenternas egna uppfattningar om läxan, där svar som endast 

avspeglar den aktuella samhällsdebattens uppfattningar undviks (Dahlgren & Johansson, i 

Fejes & Thornberg, red, 2009).  

En kvalitativ metod i form av halvstrukturerade och kvalitativa forskningsintervjuer såg vi 

som lämpliga för att ge oss denna utökade kunskap. Den kvalitativa forskningsintervjun 

”söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras 

erfarenheter” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). Ett professionellt samtal bygger på något ur 

vardagslivet, intervjuaren och respondenten konstruerar ny kunskap utifrån ett gemensamt 

intresse, enligt författarna. Med hjälp av våra frågeställningar vill vi ta del av respondenternas 

personliga uppfattningar (Gustavsson, 2004).   

4.2 Datainsamling 

Vi vill med denna studie få ta del av lärares uppfattning om läxan (Kvale & Brinkmann, 

2009). Efter att ha utformat en intervjuguide med tematiskt halvstrukturerade frågor som vi 

såg skulle kunna täcka våra övergripande frågeställningar och ge oss information om hur de 

intervjuade upplever läxan, så genomförde vi fyra provintervjuer (två var). Dessa medförde 

vissa korrigeringar i intervjuguiden där vi bland annat grupperade frågorna på tre olika nivåer 

(bilaga 1). Vidare formulerade vi det missivbrev (bilaga 2) som vi hoppades skulle hjälpa oss 

att nå tänkbara respondenter.  Dessa skickades till 23 rektorer på skolor i och runt en större 

stad i Mellansverige. I viss mån använde vi oss av närhetsprincipen där både vår egen 

bostadsort och våra arbetsplatsers placering hade betydelse för valet av skolor. Detta 

medförde ett blandat urval av skolor, både vad gäller storlek och elevsammansättning. Vi fann 

snabbt att det var svårt att få gensvar på vår förfrågan och då vi inte lyckades få tillräckligt 

med svar inom önskad tid så kompletterade vi med telefonsamtal och ytterligare mail, både 

till rektorer och biträdande rektorer. I några fall började vi ”bakifrån”, vi träffade, genom vårt 

arbete, lärare som undervisar i åk 6 och det gav oss tillfälle att fråga om de ville delta i vår 

studie. I dessa fall fick rektorerna missivbrevet innan intervjun genomfördes.   

4.3 Urval 

Vi behövde ta ställning till vilka personer som skulle intervjuas. Med vårt syfte och med våra 

frågeställningar så valde vi att intervjua lärare. Valet av respondenter har begränsats till 

sexton yrkesverksamma och nu undervisande lärare i årskurs 6. Elevers kunskaper kartläggs 

och bedöms under hela skolgången, i olika sammanhang och vid olika skeden. I årskurs sex 

får eleverna sina första betyg och kunskapskraven för betyg E i slutet av årskurs 6 gäller som 
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godtagbara kunskaper. Under vårterminen i årskursen genomförs de nationella proven som 

ska tjäna som stöd för läraren för en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper inför 

betygssättningen. (Skolverket 2011b; Lgr 11).  

Vi vill intervjua lärare i årskurs 6 då vi tror att läxan har större betydelse där än i de lägre 

årskurserna med hänvisning till det ovan. I egenskap av lärare i årskurs 6 har de dessutom 

oftare flertalet ämnen i en och samma klass, än vad lärare verksamma från och med årskurs 

sju har. Vi har inte begränsat oss till lärare som undervisar i ett visst ämne utan ser 

frågeställningarna som generaliserbara på samtliga ämnen i årskurs sex. Vi har inte heller 

särskilt riktat våra frågor mot några subjektiva ”läxexperter” utan mot ”vanliga” lärare. 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Urvalet motiverar vi därmed utifrån vår 

erfarenhet att läxorna ökar, både i omfattning och i omfång för dessa elever. Dessutom 

innefattar elever i grundskolans årskurs 6 det åldersspann och den skolform som vi själva är 

yrkesverksamma inom och där vi ser att vi kommer att fortsätta att använda vår 

specialpedagogiska kompetens efter avslutad utbildning. 

4.4 Etiska aspekter  

Etiska överväganden och ställningstaganden är aktuella under hela processen. I vår studie 

genomför vi kvalitativa forskningsintervjuer. Vi har följt Vetenskapsrådets (2011) etiska 

principer kring god forskningssed och har tagit särskild hänsyn till att vi i en intervjusituation 

möter människor. Vi lägger stor vikt vid de fyra områden inom forskningsetik enligt 

Vetenskapsrådet som även beskrivs av Kvale & Brinkmann (2009). Dessa områden är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

Genom missivbrevet samt via telefon- eller mailkontakt så har informerat samtycke 

inhämtats, både från rektorer/biträdande rektorer samt de intervjuade lärarna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Både skriftlig och muntlig information (vid intervjutillfället) gavs om att 

deltagandet var helt frivilligt och att det när som helst under studiens gång skulle kunna 

avbrytas om respondenten så önskade. Vi redogjorde för hanteringen av det inspelade 

materialet; att intervjuerna skulle transkriberas för att sedan raderas. Vidare informerade vi 

om att materialet endast skulle tolkas av oss och endast användas och redovisas i denna 

studie. Därmed ska det inte kunna vara möjligt att identifiera någon av de deltagande 

respondenterna. Vi har inte namngett skolorna eller de kommuner där skolorna är belägna.  Vi 

redogjorde i missivbrevet för att det slutliga arbetet kommer att publiceras i databasen DIVA 

som är tillgänglig via internet. 
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4.5 Genomförande av intervjuer 

Efter informerat samtycke av skolans rektor/biträdande rektor så kontaktade vi aktuella lärare 

och bokade tid för intervju. Kontakten med lärarna skedde per telefon eller via mail. Samtliga 

intervjuer genomfördes på den skola som lärarna tjänstgör på. Vi har intervjuat åtta lärare var 

och vi var på elva olika skolor. Efter en kort rundvandring på respondenternas arbetsplats så 

genomfördes intervjuerna enskilt på en relativt lugn plats (grupprum, tomt klassrum). 

Rundvandringen medförde att vi etablerade en viss relation till intervjupersonen, vilket 

innebar att intervjun sedan kunde genomföras under avspända former. Vi placerade oss mitt 

emot respondenten, så att ansiktsuttryck och gester blev observerbara under intervjun. Vi 

inledde med att återigen redogöra för syftet med vår studie och informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i denna. Vi 

förtydligade att det i det transkriberade inspelade materialet inte skulle kunna gå att identifiera 

enskilda lärare samt att inspelningen skulle raderas så fort studien var genomförd. Samtliga 

lärare samtyckte till att intervjun spelades in, detta medförde att vi kunde fokusera på själva 

intervjun.  En diktafon eller mobiltelefon med inspelningsfunktion placerades mellan oss, på 

det bord som vi satt vid.  

Våra tematiskt halvstrukturerade frågor i intervjuguiden medförde att lärarna kunde beskriva 

sin uppfattning kring en frågeställning. Det var lärarnas egna tankar som fokuserades under 

intervjun och vi kunde ställa följdfrågor som gav oss ytterligare kunskap. Intervjuerna tog 

mellan 26 och 44 minuter. Våra respondenter, som samtliga var kvinnor, hade arbetat mellan 

ett och trettiotre år som lärare. 

4.6 Bearbetning och genomförande av analys 

Analysarbetet startade omedelbart efter avslutad intervju med att intervjuerna transkriberades 

av den som genomfört den. Övrigt analysarbete, utifrån våra intervjuutskrifter, genomförde vi 

tillsammans. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes när samtliga intervjuer var 

transkriberade (Graneheim & Lundman, 2004). Vi läste igenom alla intervjuer många gånger 

för att bekanta oss med det insamlade materialet så att det kunde ge oss en bild av lärarnas 

uppfattningar om läxans funktion på de olika nivåer som vi efterfrågade. Vi plockade ut 

meningar och fraser som vi sedan kunde sortera under mer meningsbärande meningar. Dessa 

markerade vi med olikfärgade överstrykningspennor och sorterade ytterligare. Vi klippte ut 

och grupperade olika uttalanden, vilka vi sedan såg att vi kunde analysera utifrån 

intervjuguidens tre olika nivåer samt utifrån rubriken ”Läxans funktion för elever i 
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svårigheter”. Samtliga kategorier indelades ytterligare utifrån positiva och negativa 

uttalanden. Resultatet redovisas i detta arbete under punkt 5.1. I nästa analyssteg tolkade vi 

lärarnas synsätt genom deras uttalanden om läxans funktion och skapade, utifrån vår tolkning, 

fem olika kategorier. Dessa kopplade vi till de tre specialpedagogiska perspektiven. Detta 

resultat redovisas under punkt 5.2. Slutligen har resultaten sammanfattats under punkt 5.3. 

4.7 Tillförlitlighet och Giltighet 

Larsson (2005) beskriver betydelsen av att forskaren är öppen med sin egen förförståelse. Vår 

förförståelse är stor och redovisas redan i inledningen av denna uppsats. Genom våra 

provintervjuer så fick vi möjlighet att testa intervjuguiden för att därmed kunna korrigera 

vissa frågor så att våra insamlade data tydligare belyste våra övergripande forskningsfrågor. 

Då vi endast intervjuat sexton respondenter så kan vi inte dra några slutsatser som är 

generaliserbara för några andra än för dem som ingått i studien. Resultatet kan därmed endast 

appliceras på de situationer, händelser och lärare som ingått i just denna studie (Frejes & 

Thornberg, 2009). Samtidigt kan man fundera över varför man ska generalisera (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En diskussion kan föras om det är möjligt att det resultat som 

framkommer i en specifik intervjustudie skulle kunna överföras till en annan situation. Kvale 

och Brinkmann menar att, som läsare av en studie, så skulle det vara möjligt att göra en 

analytisk generalisering, dvs. ”man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten 

från en studie kan ge vägledning för vad som ska hända i en annan situation” (a.a., s. 282). 

Vårt resultat skulle kunna användas utifrån läsarens egen situation, utan att generaliseras i 

någon större mening, så kallad användargeneralisering (Frejes & Thornberg, 2009).  

5.0 Resultat  

Resultatet synliggjorde lärares uppfattningar om läxans funktion som pekar på såväl fördelar 

som nackdelar med läxor i förhållande till elevers lärande och lärares undervisning i de olika 

nivåer vi berör i studiens forskningsfrågor. I den deskriptiva analysen redovisas resultaten 

utifrån dessa nivåer under rubrikerna Läxans funktion på individnivå, Läxans funktion 

organisationsnivå/skolnivå och Läxans funktion på samhällsnivå och därigenom visas tydligt 

den tvetydighet lärarna ger läxan på alla nivåer. Lärarnas uppfattningar om läxans funktion 

för elever i svårigheter redovisar vi under en egen rubrik, Läxans funktion för elever i 

svårigheter. I vår tolkande analys sammanförs lärarnas övervägande synsätt under fem 

kategorier; Det traditionella synsättet, Det kommunikativa synsättet, Det tillmötesgående 

synsättet, Det ambivalenta synsättet samt Det marknadsanpassade synsättet, där vi tolkar 
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lärarnas resonemang kring läxan kopplat till de tre specialpedagogiska perspektiven som 

behandlats i studiens teoriavsnitt. I analyserna exemplifieras lärares uppfattningar genom 

meningsbärande citat. Vid utsagor används kursiv stil och med det nära talspråk som 

intervjutillfället gav, några ord har emellertid stavats rätt i studien för ökad läsbarhet. Då vi 

ansett det nödvändigt har vi använt oss av förtydliganden inom parentes. Ord eller meningar 

som utelämnats symboliseras med fyrkantsparentes. De pauser som framträder i citatet 

symboliseras med tre punkter. Informanterna har fått olika beteckningar, L1 – L16. 

5.1 Resultat – läxans funktioner 

5.1.1 Läxan på individnivå 

Samtliga lärare som deltog i studien ser läxor som en naturlig del av sin undervisning. De 

menar att läxan har många olika funktioner för elevers lärande och för lärarens undervisning, 

varav den viktigaste är att eleven ska befästa kunskap genom att repetera det de kan hemma i 

lugn och ro. Genom befästande och repetition menar lärarna att de slipper lägga onödig tid till 

just detta i skolan, då tiden som finns i skolan inte räcker till för allt. 

… läxor ger jag i det som måste nötas in, reflexkunskaper som jag kallar det, det hinner vi 

inte i skolan…(L3) 

Det är för att spara tid, undervisningstiden räcker inte och då kan de lika gärna göra det 

hemma för att spara tid. (L15) 

De kunskaper som lärarna framhåller som viktiga att befästa och nöta in är särskilt 

multiplikationstabellen och glosor som behövs för att bygga upp sin personliga ordbank, 

vilket lärarna menar måste göras utanför skoltid.  

Läxan används också som förberedelse inför kommande moment i undervisningen. Många 

gånger handlar det om att läsa ett visst antal sidor i antingen en skönlitterär bok eller inom ett 

so-ämne. Några lärare menar dock att de i stället för ett visst sidantal anger tid, t.ex. att läsa i 

20 minuter i texten. Det lästa materialet behandlas sedan under kommande lektioner. Eleven 

har då behövlig förkunskap och kan delta på annat sätt i undervisningen som följer, vilket ger 

den positiva effekten att eleverna når längre och uppnår högre måluppfyllelse. Svårigheter 

uppstår dock för läraren i undervisningssituationen om inte alla gjort läxan.  
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Lärarens undervisning blir ju ganska haltande om man inte kan föra en diskussion runt det 

man tänkt. Om bara några har läst ut boken är ju bara de med och samtalar och de andra 

ganska passiva. (L6) 

Respondenterna menar att en positiv effekt för deras undervisning är att läxan ger möjlighet 

till kontroll av vad eleven kan eller inte kan. Läxan utgör ett bedömningsverktyg och kan då 

även fungera som en reflektion för och återkoppling till läraren, genom att läxan visar på vilka 

elever som ”hängt med” i undervisningen. Lärarna efterarbetar och återkopplar läxan till 

eleverna på olika sätt. Några beskriver att de ger ett omdöme med förslag till förbättringar, 

några bockar av att läxan är gjord och ytterligare några låter eleverna redovisa läxan, t.ex. i 

gruppdiskussioner.  

… ofullständiga läxor är också en inlämnad läxa som vi kan utvärdera och använda framåt 

för elevens kunskapsutveckling. Jag kan få reda på vad eleverna kan tänkas behöva i nästa 

steg. (L9) 

Även elevens egen reflektion av sin förståelse av läxan ger viktigt information till eleven 

själv. Här betonar lärarna elevens eget ansvar. Eleverna lär sig ta eget ansvar, organiserar sig 

och planerar sin tid genom läxan. Ytterligare funktioner läxan har för eleven, är att eleven lär 

sig studieteknik vilket är viktigt i framtiden och att eleven genom läxan förebereds inför det 

kommande livet.  

De lär sig också att känna att det de gör är viktigt, ett arbete. Det tycker jag är bra, att man 

lär sig att planera lite av sin tid… (L7)  

… det handlar egentligen inte om kunskapen de får, som jag tycker är viktigt att de får, utan 

det handlar också om att ta ansvar, tänker jag. (L11) 

Som nummer ett (med läxa) är ansvaret, att de klarar av den och nu när de går i sexan, då 

betonar jag den än mer därför att i sjuan, med det svenska skolsystemet som det är 

konstruerat, så ska de ju helt plötsligt klara så hemskt mycket…(L14) 

Samtidigt som lärarna i studien ser läxor som ett positivt inslag för såväl elevens lärande som 

för deras egen undervisning, ser de även negativa inslag med läxan. Lärarna upplever att 

många elever känner stor stress över läxor. Läxan innebär ofta en betydande arbetsbelastning 

för både lärare och elever.  
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Ger man läxor måste man ju se att alla har gjort den och ge feedback. Har inte alla gjort den 

– hur gör man då? Då måste man ju t.ex. skriva upp den och så kan dom göra den till nästa 

dag, och då måste man kolla att dom gjort den till dess…och jag tycker det hela tar så mycket 

tid! Att man nästan 25 % av lektionen håller på och kollar läxan och ger ny läxa till nästa 

gång… (L2) 

Läxan ska eleverna klara själva, de ska egentligen inte behöva hjälp med den. Om de har 

möjlighet att få hjälp är det bra, men lärarna menar att de inte kan förutsätta att det finns 

någon som hjälper dem med läxan hemma. Läxan ska heller inte handla om något obekant 

som eleven inte kan eller känner till sedan tidigare. 

En bra läxa är att man repeterar och överinlär och övertränar det som har skett på lektionen, 

på lektionstid. (L10) 

Respondenterna ser även att föräldrarnas tid tas i anspråk, trots att de menar att läxan ska vara 

utformad så eleverna kan göra den ensamma. Lärarna är medvetna om att många elever 

känner sig stressade över läxor och att kraven på eleven kan vara stora, dels från dem själva 

men också från föräldrar. 

… negativt med läxan…alltså om de (eleverna) känner det som att…ehh…som en stor sten… 

(L9)  

Ja, föräldrarna säger att det är ett himla gnatande, gnölande och bråkande, men dom 

föräldrar som vi har, dom är ändå liksom…dom vill veta och ha koll… (L4) 

5.1.2 Läxan på organisationsnivå/skolnivå 

Lärarna i studien beskriver att de tror att kollegorna har en samsyn på läxan och att de alla till 

största delen är positiva till den, men helt säkert vet de inte, eftersom några diskussioner 

sällan förs. Läxan diskuteras någon gång per läsår för att få schema och läxgivningsdagar att 

fungera. En lärare anger att diskussioner har förts på skolan om läxor. Det behovet uppstod 

när det kom lärare till skolan som inte gav eleverna läxor.  

Då måste vi ju sätta oss ner och fundera, vad är det som gör att vi gör det…(L14) 

 Läxans funktion som ett pedagogiskt verktyg för lärande diskuteras inte. Lärarna menar att de 

snabbt anpassar sig till den kultur och tradition som råder på skolan vad gäller läxor. Det finns 

ett behov av att tala mer om läxor enligt lärarna. 
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Det vore väl bra om skolan har en filosofi i det här, så man står liksom enade mot 

föräldrarna så att vi gör lika. (L15) 

Man tar nog den kulturen (kring läxan) som är dit man kommer, det som sitter i 

väggarna…[…]…det står ju ingenstans att jag ska ha läxor, om man säger så… (L12) 

Föräldrarnas förväntningar beskrivs av lärarna som en viktig påverkansfaktor i läxgivandet. 

Läxor är något som föräldrarna haft under sin egen skolgång och därmed känner igen. Läxan 

skapar en möjlighet till kontakt och insyn i vad som sker i skolan. Genom att föräldrar får 

denna insyn genom läxan, ökar möjligheterna till att hem och skola strävar mot samma mål. 

Föräldrar och barn ges möjlighet att samtala och reflektera tillsammans, vilket förstärker 

lärarens trygghetskänsla. 

 … den där kontakten med föräldrarna, det tycker jag är viktigt för mig i mitt pedagogiska 

arbete, att föräldrarna inte kan komma och säga till mig, att det hade vi ingen aning om, vad 

ni har gjort å så. (L2) 

Lärarna menar att läxan beskrivs av föräldrarna som ett bättre alternativ än tv och dataspel 

som fritidssysselsättning för eleverna. Föräldrarnas möjligheter att hjälpa sina barn med läxan 

varierar, det är lärarna medvetna om. Stöttningen hemifrån är viktig och om föräldrarna inte 

ser till att barnen gör läxan så upplevs det som negativt. Eftersom läxan utgör ett så självklart 

moment i skolan, har efterfrågan på läxhjälp inom skolans organisation ökat. Lärarna 

beskriver en stor variation av hur läxhjälp erbjuds och organiseras inom de olika skolor som 

ingått i vår studie. Den kan bedrivas på fasta läxhjälpstider en eller flera eftermiddagar i 

veckan och det kan antingen vara lärare från hela skolan, assistenter, skolans specialpedagog 

eller äldre elever som genomför den. Skolans läxhjälp beskrivs utifrån olika funktioner; 

antingen ska eleven göra färdigt och får själv avgöra om den vill gå dit, eller så kan lärare 

uppmana eleven att gå dit. Lärarna ser att läxan också kan ses utifrån ett socialt perspektiv. 

Eleverna lär sig att diskutera, samarbeta och stötta varandra när de gör läxorna tillsammans. 

 …frågan är hur mycket vissa egentligen behöver läraren till det (till att göra läxan), eller att 

dom bara sitter där tillsammans och peppar varandra…(L5) 

Nackdelen med vår läxhjälp är att det inte är vi i arbetslaget som har den…ja, det är en på 

högstadiet som ansvarar för det och dom…hon har ju ingen aning om vad vi gjort…å så 

kommer ju barnen och…och vill ha hjälp, så, jag menar, ja, det låter bra med läxhjälp, 

men…(L1) 
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Lärarna ser läxhjälpen som ett bra tillfälle för elever att göra läxan men uttrycker själva att 

den är starkt beroende av vem som är där som pedagog. Flera lärare anser att förlängd skoldag 

för både elev och lärare kan vara ett bättre alternativ än läxhjälp eftersom läraren själv finns 

tillgänglig och kommer samtliga elever till godo.  

5.1.3 Läxan på samhällsnivå 

Våra respondenter utryckte stor ambivalens när det gäller de läxhjälpsföretag som säljer 

läxhjälp och som alltmer etablerar sig i samhället. 

Jag tycker ju att det inte ska kosta någonting, sen, om man själv väljer, om man har det bra 

ställt, att organisera det på något sätt och ta någon högskolestudent eller studerande för sina 

barn…men det här allmänna ska vara gratis, absolut. Men de som jobbar med det ska 

naturligtvis få ersättning för det…(L16) 

Om lärare bara ger läxor som eleverna klarar så skulle de inte behövas, men samtidigt säger 

en tredjedel av våra intervjuade lärare att de känner till någon elev vars föräldrar utnyttjar 

denna möjlighet och att de också kan se nyttan av den eftersom eleverna då lär sig mer. En 

lärare menar att läxhjälpen fyller en funktion för de elever som på grund av sjukdom inte 

orkar så mycket under skoltid. En lärare beskriver att hon har anpassat läxgivningsdagarna för 

de elever som har en privat läxhjälpare från ett läxhjälpsföretag. 

Det är för att eleverna säger att min ”studdybuddy” kommer idag, och då får jag ge läxan 

dagen innan […]. Det är ju egentligen lite konstigt att ”studdybuddyn” ska styra över när 

läxorna ska ges, men jag tillgodoser föräldrarna, att de önskar också...(L14) 

En viss misstro mot dessa läxhjälpare finns också bland flera av de lärare som har erfarenhet 

av elever som fått det stödet.  

Jag såg att det inte var han som hade gjort läxan för vi hade inte kommit dit än, han hade 

hoppat över flera led och kunde inte alls förklara hur han hade kommit fram till lösningen. 

…[…]… För det måste ju vara läxhjälpare, inte läxgörare…(L14) 

Lärarna ser orättvisor när läxhjälpen är förknippad med kostnader för föräldrar och 

subventioneras med skattemedel. Samtidigt beskriver lärarna att de förstår att föräldrar som 

har möjlighet använder sig av läxhjälpsföretag. 

För dom som inte tycker att de har råd, de köper inte för 100 kronor heller, tror jag. Nej, det 

är inte rätt ur ett socioekonomiskt synsätt. (L6)  
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Utifrån ett privat perspektiv vill man ju ge sitt barn bästa möjliga förutsättningar...(L8) 

Det är väl jättebra att man kan få läxhjälp eftersom skolsystemet bygger på läxor, de finns 

där och det är jättebra. En del betalar för det, andra inte, någon annan har sin farmor [….] 

det kan väl få vara så att säga en öppen marknad, bara man inte tappar bort dom som inte 

har farmor, mormor eller privata läxföretaget. (L10) 

 

5.1.4 Läxan för elever i svårigheter 

Lärarna beskriver läxan som såväl en möjlighet som ett hinder för elever i svårigheter. 

Respondenterna definierar elever i svårigheter utifrån olika kategorier. De talar om elever 

med diagnos, elever som lärarna beskriver som svagpresterande, elever med svagt stöd 

hemifrån och elever som lärarna bedömer som överambitiösa. De menar att läxans funktion 

för elevers lärande, när eleven har någon diagnos eller bedöms vara ”allmänt svaga”, ofta är 

att arbeta ifatt det som inte har hunnits med under lektionstid eller att repetera och öva lite till 

på baskunskap som behövs för att befästa lärandet. Majoriteten av lärarna i studien ger 

samtliga elever samma läxa för att ge lika förutsättningar, inte utesluta någon och förhindra att 

någon elev känner sig utpekad. Lärarna menar dock att även om själva läxan är lika bedömer 

de utförandet av den utifrån elevers olikheter. Ett fåtal lärare menar att läxan behöver 

anpassas och att vissa elever kan behöva befrias helt från läxa, antingen under en period eller i 

ett visst ämne. 

Jag tycker det finns en poäng med att alla har samma läxa, då kan vi tala om det tillsammans 

före och efter och få ett gemensamt lärande kring det. (L7) 

Jag skulle vilja säga, att man inte ska vara rädd för att ställa krav på sina elever och tro att 

de kommer att lyckas. (L16) 

För elever som lärarna anser vara överambitiösa, dvs. som har (för) stora krav både på sig 

själva och/eller från föräldrarna, kan läxan bli mycket negativ eftersom de ofta överarbetar 

uppgifterna menar lärarna, genom att de t.ex. lära sig en text mer eller mindre utantill. När 

lärarna är ute efter att öka valbarheten och ge möjlighet till individuella val i en läxa, har 

dessa elever ofta svårt att välja ur stoffet och lär sig för säkerhetsskull allt. Lärarna uttrycker 

viss oro över dessa elever och den stress som skapas hos dem. 
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I går hade jag en gråtande pojke, som var helt ledsen pga. läxan, för hans föräldrar kräver 

att han ska göra så mycket mer än vad jag kräver. (L15) 

Och jag såg ju liksom på förhöret också liksom, hon hade ju lärt sig mycket utantill, så att 

hon skulle ha med sig allt som hon hade lärt sig. (L3) 

För elever där stödet hemifrån brister beskriver lärarna skolans läxhjälp som särskilt viktig. 

Lärarna är medvetna om att läxan kan bli väldigt exkluderande för de elever som inte har 

möjlighet att få hjälp av någon vuxen hemma. Läxhjälpen på skolorna är mycket olika 

utformad. På några skolor i vår studie får alla elever som vill gå på läxhjälpen medan det på 

andra skolor är lärarna som rekommenderar elever och elevers föräldrar att ta del av den 

möjligheten till stöd. Lärarna uttrycker dock att det inte alltid är just de elever som de 

bedömer vara i störst behov av hjälp med läxan, som utnyttjar möjligheten.  

Alla föräldrar kanske inte har samma förutsättningar att hjälpa barnen, språket kanske 

brister, tidsbrist eller andra slags förhållanden. (L13) 

Då det finns ett åtgärdsprogram för en elev, kan läxan stå som en insats för eleven på individ- 

och organisationsnivå. I åtgärdsprogrammet preciseras också läxans utformning och 

omfattning eller om den överhuvudtaget ska existera. Lärarna menar ofta att läxan i ett 

åtgärdsprogram är ett bra tillfälle för eleven att öva extra, repetera och befästa kunskap. Det 

kan eleven göra hemma tillsammans med förälder eller under skolans läxhjälpstid. Några 

lärare har reducerat läxan eller helt tagit bort den. Det har skett i samråd med föräldrar och 

specialpedagog och har också formulerats i åtgärdsprogram. 

För elever i svårigheter kan möjligheten som läxhjälpsföretag ger ses som ett alternativ. 

Fördelen blir då att eleven sitter ensam med en ”läxhjälpare” och får därmed riktat 

individuellt stöd, menar lärarna.  

5.2 Resultat – lärares synsätt 

Lärarnas resonemang om läxans funktion för elevens lärande och lärarnas egen undervisning 

visar på variationer kring vilka förutsättningar att använda läxan som ett lärande verktyg för 

samtliga elever som råder. Lärarnas tankegångar har mycket gemensamt, men vissa skillnader 

framgår, genom att olika kategorier ställs mer i fokus. Resultatet har analyserats ännu en gång 

för en tolkande analys, där lärarnas synsätt utgör analysenheten.  
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Analysen sker i ljuset av en skola för alla och synsätten kopplas till de specialpedagogiska 

perspektiven; kategoriskt-, relationellt och dilemmaperspektivet.  

Det traditionella synsättet  

Läraren bygger sina tankegångar kring läxans funktion för elevens lärande och sin egen 

undervisning på att det är viktigt att ge regelbundna läxor för att skapa rutiner. Läxor är en 

självklar del av undervisningen och ifrågasätts sällan. Läxorna är relativt omfattande och ofta 

ämnesbundna. När läxan är gjord sker muntliga eller skriftliga läxförhör som utgör kontroll 

för bedömning. Redovisningen av läxan sker på samma sätt för samtliga elever. Syftet med 

läxorna är oftast att eleven ska repetera något i lugn och ro hemma, öva ytterligare samt 

befästa kunskapen som fåtts under lektioner på skoltid. Läxans utformning är i stort sett lika 

för alla elever. De elever som läraren anser har kunskapsbrister och behöver kompensera i 

något ämne, kan få extra övningar genom läxa. Läraren har höga förväntningar på samtliga 

elever. Resonemangen baseras på elevens egen förmåga och inre drivkraft till inlärning. 

Läraren har övervägande ett synsätt inom det kategoriska perspektivet. L2, L3, L7, L11, L13, 

L16 

På fredagar samlar jag in läxorna så att jag kan gå igenom dem under helgen. Har man inte 

gjort sina läxor så skriver jag upp det…(L2) 

Det kommunikativa synsättet 

Läraren bygger sina tankegångar kring läxans funktion för elevens lärande och sin egen 

undervisning på att det är viktigt att samtala mycket om kommande läxa och väva in den 

under lektionstid. Läxorna kan vara såväl ämnesbundna som ämnesövergripande. Syftet med 

läxan är tydligt för eleven och läxan fungerar ofta som utgångspunkt i kommande lektion där 

viss redovisning av läxan sker genom reflektion och samtal. Läxan görs med fördel 

tillsammans med andra, gärna under skolans läxhjälpstid då tillfälle för gemensamt lärande 

finns. Lärarens resonemang baseras på att alla elevers förmåga att utvecklas genom aktivt 

deltagande och reflektion. Elevers olikheter blir en tillgång och elevens återkoppling på 

läxuppgiften hjälper läraren att se vad som kan behöva förändras eller anpassas med läxan. 

Läraren har övervägande ett synsätt inom det relationella perspektivet. L6, L8, L9.  

Det kan vara en fråga de ska fundera över, eller en artikel som vi sen kan tala om...väga 

sopor eller mäta vatten då de duschar, eller så...Det viktiga är att det blir något som vi kan 

prata om, sen, efteråt… (L6) 
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Det tillmötesgående synsättet 

Läraren bygger sina tankegångar kring läxans funktion för elevens lärande och sin egen 

undervisning runt vilka yttre förutsättningar som finns för eleven. Läraren ger ofta samtliga 

elever samma läxa samtidigt som den anpassas i mängd genom att stryka delar av den, ändra 

redovisningsform eller tas bort helt under en tid. Läraren tar ofta hänsyn till föräldrars 

synpunkter. Eleverna ska inte vara beroende av möjligheterna till att få hjälp med läxan och 

läraren ser skolans läxhjälp som ett erbjudande. Läxan ska inte utgöra ett hinder för att ha 

fritidsintressen. Läxan upplevs inte viktig för elevens ämneslärande utan syftet med läxan är 

oftare att eleven ska lära sig ta ansvar och få rutiner och till viss del repetera och befästa 

kunskaper. Läraren har övervägande ett synsätt inom dilemmaperspektivet. L1, L4, L5  

Jag kan också...göra läxan kortare när jag vet att det är någon elev som..jobbar liksom 

långsamt. (L1) 

Det ambivalenta synsättet 

Läraren bygger sina tankegångar kring läxans funktion för elevens lärande och sin egen 

undervisning runt tveksamhet. Läraren ger läxor och genomför också läxkontroller inom olika 

ämnen och på skilda sätt, men uttrycker tveksamhet till om läxan som lärande verktyg bör 

finnas och ser att tiden i skolan kan förlängas som ett alternativ till läxa. Läraren känner en 

större uttalad oro för de elever de menar är lågpresterande samt för de elever de benämner 

överambitiösa, där lärarna oftare upplever ett starkt krav och tryck från föräldrar på eleven. 

Läxan fyller en lärande funktion men upplevs som ett stressmoment för såväl lärare som för 

elever, i synnerhet för de elever som läraren bedömer vara i svårigheter av olika slag. Läraren 

ser ofta att skolans läxhjälp utgör både motstånd och möjlighet för de elever som de bedömer 

behöver den mest och valssituation eller målkonflikter kan uppstå. Läraren har övervägande 

ett synsätt inom dilemmaperspektivet då läraren ser svårigheter i att ingen elev ska pekas ut 

men samtidigt behöver individuella lösningar skapas. L12, L15 

En pojke klarar inte av att ta hem läxan, den försvinner så lätt, och honom har vi helt enkelt 

befriat från läxa…[…]…men det blir ju lite knöligt när man ska redovisa, då får han sitta och 

lyssna och då finns det ju en risk att han känner sig utanför. Men jag brukar säga att du får 

väl låtsas att du har gjort läxan, lyssna och ställa en motfråga eller så. (L15) 
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Det marknadsanpassade synsättet  

Läraren bygger sina tankegångar kring läxans funktion för elevens lärande och sin egen 

undervisning på att läxor ger såväl lärare som elev behövlig tid för ytterligare 

kunskapsbefästande, djupare kunskap och för samtal. Det är relativt många läxor och flertalet 

läxors utformning är lika för alla elever med viss anpassning efter diagnoser som finns hos 

elever. Läxan skapar rutin för eleven och leder till ökat ansvar för framtiden. Eleven ges 

möjlighet att samarbeta med andra kamrater vid skolans läxhjälp, som ses som en möjlighet 

för elevens lärande. Läraren ser också de alternativa läxhjälpsföretag som etablerats i 

samhället som goda alternativ för dem som behöver arbeta enskilt med en mer kunnig person. 

Samtidigt är läraren medveten om att det inte är jämlikt i en skola för alla. Läraren har 

övervägande ett synsätt inom det kategoriska perspektivet där läxhjälp kan ses som ett 

kompensatoriskt inslag. L10, L14. 

Det är väl bra om man kan välja och vraka lite…med det svenska skolsystemet, som det är 

konstruerat, så ska de (eleverna) klara så mycket själva…då är det ju bra att det finns många 

möjligheter att få hjälp…(L14) 

5. 3 Sammanfattningar 

5.3. 1 Sammanfattning av läxans funktioner 

Syfet med studien var att undersöka några lärares i årskurs 6 uppfattning om läxans funktion i 

förhållande till en skola för alla. Uppfattningarna tematiserades i en första analys till läxans 

funktion för elevens lärande och lärares undervisning på tre nivåer; i den egna 

undervisningen, i skolans organisation och i dagens samhälle. Ytterligare ett tema, läxans 

funktion för elever i svårigheter, valdes.  Resultatet visar på den tvetydighet som råder runt 

läxan inom samtliga nivåer, då varje part runt en läxa ofta tolkar den individuellt och på sitt 

sätt utifrån egna föreställningar. På individnivå motiverar samtliga lärare läxgivningen utifrån 

den tidsbrist de menar råder under skoldagen. Detta medför att eleverna behöver repetera och 

befästa kunskaper utanför ordinarie skoltid. Lärarna ser läxan som en del av sin undervisning 

och eleverna behöver genom läxan också förbereda sig för kommande lektioner. Genom läxan 

skapas rutiner som lär eleverna ansvarstagande, samtidigt som den verkar inskränkande på 

den viktiga fritiden. Ytterligare en aspekt som motiverar att ge läxa är föräldraförväntningar. 

Lärarna talar om att läxan upplevs som ett stressmoment för samtliga som berörs av läxan; 

elev, lärare och föräldrar, men poängterar samtidigt att läxan skall kunna göras utan hjälp. På 

organisationsnivå talar lärarna om bristande samsyn och avsaknad av kollegiala samtal och 

aktiva diskussioner kring synen på läxan, för att utforma den till ett reellt lärande verktyg för 
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samtliga elever. Genom att anordna läxhjälp på skolan under eftermiddagar menar lärarna att 

alla elever får möjlighet till adekvat hjälp. Den bakgrund och utbildning som personal på 

läxhjälpen har, varierar dock stort. De möjligheter som läxhjälpsföretag som etablerats på 

samhällsnivå ger till läxhjälp, upplever lärarna som orättvisa, men säger samtidigt att de kan 

förstå föräldrar som väljer den vägen. Läxan ses som såväl möjlighet som hinder för elever i 

svårigheter. Läxan handlar ofta om att elev i svårighet ges extra tillfälle att tillgodogöra sig 

lektionstidens innehåll, repetera och komma i fatt. Viss anpassning av läxor sker, men oftare 

är de redovisningsform som anpassas vid behov. Läxhjälp, av olika slag, ses som en viktig 

faktor för dessa elever. 

5.3.2 Sammanfattning av lärares synsätt 

Lärarna har många gemensamma tankegångar runt läxan men det finns variationer i synsätten 

på läxans funktion i en skola för alla. Vid en andra tolkande analys kategoriserades lärarnas 

synsätt till fem övergripande kategorier, vilkas övervägande synsätt ställs i förhållande till de 

tre specialpedagogiska perspektiven; kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv och 

dilemmaperspektivet. Denna sammanfattning ger en översikt över de aspekter som utgör 

grund för de kategorier som identifierats. 

Det traditionella synsättet ser på läxan som rutinskapande för eleven som behöver repetera, 

och öva ytterligare på något ämne hemma i lugn och ro. Elevens egen förmåga och inre 

drivkraft leder till inlärning. Läraren genomför läxförhör och läxorna utformas lika för de 

allra flesta elever. Läraren anser att genomgångna moment befästs hos eleven så behövlig 

bakgrund finns inför kommande lektioner. Läraren har övervägande ett synsätt inom det 

kategoriska perspektivet, då svårigheterna med läxan till största delen förklaras med brister 

hos eleven.  

Det kommunikativa synsättet ser på läxan som en möjlighet till reflektion och samtal för 

eleven. Elevens aktiva deltagande med läxan leder till utveckling. Läraren anser att läxan 

gärna kan innebära förberedelse för något i kommande undervisning, då de tillsammans 

reflekterar och samtalar om läxan och på det viset kan starta utifrån en gemensam plattform. 

Läraren har övervägande ett synsätt inom det relationella perspektivet då svårigheter med 

läxan till största delen förklaras med faktorer utanför individen och lärarens pedagogiska 

arbete måste anpassas till det.  

Det tillmötesgående synsättet ser på läxan som rutinskapande och att den ska lära eleven att ta 

ansvar. Läxan ska inte utgöra ett hinder för fritiden och ingen hjälp ska behövas med läxan. 
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Läxan individualiseras mer ofta. Läxan är inte särskilt viktig för elevens lärande och läraren 

bygger mycket liten del av sina lektioner på läxan och dess innehåll, där befästandet genom 

läxa är i fokus. Läraren har ett synsätt inom dilemmaperspektivet då läxan ska befästa 

kunskaper och ge rutiner och samtidigt anpassas den i mängd eller tas bort vid svårigheter och 

stor hänsyn tas till föräldrars åsikter.  

Det ambivalenta synsättet ser på läxan som ett tveksamt undervisningsredskap för lärande. 

Läraren önskar mer schemalagd tid i skolan istället och anser att det skulle ge bättre lärande 

för samtliga elever, i synnerhet för de elever läraren bedömer vara i svårigheter. Skolans 

läxhjälp skulle kunna vara till hjälp, om de som läraren menar behöver den, går dit. Läxan kan 

ge behövligt befästande av ämneskunskaper som gynnar såväl elev som lärare. Läraren 

upplever ofta att läxan innebär ett stressmoment. Läraren har övervägande ett synsätt inom 

dilemmaperspektivet då komplexiteten i svårigheter med läxan måste ses ur olika synvinklar; 

antingen kategoriseras eleven för att urskilja särskilda behov eller så betraktas alla som 

(okategoriserade) individer.   

Det marknadsanpassade synsättet ser på läxan som en möjlighet för eleven att befästa 

kunskaper och till ett fördjupande av dessa kunskaper genom samtal med annan person. 

Läxan skapar rutiner och leder till elevens ökade ansvarstagande. De samtalsmöjligheter som 

skolans läxhjälp eller läxhjälpsföretag erbjuder, ses som positiva för såväl eleven som för 

läraren, genom att eleven får enskild hjälp och har chansen att komma längre i sitt lärande, 

vilket gynnar lärarens kommande lektioner. Läraren har övervägande ett synsätt inom det 

kategoriska perspektivet då läxan blir individens ansvar men med möjlighet att välja läxstöd.  

6.0 Diskussion   

Diskussionskapitlet inleds med Metoddiskussion, där vi för ett resonemang kring valet av 

metod i förhållande till resultatet. Därefter följer Resultatdiskussion där studien kopplas till 

kapitlet om bakgrund med tidigare forskningsresultat samt till Vygotskijs teori om lärande. 

Slutligen resonerar vi om studiens Specialpedagogiska relevans och gör Avslutande 

reflektioner samt ger Förslag på vidare forskning inom området.  

6.1 Metoddiskussion  

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie med tematiskt halvstrukturerade frågor som vi 

utformade i en intervjuguide. Med hjälp av våra frågeställningar ville vi få ta del av 

respondenternas personliga uppfattningar där lärarna kunde beskriva sin egen upplevelse 
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kring en frågeställning (Gustavsson, 2004). Flertalet av våra intervjuer genomfördes i lugn 

och ostörd miljö, vilket är viktigt för att uppnå god kvalitet (Bryman, 2002). I några fall 

avbröts den av yttre faktorer som telefonsamtal eller knackningar på dörren. I ett fall fick en 

förflyttning genomföras då rummet var bokat. Vi kan se att dessa avbrott medfört att vi kan ha 

missat att ställa vissa relevanta följdfrågor. Samtliga inbokade intervjuer genomfördes enligt 

den ursprungliga planen, med ett undantag; en däckpunktering medförde att en intervju fick 

avbokas och flyttas fram. 

Intervjuerna spelades in för att därefter transkriberas. Vi kunde lyssna på det inspelade 

materialet flertalet gånger vilket ökat tillförlitligheten i analysarbetet. Mycket tid lades ner på 

att analysera det insamlade materialet för att inte några data skulle missas. Vi identifierade på 

ett tidigt stadium att lärarnas svar skulle kunna kopplas till Hellstens (1997) och Epsteins 

(1988) tidigare nämnda teman, men valde ändå att, i den deskriptiva analysen, kategorisera 

utifrån intervjuguidens tre nivåer med en ytterligare rubrik kring läxans funktion för elever i 

svårigheter. Vi kan där se att vi i viss mån var styrda av vår intervjuguide.  

Vi har också reflekterat över intervjuareffekten, där den handling som lärarna beskriver och 

uttrycker kanske inte alltid stämmer överens med den faktiska, utan där lärarna svarar det de 

tror förväntas av dem, det vill säga det som kan anses vara mer korrekt. Detta såg vi tydligt i 

svaren på vår fråga där vi bad dem att beskriva den senaste läxan de gav. Flertalet utryckte då 

att de hellre valde att beskriva en annan läxa i stället för just den senaste. Genom att 

komplettera våra intervjuer med längre klassrumsobservationer, hade vi kunnat få möjlighet 

att se hur lärarna ger läxor samt hur dessa bearbetats, för en jämförelse med de svar lärarna i 

vår studie gav. Vi hade då också kunnat få möjlighet till inblick i hur läxuppgifterna 

kommunicerades. Då vår studie är av mindre karaktär så medgav inte tiden detta. 

Vår förförståelse är stor, tillsammans har vi mångårig erfarenhet från skolans värld som 

förskollärare, lärare, specialpedagog/speciallärare och skolledare. Detta påverkar självklart 

hur vi tolkar andras uppfattningar och skulle kunna medföra att vi ser det vi vill se, samtidigt 

medför vår förförståelse att vi kunde fokusera på att ställa relevanta följdfrågor som gav oss 

fördjupad kunskap. Vi har ändå, genom hela studien, försökt skapa vår förståelse ur 

respondenternas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka några lärares uppfattningar om vilken funktion 

läxan fyller i en skola för alla. Vi har i våra intervjuer riktat ljuset mot lärarnas uppfattningar 
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om läxans funktion i sin egen undervisning, i skolans organisation samt i dagens samhälle. 

Diskussionen förs i förhållande till den tidigare genomgångna litteraturen samt gentemot 

Vygotskijs teori om lärande, vilken hör till det sociokulturella synsättet. Resultatdiskussionen 

delas upp i fem underrubriker, Fokus på kunskapsuppdraget, Fokus på Demokratiuppdraget, 

Fokus på elevers olikheter, Fokus på barn i svårigheter samt En skola för alla utifrån de 

nyckelbegrepp som fokuserades på under intervjuerna inom de tre olika nivåerna, som också 

anges i studiens forskningsfrågor. Uppdelningen i underrubriker är tänkt att ge 

resultatdiskussionen en ram, samtidigt som de olika avsnitten i många avseenden hör ihop 

med varandra och egentligen inte går att särskilja. 

6.2.1 Fokus på kunskapsuppdraget 

Kunskap kan uttryckas i olika former; faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I 

Lgr 11 framhålls vikten av att det på skolorna förs en levande och aktiv diskussion om 

kunskapsbegreppet för att främja lärandet. Vi har i vår studie kunnat se att det förs mycket få 

diskussioner kring läxan med fokus på vilken kunskap som vinns ur den. De diskussioner som 

eventuellt sker förs mellan undervisande lärare i samma klass med syftet att samordna 

läxdagar. På en skola fördes i ett arbetslag utökade diskussioner om läxan, också då med det 

huvudsakliga syftet att fördela läxdagar mellan lärare och ämnen så att det inte skulle bli för 

mycket för eleverna. Hellsten (2000) ger uttryck för att, eftersom läxan upplevs som en så 

självklar del i skolans undervisning talar man inte om den, utan läxgivande löper på av 

gammal hävd och vana. Samtliga lärare i studien menade att läxorna var en naturlig del av 

undervisningen och att läxans funktion för elevers lärande främst handlade om att befästa 

kunskap genom repetition. Flertalet lärare hänvisade till tidsbrist och att denna repetitiva 

kunskap hade stor betydelse för elevens lärande med det de inte hinner fördjupa under 

lektionstid. Detta stämmer väl med vad flera forskare pekar på; läxan blir tid som inte finns 

(Epstein, 1988; Hellsten, 2000; Warton, 2001; Westlund, 2004). Sätter vi dessa repetitiva 

läxor i Vygotskijs teori om den aktuella utvecklingsnivån i förhållande till den proximala 

utvecklingszonen talar det mot en kunskapsutveckling, snarare handlar det om en stillastående 

kunskap på den nivå där eleven befinner sig och repeterar utifrån, ingen ny kunskap 

tillkommer. Det som snarare mäts genom dessa läxor blir då uthållighet och koncentration. Då 

ovan nämnda läxor sällan handlar om samspel mellan individer, följer ytterligare funderingar 

över vilken kunskap som erhålls ur dem utifrån Vygotskijs teori. Lärarna i studien har flertalet 

gånger påpekat att eleverna ska kunna göra läxorna självständigt utan hjälp, bl.a. eftersom 

skolan inte kan förutsätta att alla elever har möjlighet att få hjälp hemma. Vygotskij menar att 
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det centrala momentet i inlärningsprocessen handlar om att barns tänkande mognar i aktivt 

samarbete med annan person som ligger i en utvecklingszon över barnets zon. För att 

internalisera kunskapen måste barnet bearbeta kunskap i dialog. 

När läxan däremot blir en utvecklad del av undervisningen och där eleverna förstår syftet ges 

rika möjligheter till ett aktivt lärande av läxan (Strandberg, 2013; Westlund, 2004). 

Respondenterna i studien berättade om läxor som handlade om förberedelse. Dessa läxor 

genererade ofta bra lektioner och ett gemensamt lärande, menade lärarna. Vygotskijs 

sociokulturella teori betonar ett lärande som startar i en social kontext och aktivitet. 

Förberedelseläxorna kan här ses en gemensam nämnare varifrån kunskap hämtas. Genom att 

elever i gemenskap delar erfarenheter ur läxan, ges tillfälle att tillägna sig ytterligare 

kunskaper, utöver de kunskaper som eleven enskilt tagit till sig av läxan. Eleven blir på detta 

sätt också aktiv i kunskapsinhämtandet, vilket gynnar elevens delaktighet i skolan på fler plan 

(Göransson & Nilholm, 2013). 

Lgr 11 trycker vidare på att diskussioner skall föras aktivt på skolor om hur 

kunskapsutveckling sker och vad som är viktig kunskap nu och i framtiden. Då varje individ 

runt en läxa tolkar den utifrån sin egen bakgrund och upplevelse, leder detta ofta till stor 

otydlighet kring vilken funktion läxan har till uppgift att fylla (Hellsten 2000). Det blev 

påtagligt i den fråga som handlade om hur lärarna uppfattade läxan i relation till elevers 

lärande och lärares undervisning. Flertalet lärare stannade upp inför svaret och hänvisade till 

de varierande svar de redan givit på frågan kring vad de ansåg positivt med läxor; bl.a. att det 

ges möjlighet till repetition och förberedelse, att eleven lär sig att strukturera sin tid, de lär sig 

organisera sig och ta ansvar, läxan ger föräldrakontakt, läxan som ett kontrollinstrument för 

bedömning samt att förbereda eleven för det kommande skolstadiet. Den faktiska frågan, om 

läxan som ett lärande verktyg som lärarna kunde dra nytta av i sin undervisning, besvarades 

likadant. 

6.2.2 Fokus på demokratiuppdraget 

Skolan ska vila på demokratins grund och anpassas till samtliga elevers behov och olikheter 

utifrån bakgrund, språk och tidigare erfarenheter. Undervisningen behöver därmed se olika ut 

och hänsyn ska tas till elevers olika sätt att lära sig på. Den ska vidare möjliggöra rätten för 

både elever och vårdnadshavare att både ha inflytande och ges möjlighet att påverka olika 

arbetsformer. För att utveckla individens förmåga till ansvar, såväl under som efter skoltiden, 

samt som medborgare i ett fungerande samhälle, ska skolans undervisning bedrivas med 
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arbetsformer som är demokratiska. Det möjliggör för eleven att delta i både planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och därigenom utvecklas elevens ansvarsförmåga 

(Lgr 11). Lärarna i vår studie beskriver att läxan i stort ser likadan ut för samtliga elever och 

mycket liten hänsyn tas till elevers behov av olika sätt att lära. Några möjligheter för eleverna 

att välja arbetsformer för redovisning beskrivs inte utan läxan ska redovisas på ett av läraren 

förutbestämt sätt. Planering och genomförande av läxan som en del av elevernas delaktighet 

och möjlighet att utveckla sin ansvarförmåga kan vi därmed tolka som svag. Detta bekräftas 

bl.a. av Epstein och Van Voorhis (2001) som menar att det alltid är läraren som väljer 

innehållet i läxan.  

Vi har däremot i respondenternas svar funnit att de lärare som undervisat i många år 

reflekterar mer över läxan utifrån elevernas socioekonomiska och språkliga bakgrund och att 

de i större utsträckning är medvetna om att inte alla elever har möjlighet att få hjälp hemma. I 

de skolor som ligger i socioekonomiskt och språkligt svagare områden tenderar lärarna att i 

högre utsträckning bedriva läxhjälpen själva, en lärare har egen läxhjälp efter ordinarie skoltid 

tre gånger i veckan och kan därmed anses ta på sig ett kompensatoriskt uppdrag. När eleverna 

ges möjlighet att, tillsammans och med stöd av den lärare som har vetskap om deras 

kunskapsnivå, arbeta med läxan så kan det samspel och den kommunikation som sker leda till 

att inre utvecklingsprocesser sätts i rörelse och därmed läggs grunden för närmaste 

utvecklingszon i enlighet med Vygotskijs teorier. Samtidigt beskriver lärarna i vår studie att 

det inte alltid är de elever som de anser vara i störst behov av läxhjälp som utnyttjar den 

möjligheten. Om läxorna genomförs i skolan kan det i sin tur begränsa föräldrarnas möjlighet 

att påverka arbetsformerna. Här kan vi se att Strandbergs avhandling (2013), som beskriver 

läxprojekt där föräldrarna involverades mycket aktivt i läxor som var öppna och relativt 

individuella utifrån en fråga som eleven skulle diskutera hemma, skulle kunna vara en 

alternativ läxa. Elever kan genomföra läxan och föräldrarna görs delaktiga genom att 

modersmålet kan användas i samtalet. 

Vi kunde skönja att de lärare i vår studie som undervisar i språkligt och socioekonomiskt 

starkare områden planerar och efterarbetar läxan lika grundligt, men mer ofta överlåter åt 

föräldrar och elever att utföra den. Det var också i dessa områden som lärarna utryckte att 

läxhjälpsföretagens tjänster användes. Några lärare i dessa skolor hade en liten uppfattning 

om elevernas möjlighet att få läxhjälp under skoltid. Eftersom varken elever eller 

vårdnadshavare efterfrågat läxhjälp så fanns det inget behov av den, enligt lärarna. Samtliga 

respondenter anser att läxhjälp är bra men att den då skulle bedrivas i skolans regi. Alla 
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respondenter var ambivalenta till de kostnader som förknippas med att anlita ett 

läxläsningsföretag och såg orättvisor ur ett demokratiskt perspektiv. 

6.2.3 Fokus på elevers olikheter  

Lärarna i studien ser på och beskriver läxan som en del av deras undervisning. Skollagen 

(2010) fastslår att varje elev ska erhålla undervisning utifrån sina förutsättningar. De resultat 

som framkommit i studien kring läxans individanpassning, visar på mycket liten 

individualisering av olika läxuppgifter. Salamancadeklarationens princip om flexibilitet i 

undervisningen syftar till undervisning på lika villkor, trots elevers olikheter. Merparten av 

lärarna i studien menar, att genom att ge eleverna samma läxa ökas likvärdigheten för 

eleverna och att det först vid själva återkopplingen på läxan som förväntningarna på elevernas 

prestationer ser olika ut. En risk med detta kan vara just den marginaliseringseffekt 

Schjellerup Nilsen (2006) talar om; läxstrukturerna ser lika ut och elever tillskrivs istället 

individuella egenskaper som reproducerar skillnader. Förklaringar som lägger skolsvårigheter 

på eleven handlar ofta om intellektuella förutsättningar, elevers motivation, koncentration 

eller förmåga att följa med i undervisningen. Ofta förekommande termer är att eleven är svag, 

skoltrött eller omogen (Hjörne & Säljö, 2008). Ett antal lärare i studien hänvisar elevens 

läxprestationer till liknande kategorier. För att undvika detta krävs en samstämmighet inom 

skolors lärarkollegier gällande läxans funktion, vilket denna studies resultat påvisar stor 

avsaknad av.  Även Petterson och Leo (2005) framhåller vikten av utökad dialog kring läxans 

funktion inom skolans organisation för ökad likvärdighet i en skola för alla. Ett gemensamt 

förhållningssätt är, som tidigare nämnts, av stor betydelse för det pedagogiska uppdraget att 

nå en skola för alla (Gadler, 2011).  

Några lärare i studien individualiserade läxor när de bedömde att det behövdes. Cooper 

(2007) menar att det inte finns några studier som visar att dessa läxor tillför individen mer 

kunskap. Den tid som måste tas av läraren till att förbereda och återkoppla individuella läxor 

bör hellre användas till gemensam undervisning, menar han. Vygotskij menar, som nämnts 

ovan, att för att kunskap ska internaliseras krävs att barnet själv aktivt bearbetar innehållet i 

kunskapen med andra. Eleven är då medskapande. Individuella läxor kan alltså utgöra 

begränsningar med detta synsätt, om eleven inte har tillgång till dialog och en medskapare 

hemma. 

Den läxhjälp skolor bedriver i egen regi efter ordinarie skoltid kan tolkas som ett aktivt arbete 

för inkludering. Som tidigare nämnts, har inte alla elever möjlighet att få hjälp med 
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skolarbetet hemma, beroende på föräldrars utbildningsnivå och socioekonomisk bakgrund och 

likvärdigheten kan äventyras (Skolverket, 2012). Genom skolans läxhjälp utanför skoltid 

öppnas här dörrar till en såväl didaktisk som social och rumslig inkludering samt ökad 

likvärdighet. Elever, som är i olika aktuella utvecklingszoner, får möjligheter att göra läxor 

tillsammans och ett lärande sker i gemenskap, vilket stämmer väl med det sociokulturella 

perspektivet. Om denna läxhjälp också bedrivs som handledning och i samspel med erfaren 

och kunnig vuxen, menar Vygotskij att de inre utvecklingsprocesserna sätts i rörelse och 

utveckling sker. Läxor som genomförs i samarbete skapar förutsättningar för internalisering 

och att eleverna når sin proximala utvecklingszon. 

De läxhjälpsföretag som alltmer etablerar sig i samhället kan tolkas som ett misslyckande för 

en skola för alla. Enligt flertalet respondenter i studien köps också denna läxhjälp mest av 

dem som socioekonomiskt har det bra. Det är också dessa barn som oftare får läxhjälp 

hemma, menar lärarna i studien. Sammantaget leder detta till att skillnaderna ökar. 

Läxhjälpsföretagens funktion för elevers lärande kan dessutom, i ljuset av det sociokulturella 

synsättet, ifrågasättas. Det lärande som sker vid användandet av företag handlar om ”en till en 

situation”. Det är ofta studenter som agerar ”studdybuddy” och ser arbetet som en extra 

inkomst. En lärare i studien ger just uttryck för att en elevs lärande, en elev som hon visste 

hade tillgång till läxhjälp i företags regi, ”ökade ett snäpp” för att sedan avstanna markant då 

läraren menade att det saknades givande och lärande diskussioner vid den läxhjälp som gavs, 

vilket stämmer med Vygotskijs teori om att det krävs dialogiskt samspel för att internalisera 

kunskap. Sammantaget talar detta för att elevers lärande och lärares undervisning skulle ha 

mycket att vinna på att utveckla läxläsningshjälpen på skolor där läxan blir till en lärande 

gemenskap i en skola för alla. 

6.2.4 Fokus på elever i svårigheter   

Varje elev som kommer till skolan ska erhålla undervisning utifrån sina förutsättningar vilket 

skolans huvudman ska ansvara för (Skollagen, 2010). Särskilt stöd ska ges inom eller som 

komplement till undervisningen om en elev efter utredning visar sig ha behov av det 

(Skollagen, 2010, kap. 3, 7 och 8§). Lärarna i vår studie definierar sina elever utifrån olika 

kategorier. De beskriver elever med diagnos och talar om elever som svagpresterande. Dessa 

elevers behov ska klargöras i ett åtgärdsprogram (Skollagen, 2010, kap. 3, 9§). I vår studie 

beskriver ett fåtal lärare att läxan individanpassas eller nämns i elevers åtgärdsprogram. I de 

fall där det sker, beskrivs antingen på vilket sätt eleven ska arbeta ifatt det som inte har 

hunnits med under lektionstid, hemma eller på skolans läxhjälp om det finns sådan, eller så 
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kan åtgärdsprogrammet beskriva att eleven ska ha reducerad läxa eller helt befrias från den. 

Lärarna är medvetna om att läxan kan bli väldigt exkluderande för de elever som inte har 

möjlighet att få hjälp av någon vuxen hemma, men ingen lärare talar om möjligheten att 

förändra läxornas utformning som en tänkbar åtgärd. Tänkandets och talets utveckling handlar 

om att först vara i samtal och dialog med andra till att gå till en inre dialog med sig själv, där 

språket blir medel för tanken (Lindqvist, 1999 ). Om en elev hamnar i svårigheter så är 

behovet stort av samtal för att eleven ska utvecklas kunskapsmässigt, enligt vår uppfattning. 

Att repetera eller arbeta ifatt för att befästa kunskap är inte gynnsamt för dessa elever, de 

stannar på sin aktuella utvecklingsnivå utan möjlighet att nå den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij talar om. Läxor med färdighetsträning förekommer ofta för barn med 

ämnessvårigheter (Skolverket, 2008). Lärarna talar också till viss del om elever som de 

bedömer som särskilt ambitiösa och därmed har behov av extra utmaningar, vilket de också 

har rätt till enligt Skollagen. 

6.2.5 Fokus på en skola för alla  

Studiens övergripande syfte var att undersöka några lärares uppfattning om läxans funktion i 

förhållande till en skola för alla. Efter såväl litteraturgenomgång som efter våra intervjuer 

framstår läxan som en del av lärares undervisning, som det sällan reflekteras över i någon 

större utsträckning. Både Hellsten (1997) och Corno (1996) menar att det just genom 

bristande gemensamma reflektioner, och att läxan därför tolkas individuellt av varje part runt 

läxan, innebär en stor otydlighet kring vilken funktion läxan egentligen har. Gadler (2011) 

pekar på, att för att varje tjänsteman ska kunna tolka och genomföra ”En skola för alla”, måste 

en fördjupad och grundlig analys utföras på mikronivån/skolnivån med organisations, - grupp- 

och individperspektiv. I den pedagogiska verksamheten innebär detta, att läraren ska söka 

kunskaper för att förstå skolan som organisation och inhämta kunskaper som behövs för att 

förstå de olika förutsättningar som finns för elever, och att arbetssätt och metoder som ska 

stödja lärandet måste variera (Gadler, 2011).  

Resultaten i vår studie av läxans funktion i lärarens undervisning, i skolans organisation samt 

i dagens samhälle, visar på stora skillnader i lärarnas syn på hur de använder och vilken tyngd 

de ger läxan som pedagogiskt verktyg. I en skola för alla, där läxan står relativt oemotsagd, 

menar vi att kunskapsinhämtandet genom läxan skulle öka för samtliga elever då de känner 

sig socialt delaktiga i ett lärande med andra, vilket Göransson & Nilholm (2013) påpekar som 

en viktig aspekt av inkludering. Enligt Vygotskijs teori om ett lärande som utvecklas i den 
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proximala zonen skulle ett gemensamt lärande av läxans innehåll öka läxans effektivitet 

förutsatt att den person som stödjer lärande befinner sig i en annan kunskapszon.  

Skollagens portalparagraf handlar om skolans uppdrag om en likvärdig utbildning för 

samtliga elever. Den ska ses som ett riktmärke och en tolkningsram för uppdraget om alla 

elevers rätt till likvärdig utbildning. Om den ska synas i verksamheten, krävs att både enskilda 

tjänstemän och skolhuvudmän tolkar texten och gör ett ställningstagande på vilket sätt den 

finns med i all verksamhet i skolan, såväl vid planering som vid genomförande, samt vad som 

menas med elever i behov av särskilt stöd, likvärdig utbildning och en skola för alla (Gadler, 

2011). Då paragrafen ska genomsyra en skola för alla i all verksamhet, menar vi att samtlig 

undervisning som sker via läxan, är i starkt behov av den kollegiala samsyn som påvisats 

saknas i studien.  

6.3 Specialpedagogisk relevans   

Då rektorer och lärare fick större inflytande över undervisningens form och innehåll i och 

med de reformer som skedde under 1990-talet var syftet att likvärdigheten skulle öka i skolan 

Dessa intentioner har dessvärre inte infriats. Skillnaderna i resultat blir alltmer tydliga, främst 

mellan olika skolor men också mellan olika kommuner och mellan elever på enskilda skolor 

(Skolverket, 2012). Då vi endast funnit en avhandling som berör läxan i förhållande till det 

ovan nämnda, visar det på relevans för vår studie. 

Specialpedagoger som är yrkesverksamma i grundskolan har numera ett uppdrag som 

innefattar att arbeta förebyggande genom att analysera svårigheter och därmed söka undanröja 

de hinder som kan uppstå i lärandemiljön på individ, grupp och organisationsnivå. Stort fokus 

läggs på det övergripande arbetet där handledning till både enskilda lärare och arbetslag, 

utveckling av skolans elevhälsoarbete och kartläggningar ska genomföras för att vara en del 

av det systematiska kvalitetsarbete som sker inom skolan. Enligt Göransson (Eriksson 

Gustavsson, Göransson & Nilholm, red. 2011) ska det förebyggande arbetet minska risken 

och därmed sannolikheten för att problem ska uppstå. I de fall där läxan utgör ett problem för 

elev, förälder eller lärare på individ, grupp eller organisationsnivå finns det goda skäl att 

initiera diskussioner kring läxans hinder och möjligheter med både lärare, arbetslag och i 

skolans organisation. Vi ser att det kan utgöra en av specialpedagogens uppgifter i en skola 

för alla.  
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6.4 Avslutande reflektioner  

Vi väljer att se på läxan som en del av lärares undervisning. Lärares uppfattningar om läxans 

funktion i den egna undervisningen och för elevens lärande har beskrivits av respondenterna 

utifrån den verklighet de befinner sig i. Den verklighet dagens elever befinner sig i är i snabb 

och ständig förändring och Assarsson (2009) menar att lärares pedagogiska uppgifter idag är 

mer komplexa än någonsin tidigare. En uttömmande bild av läxans funktion kommer aldrig 

att kunna ges, vilket inte var vår avsikt, men vi önskar att studien kan bidra till ökad förståelse 

för de olika villkor som finns runt fenomenet läxa, på de olika nivåer som studien berör, för 

elever i en skola för alla. Bristande kollegial samsyn runt läxan som ett pedagogiskt verktyg, 

leder till, menar vi, det som flertalet forskare (Corno, 1996; Hellsten, 2000: Westlund, 2004) 

kommit fram till; elever, lärare och föräldrar har en mycket skiftande bild av det pedagogiska 

projekt de deltar i och tolkar läxan utifrån egna upplevelser. Det som förvånat oss mest under 

studiens gång, är att våra respondenter inte reagerade nämnvärt på det faktum, att läxans 

funktion aldrig diskuteras eller reflekteras över under gemensamma kollegiala former. 

Läxan är ofta förekommande i ett allmänt massmedialt tyckande och då handlar det ofta om 

läxans ”vara eller inte vara”. Vi kan inte generalisera vårt resultat, men kan genom vår studie 

se att läxan kan ”vara” och fylla en lärande funktion om det finns ett tydligt syfte med läxan 

som eleverna förstår. Om det runt läxan dessutom finns ett lustfyllt lärande i gemenskap med 

andra ökar chansen att läxan blir ett lärande verktyg för samtliga elever i en skola för alla. 

Vygotskijs ord får avsluta våra reflektioner för att, förhoppningsvis, starta nya. 

 

”… Vi måste alltid bestämma den lägsta tröskeln för inlärningen. Men därmed är saken inte 

uttömd: Vi måste också ha förmåga att fastställa den högsta tröskeln för inlärningen. Det är 

bara mellan dessa trösklar som inlärningen kan vara fruktbärande…” 

    ur ”Tänkande och språk”, 1999, s. 334  
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6.5 Förslag på vidare forskning  

Vi ger här tänkbara förslag på vidare forskning inom de tre olika nivåerna vi berör i vår 

studie. 

 Grundskolans nyaste styrdokument, Lgr 11, fokuserar på de fem förmågorna 

analysförmåga, kommunikativ förmåga, förmåga att hantera information, begreppslig 

förmåga samt metakognitiv förmåga (”The Big 5”) som en väg att hjälpa elever att nå 

målen. Vidare studier om läxans funktion i förhållande till dessa skulle vara av stort 

intresse, då vi i vår studie kunde se mycket lite av den kopplingen. 

 

 Vi har i vår studie valt att intervjua enbart lärare. En intressant fortsatt studie kan vara 

att intervjua elever, lärare, specialpedagoger och rektorer på ett antal skolor om synen 

på läxor. Med en sådan studie kan man göra jämförelser om synen på läxans funktion 

eventuellt skiljer sig åt inom skolans organisation och/eller mellan olika skolor. 

 

 Läxhjälpsföretagens etablering i samhället kan medföra att likvärdigheten och därmed 

skolans demokratiuppdrag äventyras. I en framtida studie skulle det vara intressant att 

undersöka hur dessa läxhjälpsgivare och de elever som använder sig av tjänsten 

resonerar utifrån skolans uppdrag. Vidare vore det intressant att se om elever, som tar 

del av företagens hjälp, får den hjälp de behöver och vem det är som ger läxhjälpen. 

Vilka väljer att utnyttja möjligheten och varför? Vilka använder den inte och varför 

inte? I vilka ämnen ges mest köpt läxhjälp? Med liknande frågeställningar skulle en 

tydligare bild kunna ges av den eventuella påverkan läxhjälpsföretagen har på skolans 

övergripande uppdrag; demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget i en skola för alla. 
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       Bilaga1  

INTERVJUGUIDE 

Nyckelbegrepp: Viktiga begrepp i relation till samtliga frågor: Kunskapsuppdrag/demokratiuppdrag, 

Skola för alla, Inkluderande undervisning, Likvärdighetsperspektiv, Elev i behov av särskilt stöd.  

 

Inledande frågor  

1. Brukar du ge läxor? Berätta lite om dem! (ämnen/ofta/enskilda)  

2. Beskriv den senaste läxan du gav.(förberedelse/återkoppling) 

Frågor i relation till elevers lärande och lärares undervisning 

3. Vad uppfattar du som positivt/negativt med läxor för dig/för elever? 

4. Får alla elever samma läxa?(varför/varför inte/när/ hur) 

5. Skulle du kunna klara dig utan att ge läxor? (varför/varför inte/under vilka premisser) 

6. Hur tänker du kring läxan i relation till: 

 a) elevers lärande? 

 b) lärares undervisning? 

 Följ upp varje fråga med fokus på: 

 – kunskapsuppdraget 

 – demokratiuppdraget (likvärdighetsperspektiv) 

 – elevers olikheter (en skola för alla/inkludering) 

 – elev i svårigheter  

Frågor i relation till skolans organisation 

7. Vilken är din uppfattning av hur ni allmänt ser på läxan på skolan?(positivt/negativt) 

8. Förs diskussioner om läxan på skolan? (var/när/hur/varför inte/finns behovet/av och för vem) 

9. Finns läxhjälp på skolan? (varför/vilka/var/när/hur) 

10. Hur tänker du kring läxhjälpen i relation till: 

 a) elevers lärande? 

 b) lärares undervisning?  

  Följ upp varje fråga med fokus på: 

 – kunskapsuppdraget 

 – demokratiuppdraget (likvärdighetsperspektiv) 

 – elevers olikheter (en skola för alla/inkludering) 

 – elev i svårigheter 
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Frågor i relation till samhället/läxhjälp i samhället 

11. Vad uppfattar du som positivt/negativt med de möjligheter som läxhjälpsföretag erbjuder? 

12. Hur tänker du kring läxhjälp i samhället i relation till: 

 a) elevers lärande? 

 b) lärares undervisning? 

  Följ upp varje fråga med fokus på: 

  – kunskapsuppdraget 

 – demokratiuppdraget (likvärdighetsperspektiv) 

 – elevers olikheter (en skola för alla/inkludering) 

 – elev i svårigheter 

Avslutande fråga 

13. Uppfattar du att ditt förhållningssätt till läxor har förändrats genom åren? 

       Om ja: hur och varför?  

       Om nej: varför 
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      Bilaga 2 

Till rektor/skolledare    Missivbrev 

Vi är två blivande specialpedagoger som just nu går vår avslutande termin på Speciallärar- och 

Specialpedagogprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Detta innebär att vi precis påbörjat 

vårt arbete med att skriva en examensuppsats. I vår studie är vi särskilt intresserade av fenomenet 

läxor. Läxor omnämns inte i våra styrdokument men diskuteras flitigt på olika arenor. Vårt 

övergripande syfte är att få kunskap om läxans funktion i skolan.  

Vi söker, genom Er, kontakt med lärare som undervisar i åk 6 och som skulle kunna vara intresserade 

av att delta i en intervjustudie som fokuserar på läxan. Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter och 

kommer att spelas in.  

Under studien tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det insamlade materialet 

kommer att hanteras konfidentiellt och endast att användas för denna studies syfte. Detta innebär att 

ingen annan än vi (två) forskare kommer att ha tillgång till den information som insamlas, 

utomstående kommer inte i något avseende ha tillgång till materialet. Enskilda intervjupersoner eller 

var studien genomförts kommer inte att kunna identifieras.  Givetvis är deltagandet frivilligt och 

lärarna kan därmed avsluta sin medverkan när som helst under studien. Vi garanterar att det insamlade 

materialet endast kommer att användas inom ramen för detta examensarbete i form av en 

forskningsrapport, samt att de inspelade intervjuerna raderas efter studiens slut. Den färdiga rapporten 

kommer att publiceras i databasen DIVA som är tillgänglig via internet. 

Vi är mycket tacksamma om Ni vill hjälpa oss att nå intresserade lärare som undervisar i åk 6. Genom 

att informera dem om vår studie och förmedla deras kontaktuppgifter till oss, så kan vi ta vidare 

kontakt direkt med dem via mejl eller telefon. 

Ett stort Tack på förhand! 

Svar via mejl med lärares kontaktuppgifter önskas senast……….. ..2014 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Börjesson    Jenny Lundblad 

kerbor@yahoo.se   jlundblad@hotmail.com 

mobil: 073 924 27 09   mobil: 070 648 27 28 

 

    Handledare: Tom Storfors 

    Mälardalens högskola  

    tom.storfors@mdh.se    
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