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Förord 

Denna studie har berikat vår förståelse och gett oss insyn i hur vi som framtida lärare 

ska ta förhålla oss till läxans funktion i undervisningen. Vi hoppas genom denna studie 

att våra insikter kan ge även andra en bättre förståelse för det samspel läxan innebär. 

Det har varit lärorikt att ta del av både skolan och hemmets perspektiv i våra frågor och 

vi vill tacka våra respondenter som öppenhjärtligt gett de aspekter och kvalitéer som 

framkommer i vår studie. Vi vill även tacka vår handledare för det stöd och de 

synpunkter som lyft vår studie.  



 
 

Resumé  

Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp. Högskolan i 

Skövde  

Titel: Samspelet kring läxan 

Sidantal: 44 

Författare: Caroline Svensson & Isabella Hasslekvist 

Handledare: Helena Stenbäck 

Datum: 2012-01-09   

Nyckelord: Läxa, samspel, kommunikation, föräldraperspektiv, lärarperspektiv, 

sociokulturellt perspektiv 

Syftet med vår undersökning var att beskriva och förklara de aspekter i läxan som vi 

uppfattar vara centrala i samspelet mellan skola och hem. Vi valde att studera lärares 

och föräldrars uppfattningar genom kvalitativa intervjuer. För att få svar på vår 

forskningsfråga intervjuade vi två lärare och sex föräldrar från två olika skolor. Vi har 

valt ett sociokulturellt perspektiv som grund vid analysen av vårt material. Resultatet 

visar att det finns ett flertal aspekter som är betydelsefulla för att förstå samspelet. En av 

dessa är den kommunikation som finns mellan lärare och förälder. Den har visat sig 

vara mer befintlig då läxan inte fungerar i hemmet än när den gör det, då det nästan inte 

finns någon kommunikation alls. En annan betydelsefull aspekt i samspelet kring läxan 

är det ansvar som följer med denna. Resultatet visar här att eleverna har ett större ansvar 

ju äldre de blir och att de fungerar som en förmedlare mellan skola och hem. 

Abstract 

Study: Degree project in teacher education, Advanced level, 15 hp. University of 

Skövde  

Title: Interaction around homework 

Number of pages: 44 

Author: Caroline Svenson & Isabella Hasslekvist 

Tutor: Helena Stenbäck 

Date: 2012-01-09   

Keywords: Homework, interaction, communication, parental perspective, teacher 

perspective, socio-cultural perspective 

The aim of our study was to describe and explain the aspects of the homework that we 

perceive to be central in the interaction between school and home. We chose to study 

teachers and parents perceptions by qualitative interviews. To be able to answer our 

research question, we interviewed two teachers and six parents from two different 

schools. We also have a sociocultural perspective as the basis for the analysis of our 

material. The results show us that there are several aspects that are important for 

understanding the interaction. One of these is the communication that exists between the 

teacher and the parent. This has been proved to be more current when the homework is 

not working at home than when it does, then there is almost no communication at all. 

Another significant aspect of the interactions around homework is the responsibility that 

comes with it. This result shows that students have a greater responsibility as they get 

older and they become a intermediary between school and home. 
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Bakgrund 

Inledning 

I den nya läroplanen (Skolverket, 2011) finns det inga noteringar om att läraren ska ge 

läxor till sina elever. Ändå är detta något som ofta förekommer i praktiken. Många 

generationer har fått hemuppgifter under sin skoltid och förknippar därför skolan med 

läxor. Trots detta har lärarutbildningen inte gett oss studenter några motiv till att ge 

läxor till de elever vi ska undervisa i framtiden. Inte heller har den kurslitteratur som vi 

använt i lärarutbildningen behandlat fenomenet läxor. Ändå tror vi att både hem och 

skola förväntar sig att vi ska ge läxor till våra elever. Vi har själva uppfattat från vår 

omgivning att det finns olika attityder till läxan, men att de ofta förekommer i 

utbildningen. Vilka erfarenheter har lärarna kring läxor och vad anser de att läxan bidrar 

till i elevernas utbildning? Detta är frågor som intresserar oss som blivande lärare, då vi 

snart kommer ut i denna oeniga praktik där vi måste ta ställning till vilka arbetsmetoder 

som gynnar våra elever.  

Eftersom elevresultat bygger på många olika faktorer är det kanske svårt att ta reda på 

vad läxan bidrar till i dessa resultat, som även forskning påvisar. Det finns dock ett 

förhållande som läxan kan bidra till och som vi anser särskilt intressant. Det handlar om 

samspelet mellan skola och hem, vilket vi vill studera och genom denna undersökning 

försöka förstå. Detta tror vi kan ge oss en tydligare bild av läxan, då den sker på en 

arena som varken hör till skolan eller hemmet.  

I min forskning har jag funnit att läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i 

gränslandet mellan uppgift och tid, frivillighet och tvång, arbete och fritid, skola och hem, 

individ och kollektiv. Läxan är således en svårfångad företeelse, men framförallt 

oproblematiserad (Westlund, 2011). 

Som vi förstår bygger läxan på ett samarbete och ett samförstånd mellan tre parter, vilka 

är läraren, föräldern och eleven. Detta samförstånd rymmer flera olika delar och det 

finns många frågor att fundera över. Hur fungerar kommunikationen och informationen 

mellan skola och hem? Vems ansvar är läxan? Vilken typ av läxa förekommer i 

praktiken? Vilken roll har föräldern i det läxarbete som tas hem? Denna komplexitet 

anser vi är intressant att undersöka för att få en inblick i det samspel som läxan kan 

innebära. Detta för att själva kunna använda våra upptäckter och insikter för att få detta 

förhållande att fungera på ett bra sätt i praktiken.  

Läroplan 

Enligt Hellsten (1997) finns hemuppgiften med i Lgr62 och Lgr69 som en del av 

undervisningen även om de i Lgr69 anses som frivilliga. I Lgr80 är återigen läxan en 

integrerad del av undervisningen och ”… under 1990-talet har läxorna återfått sin status 

som arbetsmetod i grundskolan och de ifrågasätts sällan. Däremot försvinner de ur de 

officiella dokumenten” (s.207). I vårt arbete använder vi oss av den nya läroplanen 

Lgr11 (Skolverket, 2011) och har därför tittat extra på denna i fråga om läxor och 

hemuppgifter. Vi kan utläsa att det även i denna läroplan inte finns några noteringar om 

läxor. Däremot kan vi utläsa att det finns mycket som tyder på att elevernas lärande och 

personliga utveckling måste främjas i samverkan mellan skola och hem. Både skola och 

hem har också ett ansvar för att ge de bästa möjliga förutsättningarna för att eleven ska 
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utvecklas. Enligt läroplanen är det viktigt att skolan klargör för eleverna och föräldrarna 

vilka krav och förväntningar skolan har samt vilka rättigheter föräldrarna har att påverka 

barnens skolgång. För att elever och föräldrar ska få inflytande att kunna påverka, måste 

skolan vara tydlig ifråga om innehåll och arbetsformer. Skolan har ett ansvar att se till 

att alla elever når läroplanens mål och ta hänsyn till elevernas olika behov och 

förutsättningar. Undervisning måste därför anpassas till varje individ och kan aldrig 

utformas lika för alla. Vi kan även utläsa i Lgr11 (Skolverket, 2011) att ett av skolans 

mål är att varje elev klarar att ansvara för sitt skolarbete och att skolan ska skapa 

möjligheter till detta.  

Syfte 

Vi vill genom denna studie ta del av lärares och föräldrars uppfattningar och 

reflektioner kring läxan, i syfte att beskriva och förklara de aspekter som framkommer 

som centrala i samspelet mellan skola och hem. 

Frågeställningar 

 Hur resonerar lärare och föräldrar kring elevernas/barnens läxor? 

 Vilka aspekter är centrala i samspelet kring läxan, mellan skola och hem?  

Definitioner 

Under denna rubrik definierar vi tre olika begrepp som är återkommande i vår studie. 

Dessa är Läxa, Kommunikation och Sampel.  

Läxa 

Begreppet läxa kommer från det latinska ordet lectio, vilket betyder läsning (Leo, 

2004). I Nationalencyklopedins nätupplaga (2011) beskrivs läxan som en avgränsad 

skoluppgift avsedd för hemmet. Cooper (2007) definierar läxan på ett liknande sätt, som 

en uppgift från läraren till eleven som är avsedd att utföras på fritiden. I en studie som 

behandlar elevers perspektiv på läxor går att utläsa tre ord som definierar ordet läxa, 

vilka är tid, rum och uppgift (Westlund, 2004). Läxan beskrivs ofta som en 

arbetsuppgift på fritiden, vilket Hellsten (2000) ställer sig kritisk till då han menar att 

dessa ordval inte hör ihop. Vad en läxa egentligen är kan ses utifrån olika aspekter som 

vad läraren avser, vilken elev som gör den, hur eleverna tolkar den och hur 

föräldraengagemanget ser ut (Hellsten, 2000). Eftersom det inte finns någon entydig 

definition av begreppet läxa, som också Hellsten (1997) bekräftar, använder vi oss av 

Coopers (2007) definition. Läxan i denna studie är en uppgift från läraren till eleven 

som ska utföras på fritiden och den innefattar alla typer av hemuppgifter. 

Samspel 

Enligt Nationalencyklopedins nätupplaga 2011 är samspel ett gemensamt handlande där 

olika individer deltar. Svenska akademins ordbok (1965) benämner att ett samspel 

förekommer när två eller fler personer samverkar med varandra. I denna studie är det 

samspelet mellan skola och hem som fokuseras, där läraren representerar skolan och 

föräldern representerar hemmets perspektiv.  
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Kommunikation 

Begreppet kommunikation är något återkommande inom det samspel vi studerar och är 

därför relevant att definiera i detta arbete. Kommunikation är när människor delar med 

sig av bland annat känslor, handlingar, värderingar och upplevelser. Kommunikation är 

en process där två eller fler pratar samt sänder budskap till varandra och det blir även 

möjligt för människor att möta varandra. Kommunikation är en av de mänskliga 

aktiviteter som används mest i livet (Nilsson och Waldemarson, 1995). Verbal 

kommunikation kan både handla om tal och skrift men skiljer sig åt. I samtalet kan 

mycket bli underförstått och kommunikationen sker med hela kroppen. I skriften blir 

ord och meningar fullständiga, planerade och bestående och orden blir genom skriften 

synliga vilket de inte är i talet (Nilsson, 1993). I vår uppsats ses kommunikation både 

som skriftlig kommunikation och muntlig kommunikation mellan lärare och föräldrar.  

Tidigare forskning 

I grundskola, högskola och gymnasium är läxan en mer eller mindre integrerad del av 

skolans lärande. I en del sammanhang är vad som skall läras tydligt uttalat, i andra fall 

är lärandet och lärprocesserna mer dolda. Läxan värderas högt i pedagogisk litteratur 

men inte som arbetsmetod utan snarare som en ritual eller symbol för skolan. Trots sitt 

höga värde skrivs det inte särskilt mycket om läxan, i varken forskning eller 

studentlitteratur i lärarutbildningen (Hellsten, 1997).  

Här nedan har vi valt ut några rubriker som ringar in vårt problemområde utifrån den 

tidigare forskning som vi valt som grund till vårt arbete. Dessa rubriker har vi valt att 

kalla Motiv och uppfattningar kring läxan, Arbete eller fritid samt Samspel och 

kommunikation. Vi har valt ut de här områdena utifrån den forskning som behandlar 

hemmets och skolans perspektiv på läxor och som visats sig vara relevanta för vår 

studie.  

Motiv och uppfattningar kring läxan  

Det finns inte någon fullständig enighet i varför läxan förekommer som en del av 

elevernas undervisning. I en studie som Lärarnas tidning (2008) genomfört har 391 

grundskollärare svarat på en enkät angående läxor och resultatet visar att 88 procent av 

lärarna ger läxor till sina elever. 83 procent av lärarna anser att läxor är positivt för 

inlärningen, medan sex procent anser läxor är negativt för inlärningen. De två största 

anledningarna, enligt denna undersökning till att ge läxor är att eleverna ska tränas i 

eget ansvar för sina studier och att hemmen ska bli delaktiga i skolarbetet. I en liknande 

studie där 247 lärare medverkat kan vi utläsa från resultatet att alla utom åtta av dessa 

lärare, anser att läxan bidrar till att elevernas lärande förstärks och att läxan befäster 

kunskaper. Flera av lärarna menar också att läxan är ett sätt att repetera och öva det som 

undervisas i skolan (Aloia, 2003). Läxan handlar bland annat om att repetera, motivera, 

samspela i hemmet, ge delaktighet och ge möjlighet för eleverna att lära sig ta ansvar 

(Westlund, 2004).  

En av anledningarna till att lärarna ger eleverna läxor är att hemmen ska få en insyn i 

vad eleverna gör i skolan. Föräldrarna anser dock att denna insyn blir begränsad och att 

det måste finnas andra sätt som berättar hur det går för eleven och vad de arbetar med i 

skolan. En annan anledning är att läxan ska förbereda eleverna till nästa stadium i 

skolan. Föräldrarna uttrycker även detta som betydelsefullt, då barnen bör tillägna sig en 
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studieteknik som främjar deras lärande. Lärarna blir därmed pressade att ge fler läxor 

(Leo, 2004). Även Steinberg (2006) och Westlund (2004) menar att läxläsningens syfte 

är att eleverna ska tillägna sig bra studievanor. Alla motiv till läxan kan dock leda till 

problem. När läxan används i syfte att förstärka det lärande som påbörjats i skolan, 

innebär det att eleverna har olika förförståelse och det är svårt att avgöra vilken nivå 

läxan ska ligga på. När läxan används för att främja samspelet mellan lärare, elev och 

förälder, kan läxan även bidra till raka motsatsen och det finns andra sätt att stärka dessa 

förhållanden (Kidwell, 2004). 

Begreppet läxa kan innebära ett antal olika företeelser. Hellsten (1997) ger dessa sju 

kategorier, som han definierar utifrån sin studie. De tre första handlar om förberedelse, 

tidsstruktur samt kontroll och styrning. Läxan kan ses som ett förberedande inför livet 

men också inför skolan i sig själv. Lärare menar att eleverna bör få läxor tidigt som för 

att få den studieteknik som krävs till de högre stadierna i skolan. Läxan handlar även 

mycket om hur tid disponeras, både i skolan och på elevernas fritid. I skolan handlar det 

om särskild tid till genomgångar av läxan och i hemmet handlar det om hur tiden avsätts 

från fritiden. Tiden är inte bara elevens utan även hemmets, att organisera. Det finns ett 

mått av kontroll invävt i läxan. Både lärare och kamrater kan stå för kontrollen att se till 

så läxan gjorts på ett korrekt sätt. Barnet får genom denna granskning bättre 

självkontroll. Den fjärde, femte och sjätte kategorin handlar om de sociala 

interaktionerna kring läxan, där kärlek och omsorg handlar om att läxor kan ses som ett 

sätt för familjen att få intimare relation. Men föräldrarnas intresse för sina barns studier 

och den omsorg som detta innebär, uttrycks från skolan emellanåt som ett krav. Identitet 

och status handlar om att läxan ger en bekräftelse för eleven att denne går i skolan. 

Detta innebär alltså ett identitetstillgivande för eleven. I kategorin Gemenskap och 

kontakt beskrivs läxan som ett bidrag till kontakt mellan skola och hem. Från skolan kan 

denna kontakt beskrivas som att föräldrarna får uppgifter i läxarbetet, vilket leder till en 

gemensamhet kring läxorna. Den sjunde kategorin är inte så framträdande som de sex 

första, men det finns ändå tendenser till att se läxan som en Arbetsprestation. Elever 

själva beskriver oftast läxan som en naturlig del av vardagen oavsett hur den upplevs. 

Läxan förekommer inte som arbetsprestation i läxdiskursen och gör den det, handlar det 

om tid. Flera olika åsikter framhävs om huruvida läxan är bra eller dålig för elever, men 

det finns en tendens att läxan inte uppfattas som ett arbete (Hellsten, 1997). 

Den många gånger uttryckta åsikten att man skall ha läxor på ett stadium som träning inför 

nästa stadium där läxor blir längre och vanligare, kan jämföras med om långvårdspersonalen 

skulle beordras ut på styrketräning på kvällarna eftersom genomsnittsvikten ökar bland 

Sveriges åldringar så att arbetet kommer att innehålla tyngre lyft. Det är inte troligt att de 

skulle acceptera resonemanget (Hellsten, 1997, s.214).  

Läxor är en viktig del i lärandet och de förväntas ingå i undervisningen av både elever, 

föräldrar, lärare och rektorer. Läxan är en fortsättning på det som lärs i klassrummet och 

den gör så lektionerna sammanhänger med varandra. De flesta lärare förstår detta 

förhållande och ger läxor regelbundet (Painter, 2004). Lärare använder läxor som en del 

av undervisningen. De styr läxans form och innehåll samt hur den ska kontrolleras och 

redovisas (Leo, 2004). Det finns inte några riktlinjer för hur läxorna ska utformas, utan 

läraren bestämmer detta utifrån eget förnuft (Flising et.al. 1996). Trots detta är läxan en 

del av skolarbetet som bygger på elevernas självständighet, engagemang samt ansvar. 

Eleverna bör lära sig förstå att läxläsningen utgör en del av skoldagen. Den bör dock 

anpassas till eleven för att ge en känsla av motivation när eleven klarar och avslutar en 

arbetsuppgift (Jonsson, 1997). Lärare individanpassar oftast inte läxorna på grund av det 

extraarbete som krävs. Individanpassade läxor är positivt för elevernas arbete med läxan 
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och även deras inställning till den.  Uppföljningen och respons av läxan är också 

betydelsefullt (Cooper, 2007). 

Strävan efter bättre elevresultat sätter press på läxans betydelse. Det finns inte några 

kontrollerade system bakom läxan om hur eleven arbetar med den eller hur det arbete 

som utförs i hemmet kan värderas. Det är därför svårt att veta vad den leder till för 

elevernas lärande (Kidwell, 2004). Detta stämmer överens med det som Kravolec och 

Buell (2000) samt Hellsten (2000) beskriver, att det inte finns något som tyder på att 

läxan främjar elevernas lärande. Läxan ses som ett arbetssätt som eleven själv råder 

över. Forskningen visar däremot upp en annan bild av läxan, där den ses som att 

redovisa korrekta resultat på lärarens villkor. På grund av olika uppfattningar är det 

omöjligt att på ett meningsfullt sätt problematisera läxan (Hellsten, 2000). Läxan har 

heller inte problematiserats på grund av att den ses som ett nödvändigt inslag i 

undervisningen, trots att läxor leder till krav som för vissa är svåra att klara (Kravolec & 

Buell, 2000). Det framkommer i Aloias (2003) studie att en tredjedel av de 247 lärarna 

som medverkat, har läst texter som tar upp fördelar kring läxans effekter. Medan endast 

två av lärarna läst texter som handlar om läxans negativa effekter. Studie påvisar också 

att både föräldrar och lärare tror att läxan är fördelaktig för elevernas lärande. 

Arbete eller fritid 

Läxan är viktig eftersom den är en länk mellan skola och hem och den ska vara något 

som intresserar eleven. Den ska även utgå från det som barnet vill göra på sin fritid för 

att denne ska bli motiverad till att arbeta med läxan (Painter, 2004). Läxan är en del i 

den undervisningskultur som finns. Läxor är ett oundvikligt fenomen i alla studerandes 

liv från september till juni (Aloias, 2003). Lärarna hinner inte med all undervisning i 

skolan och läxorna bidrar även till att eleven i hemmet kan koncentrera sig på sådant 

som kan vara svårt i skolan. Både föräldrar och elever uttrycker dock att skoltiden 

kunde utnyttjas på ett mer effektivt sätt (Leo, 2004). Detta kan ses som att föräldrarna 

förväntas ta över det arbete som läraren inte gör klart i skolan. Föräldrarna utför detta 

arbete även om de inte har förutsättningar att hantera det (Kravolec & Buell, 2000). 

Lärare och föräldrar är dock ofta positiva till läxor, men eleverna upplever däremot 

läxan som en belastning som blir frustrerande för dem (Westlund, 2004). Den största 

arbetsbelastningen är de läxor eleverna får med sig hem, vilket gör även hemmet till 

deras arbetsplats (Hellsten, 2000).  

”Kan lärarnas arbetstidsavtal ha något med läxor att göra? Grundskollärarna har 

arbetsplatsförlagd tid men också förtroendetid, vilket bland annat innebär tid för planering 

och efterarbete. Läraren väljer själv tid och plats för denna tid som innefattar drygt femton 

timmar per vecka. En del av den förlägger grundskollärarna till kvällar och helger. 

Arbetstidsavtalet förutsätter att lärare ibland arbetar på kvällar och helger. De ser kanske 

det som naturligt att elever också ska göra det. Om allt lärararbete skedde på skolan skulle 

det kanske inte vara rimligt med hemuppgifter för elever” (Leo, 2004, s.31). 

En generell rekommendation för tid till läxor per dag i årskurs fyra till sex bör ligga på 

30 minuter. Läxor ska ges fyra dagar i veckan redan när barnen börjar första klass, men 

öka i omfattning (Steinberg, 2006). De flesta lärare anser att läxläsningen bör ta en till 

två timmar i veckan för elever i årskurs fyra till sex. Denna tid regleras efter ålder och 

därmed ökar ju äldre eleverna blir (Lärarnas tidning, 2008). Den uppfattningen att 

läxorna ökar i omfattning och i tid ju äldre eleverna blir delas även av Cooper (2007). 

Han har även upptäckt att det på vissa skolor finns regelmässiga riktlinjer. Dessa 

omfattar dels tid till hemuppgifter, föräldrars förväntningar och vilka förväntningar 
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skolan har på eleven. Dessa skolor tillhör minoriteten och förmodligen har de riktlinjer 

som en följd av de olika åsikter som finns kring läxor. Generellt är det inte är bra i 

praktiken att ha regler kring ett fenomen som det finns så mycket åsikter kring. Det kan 

ändå vara bra att ha övergripande riktlinjer på skolnivå som klasslärarna kan bryta ner 

och ha mer detaljerade till elever och föräldrar (Cooper, 2007). 

Läxorna är ett inkräktande i familjelivet som påverkar familjens vardag (Westlund, 

2004). I en avhandling som studerar föräldrars engagemang i deras barns skolgång 

framkommer det att föräldrarna strukturerar vardagen efter sina barn. Denna 

undersökning gör skillnad på olika delar i det engagerande föräldraskapet. Vilket 

handlar om den tid föräldrarna lägger på hushållsarbete, barnomsorg samt den 

kvalitetstid som de tillbringar tillsammans med barnet. Föräldrarna uttrycker att de 

spenderar mycket tid åt barnen, men inte med dem. Tiden som föräldrarna uttrycker 

som kvalitetstid är den tid då föräldrarna kan fokusera enbart på barnet (Forsberg, 

2009). Enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån genomfört (2004) 

framkommer det att barnets tid med sina föräldrar har minskat sedan tidigare studier 

kring detta. Några förklaringar till detta är barnen vistas mer tid än förut på förskola och 

fritidshem samt att de har ökad sysselsättning på fritiden genom olika aktiviteter. 

Ytterligare en orsak som vi kan utläsa i studien som en orsak, är att många syskon i en 

familj innebär kortare tid per barn. I samma studie har det visats att omkring hälften av 

alla föräldrar inte riktigt hinner allt som de bör göra. 

Samspel och kommunikation  

Eleverna klarar för det mesta själva att ansvara för läxan och föräldrarna behöver oftast 

inte påminna eller engageras i barnens läxa. I vissa fall fungerar inte läxarbetet på detta 

vis och eleven känner sig inte ansvarig för denna del i skolarbetet, vilket gör att 

uppföljningen av läxan blir särskilt viktig. Dessa barn behöver också få positiv 

förstärkning. För att få läxan att fungera i hemmet kan föräldrarna behöva råd från 

skolan, som exempelvis att avsätta en bestämd tid till läxläsning i hemmet (Jonsson, 

1997). Föräldrar känner ofta press på sig själva i barnets läxarbete. De är rädda för att 

lära barnet fel och om de inte hinner med att göra läxorna tillsammans med sitt barn 

anses de som ansvarslösa och egoistiska (Flising et.al. 1996). Föräldrar uppfattar 

barnens läxproblem som föräldrarnas misslyckande (Kralovec & Buell, 2000). 

Både föräldrar och lärare anser att det är lärarens ansvar att elevernas lärande utvecklas. 

Som ”lärandeexperter” ger läraren direktiv för hur föräldrarna ska engageras i 

läxarbetet, genom att se till att de blir gjorda och genom att hjälpa barnet på samma 

undervisande sätt som läraren. I de flesta familjer kräver läxor mycket engagemang som 

exempelvis att påminna, kontrollera att de blir gjorda och att barnen förstår innebörden i 

läxan. Föräldrarna förväntas sitta med sina barn och hjälpa dem i läxarbetet, men de får 

absolut inte göra läxan åt barnen eftersom läxan ska bidra till att eleven ska ta eget 

ansvar (Forsberg, 2009). Föräldrarna ska inte agera som extralärare i hemmet, utan 

istället finnas till för att stötta och uppmuntra. Detta är svårt i verkligheten då barnen 

inte är motiverade (Flising et.al. 1996). Denna situation är komplex i det engagerade 

föräldraskapet och strider mot intentionerna att läxan ska bidra till elevens självständiga 

arbete. I många fall blir läxarbetet en börda i hemmet pågrund av det ansvar som 

föräldrar förväntas ta och kanske inte heller klarar av (Forsberg, 2009). Flera forskare 

menar att läxor skapar konflikter och Forsberg (2009) menar att läxan blir en börda för 

att den är ett krav som kommer utifrån och som familjen därför inte kan bestämma över. 

Ett förhållande som kan leda till konflikter i hemmet angående läxor, handlar om att 
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läxan blir ett krav dels från föräldern till barnet, och dels från skolan till hemmet. En 

annan orsak till konflikter, handlar om prioriteringen av läxan. Föräldern vill att barnet 

ska göra läxan direkt efter skolan, medan barnen hellre prioriterar lek eller annan 

fritidssysselsättning framför läxorna (Forsberg, 2009). För att försöka underlätta det 

som kan skapa konflikter i läxarbetet bör det finnas regler kring läxan (Steinberg, 2006).  

Ett fungerande samspel mellan skola och hem är värdefullt, vilket även underlättar arbetet 

med elevens utveckling. För att undervisning och fostran ska lyckas, så krävs ett 

gemensamt ansvar genom samverkan från både lärare och föräldrar (Andersson, 2004; 

Flising et.al. 1996). En bra relation mellan lärare och förälder underlättar även 

kommunikationen dem emellan. Kommunikationen mellan skola och hem förekommer 

genom samtal och brev. Föräldrar vill ha en öppen kommunikation och föredrar att 

läraren är ärlig och tydlig i sin information angående elevens kunskaper och situation i 

skolan. Föräldrarna vill bli informerade om både negativa och positiva saker regelbundet 

(Andersson, 2004). Information ska framgå till föräldrarna angående läxarbetet och att 

denna information kan behöva förtydligas för vissa föräldrar (Flising m.fl. 1996; Kidwell, 

2004; Steinberg, 2006). Föräldrarna får genom denna tydlighet en förståelse för vad som 

förväntas av dem. Oftast vill föräldrarna hjälpa sina barn men att de inte vet på vilket sätt. 

”Med bättre information till föräldrarna får skolan också bättre stöd ” (Steinberg, s.13). 

Informationen bör också innehålla, lämplig tid till läxor, vilken typ av läxor, hur mycket 

hjälp barnet bör få, lämplig plats att utföra läxa och hur föräldrarna kan ge stöd för att 

stärka barnet (Kidwell, 2004). Det bör även finnas information om läxans form och 

innehåll för att eleverna ska klara av att arbeta självständigt med läxan (Flising et.al. 

1996). Det förekommer dock vanligtvis instruktioner från läraren om vad som förväntas 

av föräldrarna i läxarbetet, men det finns inte instruktioner om vad föräldern kan förvänta 

sig av läraren (Kravolec & Buell, 2000). Det är betydelsefullt att läraren, särskilt i de 

lägre åldrarna informerar hemmet om vad som förväntas av både förälder och elev 

(Cooper, 2007). 

Det är viktigt att hitta en fungerande läxsituation i hemmet. För att detta ska kunna 

genomföras är kommunikationen viktig. Föräldrarna bör fråga barnet när, var och hur de 

lär sig bäst. Det är bra att testa olika lösningar för att få en trygg läxsituation. Eftersom 

barn och förälder är olika så kan man inte som lärare ge samma modeller eller tips till 

alla. Två förutsättningar som påverkar läxstödet i hemmen är, dels läxans innehåll och 

elevernas hemförhållanden. Samspelet mellan förälder och lärare angående läxan är 

viktig. Föräldrar bör berätta hur samspelet med läxan i hemmet fungerar. Det bör även 

finnas en kommunikation som handlar om huruvida läxorna är rätt anpassade till eleven 

och hur man som förälder ska förhålla sig i läxarbetet (Flising et.al. 1996). 

I Leos (2004) studie framkommer det att föräldrar inte anser att det finns en samverkan 

eller dialog om läxan mellan skola och hem. Varken föräldrarna eller eleverna kan 

förstå syftet med läxan. Även fast de inte känner till lärarnas syfte så ifrågasätter de inte 

skolan (Leo, 2004). Föräldrar tar läxorna för givna som en del i utbildningen, trots de 

konflikter de innebär (Forsberg, 2009; Kravolec & Buell, 2000). Både lärarens och 

föräldrarnas behov av att disciplinera och kontrollera barnets undervisning leder till att 

barnet själv har väldigt lite att säga till om vad det gäller relationen mellan skola och 

hem. Barnet står alltså utanför det samarbete som bör förekomma mellan skola och hem 

(Forsberg, 2009).  
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Sociokulturellt perspektiv 

I denna del beskriver vi det teoretiska perspektiv vi valt i studien. Vi har valt att utgå 

från ett sociokulturellt perspektiv. Vi har denna samspelsteori som utgångspunkt 

eftersom den behandlar det som vår studie fokuserar. I vår studie ser vi kvaliteterna i 

intervjusvaren mot bakgrund av den skola samhället utformat. Vi har alltså använt oss 

av ett sociokulturellt perspektiv eftersom vi har en kvalitativ fråga som innefattar en 

social och kommunikativ praktik. Vår undersökning studerar samspelet kring fenomenet 

läxor, vilket innefattar två olika miljöer. Läxan har i ett sociokulturellt perspektiv inte 

samma förutsättningar eftersom skola och hem är två helt olika praktiker. På grund av 

läxan, forceras skolan och hemmet att samspela. Vi beskriver här den sociokulturella 

teorin utifrån Vygoskij, Säljö, Lave och Wengers sammanfattningar.  

Utveckling  

All verksamhet är en social praktik och både tanke och handling påverkar ständigt 

denna verklighet. Genom intryck och upplevelser uttrycker vi oss på ett visst sätt som 

undermedvetet blir naturligt för oss och en del av personligheten. Vi tar detta för givet 

fast det egentligen är något som vi tillägnat oss från omgivningen och i den sociala 

praktik denna innebär (Wenger, 1998). 

Människan lever i kollektiva verksamheter och använder redskap i vardagen som 

tidigare generationer utvecklat. Människan tar även del av varandras erfarenheter och 

insikter och utnyttjar dessa till vidare utveckling. Utveckling sker i samspel med 

omvärlden. I denna process är de mänskliga interaktionerna avgörande. Det är genom 

kommunikationen som sociokulturella resurser skapas och förs vidare (Säljö, 2005; 

Lave & Wenger, 1991). Inom den sociokulturella teorin ses människans utveckling i 

förhållande till samhällets utveckling. Individen är alltså en del i ett historiskt och 

kulturellt sammanhang. Redan från födseln är barnet en social och kollektiv varelse 

(Bråten, 1996). 

Lärande och undervisning 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv handlar om att människor tillägnar sig och tar 

över kunskaper i samspel med andra. Lärandet behöver däremot inte alltid ske 

tillsammans med andra utan vissa uppgifter klarar man bättre på egen hand. (Wenger, 

1998). I ett sociokulturellt perspektiv skiljer man på den utveckling som är biologiskt 

betingad och den som är kulturellt betingad (Bråten, 1996). Dessa två nivåer växelspelar 

med varandra, då den biologiska mognaden som handlar om hur man uppfattar, hanterar 

och samspelar med omvärlden, blir den kommunikativa och sociala utvecklingens 

förutsättning och tvärt om (Säljö, 2005). Det är i den kulturellt betingade utvecklingen 

som lärandet sker, alltså lärandet sker i samspel med andra (Bråten, 1996). 

Vygotskij, som är grundare av de idéer som grundar den sociokulturella teorin, menar 

att det är genom den närmaste utvecklingszonen som psykologiska och sociokulturella 

utvecklingen kan kopplas till undervisningsprinciper. I relation till den utvecklingsnivå 

barnet befinner sig kan ny kunskap inhämtas. Zonen för den närmaste utvecklingen 

ligger mellan det som barnet redan kan och det som barnet är på väg mot. I 

undervisningssammanhang bör det finnas en förståelse för var barnet befinner sig för att 

lägga undervisningen på en nivå som barnet kan tillägna sig. Barnet kan då i samspel 

med någon som kommit längre i sin kunskapsutveckling, prestera mer än på egen hand 
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(Bråten, 1996). Denna utvecklingszon gör att det inte finns någon tydlig gräns mellan 

att behärska något och att inte göra det. Vi kan exempelvis förstå en intellektuell eller 

kognitiv förmåga, men skulle inte själva klara att förmedla den vidare. Vi behöver 

stegvis med hjälp av andra ledas åt större insikt om något (Säljö, 2005).  

Kommunikation och samspel 

I den språkliga interaktionen blir omvärlden begriplig och meningsfull. Delaktigheten i 

detta samspel gör att vi agerar och tänker på olika sätt beroende på det sammanhang vi 

befinner oss i. Vi lär oss ramarna inom olika sociala kontexter och kan anpassa oss till 

den sociala praktik som denna innebär. Med hjälp av rutiner hanterar vi olika 

situationer, men människan har också en förmåga att gå utanför den invanda situationen 

(Säljö, 2005). ”Språk är ett socialt redskap för människans kommunikation” (Bråten 

1996, s.82). Vi använder språket för att resonera, uttrycka känslor, visa sympati och 

respekt och lösa problem, vilket även gör språket till ett tankemässigt verktyg för oss. 

Språket fungerar som en länk mellan människor och hjälper oss att orientera oss i tid 

och rum (Bråten, 1996). I dagens samhälle är inte kommunikationen och informationen 

mellan människor enbart muntlig, utan sker till stor del genom skrift. Det som förut 

kommunicerades var tvunget att läras utantill men genom skriften kan vi bevara och 

sprida kunskaper lättare. Ofta vävs tal och skrift in i varandra och är varandras 

förutsättningar, men man bör komma ihåg att talet är det primära kommunikationsmedel 

som gjort att vi utvecklats som människor. Skriften är ett komplement till detta. I ett 

sociokulturellt perspektiv är inte den stora frågan hur skriftspråket påverkat vårt sätt att 

lära och tänka, utan snarare vilken typ av kommunikation som blivit framträdande i 

olika verksamheter och hur detta leder till vårt sätt att resonera och argumentera (Säljö, 

2005). 

Sammanfattningsvis kan därför det sociokulturella perspektivet belysa hur olika 

aspekter av lärandemiljö och kommunikation påverkar hur lärare och föräldrar uppfattar 

läxan.   
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Metod 

Under denna rubrik presenterar och argumenterar vi för det metodval, urval, 

genomförande och analys som vi grundar vår studie på. 

Metodval 

Vi ville ta reda på lärares och föräldrars uppfattningar kring fenomenet läxor för att 

skapa en djupare förståelse för vad detta innebär. Vi ville genom vårt metodval 

undersöka det samspel som läxan bidrar till mellan skola och hem. Anledningen till att 

vi valde att se detta ur både ett föräldraperspektiv och ett lärarperspektiv, var därför att 

vi anade att detta kunde berika vår förståelse kring läxan. Trots att eleven är en viktig 

del i det samspel vi undersöker, valde vi att inte fokusera samspelet ur ett 

elevperspektiv. Detta eftersom eleven hamnar mitt emellan de perspektiv vi studerar och 

representerar varken skola eller hem, utan har en del i båda. Däremot är vi medvetna om 

att barnen står i fokus då läxorna är deras arbete. 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervju som metod. Syftet med en kvalitativ 

intervju är att upptäcka utmärkande drag hos något. Till exempel något som rör 

respondentens erfarenhetsvärld eller uppfattningar om något fenomen. En kvalitativ 

undersökning ska även bidra till att respondenten ska svara på frågorna med egna ord 

och utefter egna erfarenheter, för att på detta sätt kunna få kvalité i svaren (Patel och 

Davidsson, 2003). Kvalitativa studier är nödvändiga för att ta reda på sådant som inte 

kan mätas, exempelvis känslor och upplevelser (Wallén, 1996). Vi använde denna typ 

av metod för att ta reda på vår forskningsfråga. Vi var dock medvetna om det Wallén 

(1996) menar att den som intervjuar bör bearbeta egna känslor och åsikter i 

forskningsfrågan inför intervjun. Vi gjorde detta genom att tillägna oss både för- och 

nackdelar med läxan. Detta för att kunna förhålla oss neutrala till forskningsfrågan. 

Wallén (1996) menar att detta annars kan påverka samtalet och tolkningen. En svaghet 

med kvalitativa studier är om intervjupersonerna känner sig forcerade att svara på ett 

specifikt sätt. Som intervjuperson bör man även tänka på att kroppsspråk och ordval kan 

inverka i samtalet (Patel & Davidsson, 2003). 

Vi har valt att använda diktafon under våra intervjuer för att inte missa något i samtalen 

till vår analys. Transkriberingen av ljudupptagningen tar dock tid enligt Patel och 

Davidsson (2003). Vi anser ändå att detta tillvägagångssätt ger oss en bättre förståelse i 

analysarbetet, då vi ska tolka vad respondenterna uttrycker.  

Urval  

Vi valde att i vår undersökning avgränsa oss till hur läxförhållandet ser ut i årskurs fyra, 

eftersom vi ansåg att läxorna blivit väl etablerade för både barn och föräldrar vid detta 

skede i barnens utbildning. Våra ambitioner var att ta reda på så mycket som möjligt 

angående uppfattningarna kring läxor. Vi trodde att lärare och föräldrar från årskurs fyra 

hade mer att tillägga i detta område. Vi ville få respondenter från två skolor för att få 

olika perspektiv på läxan. Undersökningens syfte är avgörande för hur många 

intervjupersoner som behövs (Kvale, 1997). Det kändes viktigt att fråga flera föräldrar 

från lärarens klass för att förstå hur samma fenomen kan upplevas. Vi intervjuade en 

lärare och tre föräldrar var från två olika klasser, alltså två lärare och sex föräldrar 

sammanlagt. Det fanns inga särskilda krav på respondenterna i fråga om kön, ålder och 
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etnisk tillhörighet. Vi var endast intresserade av att få respondenter som av egen vilja 

ville medverka.  

Vi använde fiktiva namn på våra respondenter och valde att nämna de två lärarna vid 

efternamnen Karlsson och Jansson. Vi namngav föräldrarna i alfabetisk ordning med 

förnamnen Anna, Berit, Cia, Doris, Emil och Fiona. Detta för att lättare skilja 

respondenterna från varandra. Anna, Berit och Cia är föräldrar i Karlssons klass. Doris, 

Emil och Fiona är föräldrar i Janssons klass (se schema nedan). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv bör också respondenterna hållas isär eftersom vi strävade efter att förstå olika 

uppfattningar utifrån den sociala kontext respondenterna befinner sig i. Vilket är skolan 

i detta fall.  

 Skola 1 Skola 2 

Lärare Karlsson Jansson 

Förälder 1 Anna Doris 

Förälder 2 Berit Emil 

Förälder 3 Cia Fiona 

Genomförande 

Vi sökte var sin skola där vi tänkte utföra vår undersökning. Vi meddelade först rektor 

för att få klartecken att använda personal och föräldrar till studien. Efter godkännande 

kontaktades ett par lärare i fjärde klass som var positiva till att delta. En av oss skickade 

via lärarens e-post en förfrågan till föräldrarna i klassen att delta i undersökningen. I 

detta meddelande stod en förklaring om vad studien skulle handla om. Tre föräldrar var 

intresserade vilket automatiskt ledde till deras medverkan. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är vanligtvis ett samtal om ett ämne som intresserar både 

respondenten och den som intervjuar (Kvale, 1997). Detta ansåg vi var viktigt eftersom 

vi trodde respondenterna skulle berätta mer angående läxor, om de frivilligt ville delta. 

Den andra av oss skickade istället med barnen brev hem till föräldrarna angående 

medverkan som respondenter. Även i dessa brev stod vad undersökningen skulle handla 

om och att brevet skulle skickas tillbaka till läraren om de var intresserade av att delta. 

Efter några veckor utan svar från föräldrarna blev vi tvungna att lösa situationen och 

bytte klass. För att hinna få de respondenter som vår undersökning krävde, fick en av 

oss istället klasslistan från läraren för att själv ringa upp föräldrar från denna klass. 

Dessa valdes slumpmässigt (var tredje) och vi fick härmed tag i tre föräldrar som 

svarade ja till medverkan. Vi bestämde tid och plats för intervjutillfället och 

intervjuerna gjordes i två fall i hemmen hos respondenterna. De andra intervjuerna 

gjordes på skolan i ett enskilt rum.  

Pilotstudie  

Innan vi utförde de intervjuer som ligger till grund för vår studie, valde vi att göra var 

sin pilotundersökning. ”En pilotstudie använder vi i de fall där vi behöver pröva en 

teknik för att samla information eller pröva en viss uppläggning” (Patel och Davidsson, 

2003, s.58). Vi använde oss alltså av en pilotstudie för att försäkra oss om att frågorna 
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var relevanta och formade på ett sätt så att vi skulle få svar på vårt syfte och 

frågeställningar. En pilotstudie bör genomföras på en person som har anknytning till 

den undersökningsgrupp som studien behandlar (Patel och Davidsson, 2003). En av oss 

intervjuade en förälder till ett barn i årskurs fyra som fanns i dennes bekantskapskrets, 

medan den andra av oss intervjuade en lärare från gymnasiet som fanns i dennes 

bekantskapskrets. Dessa tillfällen gav oss mycket funderingar som ledde till en del 

förändringar, som exempelvis ordningsföljd och omformuleringar.  En intention med att 

vi gjorde provintervjuerna var även att se vilken betydelse det hade om vi skiljde på 

olika läxor i matematik och svenska. Efter intervjuerna upptäckte vi att det blev rörigt 

att i alla frågor skilja på de båda läxorna. Vi beslutade därför att skilja på läxorna i 

frågor som rörde innehåll och form samt hur läxan hanterades i hemmet. I de frågor som 

rörde inställningar, ansvar, positiva/negativa uppfattningar samt frågor om skolans 

organisation kring läxor, valde vi att se generellt på läxan. Vi upptäckte även vid 

provintervjuerna att vissa frågor inte var direkt relevanta för vårt syfte. Men vi lät dessa 

ändå vara med i vår undersökning, eftersom vi trodde att samspelet kring läxan kan vara 

lättare att utläsa och få förståelse för ju fler aspekter vi upptäckte. Detta var frågor som 

exempelvis behandlade läxans form och innehåll.  

Genom pilotundersökningen upptäckte vi att det var svårt att formulera följdfrågor i 

intervjustunden, för att få fram orsaker till deras påståenden och uppfattningar. Inför de 

intervjuer som studien bygger på förberedde vi oss därför noga, genom att vara pålästa 

på våra frågor. Vid pilotundersökningarna upplevde vi att respondenterna kände sig 

bekväma, vilket gjorde att vi fick utförliga och personliga svar. Vi tror detta kunde bero 

på att vi var kända för testpersonerna. Detta gjorde oss medvetna om hur viktigt det är 

att intervjusituationen blir trygg, för att få svar på det vi behöver. Vi tror att föräldrarna 

särskilt behöver vara trygga, eftersom de förmodligen inte är vana vid denna situation 

på samma sätt som lärarna. Offentlighet och kommunikation är vardag för lärarna, men 

kanske inte för föräldrarna.  

Intervjuformuläret 

I den kvalitativa forskningsintervjun är det betydelsefullt om man utgår från vissa teman 

i frågorna som ställs, utifrån bland annat respondentens svar. Det gäller som 

intervjuperson att hitta en balans mellan ett öppet samtal och en fast bestämd struktur i 

frågorna (Kvale, 1997). Det formulär som vi skrev till intervjuerna gjorde vi i teman för 

att inte styra respondenterna och oss själva för mycket och därmed få ett naturligt samtal 

med respondenterna. Vi hade en förutfattad mening att det kunde vara svårt för 

föräldrarna att öppna sig och vara kritiska om de inte kände sig trygga i situationen. Vi 

kom fram till att ett tematiskt upplagt formulär skulle kunna hjälpa till att ge intervjun 

en trygg ram, samtidigt som det skulle kunna ge oss ett naturligt samtal. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) kan man ha följdfrågor som täcker upp det innehåll som är intressant i 

varje tema, men att dessa frågor endast används ifall respondenten inte täcker det tänkta 

innehållet. Intervjufrågorna bör även anpassas efter varje individ menar Wallén (1996). 

Temana är fetstilta i frågeformuläret (se bilagor). Den text som står under alla teman 

använde vi som utgångspunkt i samtalet med respondenterna samtidigt som de 

fungerade som följdfrågor. Vi frågade dessa i den ordning som respondenten själv till 

stor del valde.  

Vi valde i intervjufrågorna att skilja på läxor i matematik och läxor i svenska, därför att 

vi hade en tanke om att dessa kunde se olika ut, både till arbetssätt och innehåll. Kvale 

(1997) menar att intervjupersonen bör i samtalet eftersträva att respondenten inte endast 
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delar med sig av allmänna tankar. Författaren anser istället att specifika handlingar och 

situationer ska fokuseras, utifrån vad som är relevant för studien. Vi trodde svaren 

kunde påverkas olika beroende på vilken läxa som visualiseras i svaren. Något som vi 

insåg att man bör tänka på vid intervjutillfället är att man är påläst om vad det är man 

vill veta. Vi anser även att det är västentligt att på slutet titta igenom frågorna ordentligt, 

för att kontrollera att vi fått svar på det vi behöver. Även om vårt syfte var att förstå 

samspelet kring läxan, valde vi att ställa frågor runt läxan som inte direkt kopplas till 

samspel. Detta för att vi trodde att det skulle ge oss en bättre helhet kring vad läxan 

innebär för lärare och föräldrar och därmed berika vår insyn och förståelse för 

samspelet.  

Analys 

”Eftersom det inte finns en bestämd metod för hur man gör kvalitativ bearbetning måste 

läsaren kunna följa hur författaren gått tillväga” (Patel och Davidsson, 2003, s. 120).  

Under analysen av datainsamlingen uppkommer tankar och funderingar som är värt att 

anteckna (Patel och Davidsson, 2003). Vi förde anteckningar vid sidan om när vi 

analyserade vårt material för att förstå hela processen. Detta är enligt Patel och 

Davisson (2003) fördelaktigt då löpande analyser gör att man kan gå vidare på ett mer 

berikande sätt. Vi transkriberade intervjuerna var och en för sig, eftersom detta blev mer 

tidseffektivt. Vi transkriberade materialet direkt efter varje intervju, vilket gjorde att vi 

kunde använda den analys som detta innebar till de intervjuer vi gjorde efter. Efter vi 

genomfört och transkriberat våra intervjuer, tog vi del av varandras material. Vi 

analyserade utifrån ett sociokulturellt perspektiv och antecknade det som var centralt för 

vår undersökning. Kvale (1997) menar att intervjupersonen bör utifrån sin 

forskningsfråga skilja på vad som är nödvändigt att ha med och vad som är oväsentligt 

för studien. Efter analysen tittade vi tillsammans igenom de anteckningar vi gjort och 

valde ut de huvudområden som vi kunde utläsa från intervjuerna. Det var härefter vi 

tillsammans valde ut de rubriker som finns i resultatet. När vi analyserade vårt material 

såg vi att lärarna och föräldrarna hade olika perspektiv på läxan och vi valde därför att 

skilja på dessa i resultatet. Detta för att ge en tydlighet genom att skilja på skola och 

hem, lärare och förälder. Detta gjorde också att vi lättare kunde hitta aspekter att 

diskutera då vi kunde utläsa en otydlighet i samspelet kring läxan.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en studie handlar om hur slumpmässiga förhållanden kan påverka 

resultatet och hur väl de instrument man använder i studien ger ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt. Reliabiliteten bör ses mot den bakgrund som intervjusituationen utgör 

(Patel & Davisson, 2003). I vår studie använde vi oss av öppna frågor vid intervjuerna 

och vi förhöll oss neutrala till vårt problemområde för att detta inte skulle påverka vårt 

resultat. Eftersom vi är två som tolkar och analyserar studiens material får resultatet på 

så sätt en stärkt reliabilitet. I kvalitativa undersökningar är begreppen validitet och 

reliabilitet nära varandra. Viljan till god validitet i en studie ska genomsyra hela arbetet. 

(Patel & Davidsson, 2003). Kvale (1997) menar att validitet handlar om trovärdigheten i 

arbetet och hänför sig till om undersökningen studerar vad som är avsett. Vi vill genom 

studien övertyga läsaren om att resultatet är trovärdigt och användbart. För att öka 

validiteten har vårt problemområde varit utgångspunkt för studiens samtliga delar.  
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Etik 

I vår undersökning tar vi hänsyn till respondenterna genom att skydda deras värdighet 

och identitet. ”Etik är läran om det goda, hur man bör handla” (Wallén, 1996, s. 129). 

Respondenterna blev väl informerade om hur deras uppgifter behandlas och används. 

Deras namn är fiktiva och därmed anonyma så att de inte kan identifieras. Det som 

respondenterna berättade för oss vid intervjuerna godkändes av dem själva. Vi skickade 

transkriberingen av intervjuerna via mail till respondenterna, för att vi skulle veta att vi 

gjort korrekta tolkningar som var sanningsenliga. Förhastade slutsatser bör enligt Starrin 

och Svensson (1994), undvikas eftersom de kan orsaka att respondenternas svar kan bli 

feltolkade. 
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Resultat  

I denna del presenterar vi citat och utdrag från respondenternas svar vid intervjuerna. Vi 

börjar med att presentera lärarna och deras huvudsakliga utgångspunkter gällande läxan. 

Vi fortsätter sedan att presentera föräldrarna och deras synpunkter i stort angående 

läxan. Efter denna presentation beskriver vi respondenternas uppfattningar och 

ståndpunkter under ett antal rubriker som ringar in det problemområde vi undersöker. 

Dessa rubriker är Läxa – definition och syfte, Läxans form och innehåll, Arbete eller 

fritid samt Samspel och kommunikation. Under dessa rubriker sammanfattar vi lärarnas 

och föräldrarnas intervjusvar för sig.  

Presentation av respondenter 

Karlsson 

Karlsson har arbetet som lärare i 15 år, främst med elever från årskurs två till årskurs 

sex. Hon arbetar på en skola med ungefär 200 elever i Mellansverige, som ligger i en 

mindre stad. På den skola Karlsson arbetar är det bestämt att alla lärare ska erbjuda 

läxhjälp i sin egen klass och Karlsson har sitt tillfälle en gång i veckan på cirka 40 

minuter. Samtliga elever erbjuds denna stöttning.  

Karlsson ser läxan som en del av utbildningen och menar att skoltiden skulle behöva 

förlängas om läxorna skulle tas bort från skolan. Det finns inte tillräckligt med tid i 

skolan för eleverna att öva och repetera. Karlsson ser föräldrarnas delaktighet som en 

stor del av anledningen till att det förekommer läxor från skolan. Även de elever som 

gör sina läxor på skolan får ta med sig dessa hem och visa föräldrarna. Föräldrarnas 

engagemang för sina barns studier är viktigt enligt Karlsson och läxan ska bidra till 

detta. Vissa läxor är till och med utformade för att föräldrarna ska involveras, 

exempelvis intervjuas eller lyssna till barnets läsning med mera. Karlsson utformar 

läxan så att alla elever ska klara av att göra den själv och föräldrarna ska inte utföra 

någon undervisning i hemmet. Men hon är medveten om att vissa elever kräver stöttning 

hemifrån, vilket hon tror kan bero på att läxan kan bli ett tillfälle för barnen att umgås 

med sina föräldrar. ” … för många barn är det nog ända gången de får sitta med sina 

föräldrar och då är det viktigt för dem … men läxorna är utformade att de ska klara dem 

själva.” Karlsson menar att läxan måste ha en anknytning till det man arbetar med för 

tillfället i skolan och hon följer alltid upp läxorna på ett eller annat sätt. ”… det är 

viktigt att läxorna inte är något som är taget ur luften … ja, att man inte bara slänger till 

dem något, utan de ska ha ett syfte och följas upp.” Karlsson har en tanke om att 

eleverna måste få respons och få möjlighet att visa upp det som de haft i läxa, för att 

känna att det är viktigt att göra den.  

Jansson 

Jansson har arbetat i 18 år inom läraryrket. Hon arbetar på en skola med närmare 300 

elever i en mindre stad i Mellansverige. Skolan erbjuder läxhjälp till de elever som inte 

har möjlighet att få stöttning i hemmet. Skolan meddelar och kräver bekräftelse från 

föräldrarna till de elever som anses vara i behov av denna hjälp, innan eleverna får detta 

stöd. Läxhjälpen är uppdelad vid två tillfällen, där ettan till trean har ett gemensamt 

tillfälle och fyran till sexan har ett annat. Jansson är dock aldrig involverad i läxhjälpen, 

utan det är istället två andra pedagoger som alltid har hand om denna. 
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Jansson ser läxan som en möjlighet att repetera kunskaper och förberedas för det ansvar 

som utbildningen kräver i högre årskurser. Enligt Jansson är det viktigt att ge läxor som 

utgår från det som eleverna arbetar med i skolan. Eleverna behöver ha en förförståelse 

för att klara av läxan eftersom en del inte får den stöttning som kan behövas från 

hemmen. Läxorna bidrar till att föräldrarna kan engagera sig i barnens skolarbete, men 

läraren menar att man inte kan förutsätta att läxan bidrar till detta. Jansson förklarar 

ingående för eleverna hur läxan ska göras innan de får ta med den hem. ”Eleven har det 

största ansvaret att ta med sig läxan hem, se till att den blir gjord och ta med den tillbaka 

eller fråga om man inte förstår när man är tio år måste man kommit till insikt med det 

här.” Jansson uttrycker att ansvarskraven höjs när eleverna kommer upp i fyran och att 

kontakten härmed minskar angående läxarbetet mellan föräldrarna och läraren. Läraren 

anser att eleverna inte får de flesta kunskaperna genom läxan och menar dessutom att 

”Det är inte inlärningen, det man lär sig just nu, som är det viktiga med läxor. Utan mer 

att man får lägga lite tid hemma på skolarbete och att man får en bra studieteknik … så 

att eleverna lär sig att förstå på vilket sätt de lär sig bäst.”  

Anna 

Anna har två barn, varav intervjun handlar om det äldsta som är en flicka. Anna arbetar 

heltid 8-17 på måndag till fredag.  

Förälderns inställning till läxor är att de inkräktar på den lediga tiden och kopplar detta 

till sin egen skoltid, då hon kände att läxor blev en last. Detta gör Anna medveten om att 

läxan kan skapa konflikter i vardagen. Därför är Anna positiv till att barnen har 

möjlighet att göra läxan i skolan. Hon tycker ändå att det bra med läxor för att man som 

förälder blir delaktig och får en inblick i skolarbetet. Det som blir mest negativt för 

Anna som förälder i läxarbetet, är att det är svårt att hjälpa till med läxorna när man inte 

är insatt i hur de arbetar i skolan samt att tiden inte alltid räcker till. Anna är positiv till 

att barnet får läroböcker med sig hem i läxa, därför att hon vill ha en tydlig instruktion 

om vad barnet förväntas göra. Detta känner hon ibland att hon inte förstår i de lösblad 

som skickas hem i framförallt matematik. Anna önskar att hennes barn strukturerar upp 

sin fritid och prioriterar läxan framför att leka, men menar att detta är något som är svårt 

att få rutin på. ”Jag vill att hon ska sitta samma dag som hon kommer hem med läxan, så 

att det är färskt, men det blir inte oftast så utan det har faktiskt vart så att hon suttit 

kvällen innan … panikartat.” Anna har fått uppfattningen att hennes barn tror sig klara 

läxan självmant men detta håller hon inte med om. ”Det är nog både att det är för svåra 

läxor och att hon kanske inte är motiverad, utan hon vill ha det överstökat så fort som 

möjligt … och då gör man sabba lösningar som kanske egentligen inte är så bra 

eftersom det inte blir rätt.” Förälderns uppgift enligt Anna i läxarbetet är att stötta och 

även lyfta det som föräldern kan bidra med till barnets ytterligare kunskaper. Samtidigt 

säger hon att hennes uppgift inte är att agera som lärare. Anna menar också att barnen är 

för små att ta hela ansvaret för sina läxor när de är tio år. Hon måste finnas där att 

påminna och tjata för att läxorna ska bli gjorda. Hon ser allstå hennes roll som 

avgörande för att dottern ska göra läxorna över huvudet taget. Barnet till Anna tar oftast 

emot den läxläsning som erbjuds i klassen.  

Berit 

Berit har en dotter i fyran som är äldst av två barn. Hon arbetar heltid och dagtid på 

veckodagarna.  

Berit är positivt inställd till läxor om de har anknytning till det som eleverna gör i 

skolan och om de inte är tagna ur luften. Kunskapen måste dock vara påbörjad i skolan. 
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”Jag är positiv till det också för det är en fantastisk möjlighet för mig som förälder att se 

hur mitt barn ligger till. Det blir en given stund där man får en inblick i hur det går för 

ens barn.” Berit menar att tiden i skolan är för värdefull för att öva och repetera 

kunskaper. Berit anser att läxan bidrar till en uppfattning om vad barnet gör i skolan 

som lättare kan öppna upp för en dialog med läraren. I denna familj är det läxläsning på 

helgen. De har fått rutin på det även om det inte är något uttalat i familjen att det ska 

vara på det sättet. Det fungerar bra och det är så mycket annat som ska göras på 

veckorna att helgen blir en lugn stund för läxorna. Det är bara utomstående faktorer som 

påverkar om läxtillfället blir en bra stund eller inte, menar Berit. Föräldern uttrycker att 

det kan bli en konflikt när barnet inte känner motivation och engagemang för att göra 

läxarbetet. Det känns även besvärligt att upptäcka att barnet har svårigheter och Berit 

menar att ”… det gör ont i en när man ser att ens barn tycker att något är svårt och det 

kan ge mig ett dåligt samvete eftersom vi inte har tränat det här mer .” Hon anser att 

lärarens ansvar är att tala om för barnen vad de har i läxa, medan elevansvaret är att veta 

vad som förväntas i läxarbetet och fråga om något är oklart. Berit sitter oftast 

tillsammans med sitt barn under läxläsningen och menar att hon som förälder gärna vill 

detta, kanske inte bara att barnet behöver denna stöttning.  Hon uttrycker detta som att; 

”Jag har någon sorts kontrollbehov. Det kanske är jag som gör att hon till slut inte sitter 

själv, för att jag alltid sätter mig där. Det kan jag ju tänka på.” 

Cia 

Cia är mamma till en flicka som är äldst av tre barn. Cia är sjukskriven på heltid.  

Cia anser att det är viktigt med läxor och är något som måste göras som en del av 

utbildningen. Lärandet är viktigt, eleverna erbjuds kunskaper i skolan som de kan hålla 

vid liv i hemmet genom läxor. Cia menar även att läxor är ett sätt där man som förälder 

blir involverad i barnets skolarbete och man får reda på hur de ligger till. Hon upplever 

att hennes barn klarar av de uppgifter som hon får i läxa men att det ibland krävs tjat 

och stöttning för att de ska bli gjorda. Föräldern har det största ansvaret för barnens 

lärande anser Cia. Hon anser att man inte kan skylla på skolan om barnet inte förstår 

eller har de kunskaper som förväntas och menar att ”… detta måste ändå bottna sig i 

föräldrarnas engagemang.” Enligt Cia kan inte läraren göra mer än att ge läxan till 

eleverna och informera dem om hur de ska gå till väga. Hon anser att elevernas roll är 

att göra sina läxor, men detta är till största delen ett föräldraansvar. ”Jag måste nog säga 

att det är i ordningen föräldrar – barnet – och skolan.” Cia menar att läraren bör anpassa 

läxorna till elevernas kunskapsnivå så att läxan blir något positivt för eleverna. Enligt 

Cia är det viktigt att läxan görs ordentligt. Det är ett elevansvar att inte slarva med 

läxan, men Cia tar ändå på sig ansvaret för detta och rättar till om det inte görs 

tillräckligt bra.  

Doris 

Doris har två barn, varav pojken som intervjun handlar är äldst. Denna förälder arbetar 

heltid måndag till fredag.  

Doris pratar om läxan som en uppgift som ska leda till ny kunskap och menar att ”… 

det ska inte vara att man kan det innan, för då är inte läxan anpassad efter individen. En 

läxa är något man inte kan, eller behöver träna mer på.” Det som ofta kan bli en konflikt 

mellan Doris och hennes barn i läxarbetet, är när de inte förstår hur de ska lösa 

uppgiften som läxan innebär. När hon upptäcker att barnet inte kan svara på hennes 

frågor angående uppgiften.  Detta tycker hon är barnets ansvar att veta men uttrycker 

även att läraren har ansvar för att ”… det behövs lite information så vi kan ge barnen de 
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verktyg som de behöver för att kunna tänka själva.” Doris anser inte att läxan bidrar till 

att hon får en inblick i vad de arbetar med i skolan men att den ger en möjlighet för 

henne att se hur barnets kunskap och studieteknik. Det som upplevs svårt för Doris, då 

hon gärna vill hjälpa sitt barn med läxan är att mycket har förändrats i skolan från när 

hon själv utbildades. Till exempel så har räknesätt inom matematiken förändrats. Doris 

menar att läxan är ett samspel mellan föräldern, läraren och eleven och att alla tre har 

olika roller i detta samspel. Hemma hos Doris görs läxorna som en rutin varje söndag 

förmiddag. Detta är en konsekvens från tidigare erfarenhet av att mycket konflikter 

uppstår när barnet känner att den kan välja mellan olika aktiviteter. Doris upplever att 

hennes barn är mer positiv till läxor då det finns regler kring när läxan ska göras. Doris 

vill påverka sitt barns skolgång genom att diskutera fram olika förslag med läraren för 

att främja barnets kunskapsutveckling. 

Emil 

Emil har fyra barn. Intervjun handlar om det äldsta barnet som är en flicka i fyran. Emil 

arbetar måndag till fredag mellan cirka sju till fyra.  

Emil ser läxan som en skoluppgift att göra hemma och menar att barnen genom denna 

får en förlängd arbetsdag, vilket han tror kan bli betungande för barnen. Emil har 

förståelse för läxan som en repetition för att befästa kunskaper men tycker att mängden 

läxor ibland kan bli negativt för barnets motivation. Han anser även att den bör vara 

individanpassad och utmanande för att fånga barnets intresse och engagemang. Emil 

uttrycker detta som ett läraransvar då han säger att ”alla elever ligger olika i 

utvecklingen och kan olika mycket och då tycker jag att läraren ska anpassa uppgifterna 

lite efter hur mycket de kan.” Emil upplever att läxan både är en bestämd uppgift och 

det som eleverna inte hunnit göra i skolan. Emil tror att läraren ger läxor för att utnyttja 

den lugnare miljö och det extra stöd som förekommer i hemmet. Han tror också att 

läxan förekommer på grund av tradition då han säger att ”… kanske det är för att det 

alltid har varit så, att man ska ha läxor.” Det finns ingen direkt information till hemmet 

angående läxor från läraren och Emil uttrycker det som att läraren anser att barnen ska 

klara läxarbetet själva nu.  Emil kan förstå att barnen ska ta mer ansvar för sina läxor i 

fyran och femman och att föräldraansvaret för detta minskar. ”Nu i fyran så är det mer 

samspel mellan eleverna och läraren angående läxan.” Det som kan bli en konflikt kring 

läxan är att barnet hellre prioriterar annat. Emil upplever då att det kan bli mycket 

onödigt tjat.      

Fiona 

Fiona har två barn, varav en flicka i fyran är det äldsta. Föräldern arbetar heltid mellan 

7-16. 

Fiona ser läxor som något förberett från skolan att arbeta med i hemmet, i syfte att 

repetera kunskaper. Läxan kan även bestå av det barnen inte hunnit med i skolan. Enligt 

Fiona är läxor bra om de har en mening och ges i lagom mängd. Fiona menar även att 

läxor är bra som en erfarenhet till högstadiet och tror även att lärarens syfte kan handla 

om detta.”Läraren kanske ger barnen läxor för att öva till vad som komma skall. Läxor 

har alltid funnits och kommer alltid finnas, om du inte väljer en skola där de inte har 

läxor.” Fiona anser att läxan bör anpassas efter varje barn på det vis att läxan ger 

möjlighet att utveckla det som barnet har svårt för. Fiona anser att hennes ansvar i 

läxarbetet är att se till att barnet gör den men menar att läraren och eleven har ett 

gemensamt ansvar för läxans innehåll. ”Läraren måste se till att eleverna förstår och 

eleverna måste fråga när det är oklart och inte förstår vad de ska göra med läxan.” Fiona 
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upplever att läxan leder till konflikter och tjat, särskilt inom matematikläxan vilket hon 

tror kan grunda sig i sin egen negativa syn på ämnet. Hon uttrycker även en konflikt 

mellan henne och barnet då de inte förstår varandras tankesätt.  Fiona anser inte att 

läxan bidrar till bättre insyn i skolarbetet. ”En stencil varje vecka ger inte mig så 

mycket.” 

Läxa – definition och syfte 

Båda lärarna definierar läxan som en hemuppgift som repeterar det som är påbörjat i 

skolan och inte vara helt nya uppgifter.  Karlsson och Jansson menar att repetition i 

hemmet är nödvändig för att hinna med de kunskapsmål som skolan förväntar sig att 

eleverna ska uppnå. Enligt Karlsson är delaktigheten från hemmen en stor del av 

barnens utbildning och menar att läxan bidrar till denna samverkan. Delaktigheten 

handlar om föräldrarnas engagemang och intresse för deras barns skolgång och hon 

menar att läraren måste låta föräldrarna ta del av det som barnen gör i skolan. Hon anser 

ändå att eleverna ska göra läxan själva och menar att ”… den ska inte vara så svår att 

mamma och pappa måste sitta och undervisa hemma, men däremot så är det ofta så att 

de ska involveras.” Detta involverande handlar om att uppgifter ibland är utformade 

som en intervju av föräldern eller att de tillsammans ska baka något.  Jansson ser läxan 

som en möjlighet att engagera sig i elevernas skolgång men menar att hon inte kan 

räkna med det. Båda lärarna anser även att läxan ska vara meningsfull och ha i syfte att 

den ska följas upp. Enligt Jansson har läxan också i syfte att förberedas för de höga krav 

som ställs på eleverna på högstadiet, där hon menar att det förekommer mycket läxor. 

Hon uttrycker detta som att ”… om man aldrig har haft en läxa så kan det bli en chock 

för barnen.” Karlsson nämner även detta förberedande inför vad som komma skall i den 

senare utbildningen, men uttrycker det istället som att ”… det krävs ju lite organisation 

att få in det här med läxor.”  

De båda lärarna har olika syfte beroende på vilka uppgifter som skickas med hem och i 

vilket ämne de ger läxa. Karlsson menar till exempel att multiplikationstabellen har i 

syfte att nötas in medan problemlösningsuppgifter har i syfte att kluras ut i lugn och ro i 

hemmet. Jansson menar också att eleverna ska förstå vad de gör och att man inte kan ge 

läxor från matematikboken, då de bara arbetar på utan förståelse för grunderna.  I ämnet 

svenska har båda lärarna läxor som handlar mycket om att vidareutveckla läsningen 

genom att träna flytet och förståelsen i läsningen. Enligt Jansson bidrar även läxan till 

att eleverna lär sig studieteknik och reflektion över sitt eget lärande, vilket hon ser som 

förberedande för hela livet.  

Läxans ses av föräldrarna som en från skolan avsedd uppgift att göra i hemmet. De 

flesta föräldrarna uttrycker även läxan som ett medel för att träna och öva det som är 

påbörjat i skolan. Doris menar till skillnad från de andra föräldrarna att läxan ska ge 

ytterligare kunskap och uttrycker detta som att den ska vara ”… någonting man inte kan 

innan som man ska lära sig.” De flesta föräldrarna ser läxan som ett sätt att bli delaktiga 

i det som barnen arbetar med i skolan. Föräldrarna anser även att läxan måste ha en 

mening och inte vara tagen ur luften. Emil och Fiona tror att läxor till stor del 

förekommer som en del av den undervisningstradition som alltid funnits.  Berit och 

Emil tror att läxan är viktig för att eleverna ska hinna med det som läraren avser i sin 

undervisning. Cia tillför ytterligare en aspekt till att läxan förekommer och menar att 

denna bidrar till att få in en del av undervisningen i hemmet, viket hon anser ”… är 

viktigt för att lära sig överhuvudtaget.” Några av föräldrarna anser också att det är 
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viktigt att barnen har läxor för att de ska förberedas till högstadiet, då de har en tanke 

om att det förekommer mycket läxor i dessa årskurser.  

Läxans form och innehåll 

Under denna rubrik presenterar vi kortfattat de läxor som förekommer i den praktik vi 

studerat, därför att de ser olika ut. Vi behöver visa skillnaderna för att skapa en 

förståelse för läxans komplexitet. Vi skiljer på läxans form och innehåll genom att dela 

dessa i ämnena matematik och svenska.  

Läxa i matematik  

Enligt lärarna kan läxor i matematik ges redan i förskoleklass eller i första klass. Detta 

bör vara lättare uppgifter och Karlsson menar också att det är mycket praktiska 

matematikläxor i början. Jansson menar att läxorna i början ska förekomma mer sällan i 

de tidigare åren eftersom ”… annars tröttnar eleverna på läxor fort, kanske redan i 

fyran.”  

I matematik ger både Janson och Karlsson läxa på lösblad eller stencil som eleverna får 

klistra in i en särskild läxbok. Ingen av dem skickar gärna med matteboken fast de har 

lite olika motiveringar till detta. Jansson menar att eleverna kanske arbetar längre i 

boken än vad de arbetat med i skolan, om de tar matteboken med sig hem. Eleverna 

riskerar då att missa grundförståelsen för den matematik som boken tar upp längre fram. 

Hon anser ändå att boken kan tas med hem i de fall där eleverna ligger efter och 

behöver komma ikapp. Karlsson anser att matteboken bör finnas kvar i skolan eftersom 

det kan vara svårt för eleverna att fortsätta arbeta på matematiklektionerna om boken 

glöms i hemmet. De stenciler som klistras in i läxboken är uppgifter som handlar om det 

som de arbetar med i skolan för tillfället i båda lärarnas klasser. Det kan vara 

exempelvis räkneuppgifter, problemlösning och att ställa upp tal. Vissa matteläxor 

handlar om att nöta in kunskap, som exempelvis när eleverna tränar på 

multiplikationstabellen. Vid dessa typer av läxor uttrycker Jansson att det kan vara bra 

att hitta roligare sätt som underlättar inlärningen för eleverna, vilket kan vara att 

använda sig av internetsidor samt ta hjälp av någon familjemedlem eller kompis.   

De flesta föräldrar uttrycker att det som kan vara svårt med matematikläxan är att förstå 

de räknesätt som numera lärs i skolan. ”Detta tycker jag är svårt för vi räknar inte på 

samma sätt, vi tänker olika. Detta är ett jättestort problem för oss” (Fiona). Anna menar 

också att vissa problemlösningsuppgifter kan vara svåra att lösa när man inte har 

förståelse för vad som ska göras. Enligt Doris och Cia är matematikläxan ingen 

utmaning för deras barn och uttrycker detta på lite olika sätt. Doris anser att läxorna är 

för lätta medans Cia säger att ”… det kan vara lite korta läxor, men de är väl kanske 

lagom”. Samtliga föräldrar uppfattar att alla elever får samma läxa och att den skickas 

hem en gång i veckan. Föräldrarespondenterna från Janssons klass tror att de elever som 

ligger efter får extraläxor. ”Jag gissar att det som barnen inte hunnit med i skolan får de 

göra hemma.” (Emil). 

Läxa i svenska  

Karlsson och Jansson anser att man kan börja ge svenskläxa redan i de första skolåren. 

Lärarna ser svenskämnet som viktigt för barnens skolgång och menar därför att läxan 

bidrar till ökade kunskaper inom detta område. Båda lärarna uttrycker föräldrastödet 
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som en viktig del inom denna utveckling. ”Den stunden man får med mamma eller 

pappa är värdefull. Man måste läsa lite varje dag och det måste man göra hemma, för du 

kan inte få en vuxen till varje barn i skolan” (Jansson). Karlsson ser detta stöd som ett 

föräldraansvar då hon säger att ” läsa för sitt barn är det minsta man kan kräva av en 

förälder”.  

Jansson använder sig även i svenskämnet av stenciler som handlar om olika texter som 

ska bearbetas på varierade sätt. Det kan exempelvis vara att slå upp ord, göra 

tankekartor, sammanfatta texten, illustrera eller svara på frågor. Stencilerna behandlar 

sådant som barnen för tillfället arbetar med i skolan. Karlsson använder sig av den 

läslära som de arbetar med i skolan även i läxarbetet. Eleverna ska läsa texter ur denna 

och svara på frågor eller skriva egna frågor till texten. Karlsson flikar in med andra 

texter emellanåt som exempelvis tidningsartiklar eller uppgifter som utgår från det tema 

som de arbetar med i skolan. Det är mycket fokus på läsförståelse i svenskläxan för 

båda lärarna. Jansson uttrycker en medvetenhet för att det borde förekomma andra typer 

av läxor då hon säger att ”sedan kommer vi säkert ändra så det kan bli ren skrivläxa 

eller talläxa för det får man inte glömma.”  

Föräldrarna märker att det är högre krav på vad barnen ska kunna när de kommit upp i 

fjärde klass. ”Nu i fyran är det mycket faktatexter han läser. Och det är inte det lättaste” 

(Doris). De flesta föräldrarna ser läsningen som en viktig del i barnens utveckling och 

har stor förståelse för att detta måste tränas även hemma. Doris och Fiona upplever att 

läxorna i svenska motiverar deras barn mindre än förut och tror detta beror på att de sett 

likvärdiga ut sedan ett par år tillbaka. Emil uttrycker att läxan måste intressera hans 

dotter för att hon ska motiveras och menar att ”… om hon tycker läxan är rolig så blir 

det att hon vill ta reda på mer.” Samtliga respondenter från Karlssons klass anser att 

svenskläxan fungerar bra för deras barn och att kraven höjs i takt med barnens 

utveckling. ”Först alltså i förskoleklassen, var det ju bara läsläxa men sen kom det en 

tillhörande skrivläxa” (Berit). Cia menar också att hennes dotter har möjlighet att 

påverka svenskläxan till att ge mer utmaning genom att arbeta med andra texter utöver 

läxan.  

Arbete eller fritid 

Under denna rubrik beskriver vi hur läxorna uppfattas av lärarna och föräldrarna. 

Antingen som en del i skolarbetet, alltså en förlängd arbetsdag eller som en del av 

barnens skyldighet och fostran i livet. Vi beskriver även ansvaret för läxan under denna 

rubrik eftersom vi kan utläsa att det finns ett ansvar i att organisera tiden. Även den 

läxhjälp som skolan eventuellt ger eleverna, handlar om huruvida läxan kan uppfattas 

som arbete eller fritidssysselsättning. Vi använder oss av rubrikerna Förlängd 

arbetsdag? Läxhjälp och Ansvar för att redogöra för detta. 

Förlängd arbetsdag? 

Båda lärarna uttrycker att genomgång, förberedelse och uppföljning av läxan tar tid i 

undervisningen. Karlsson menar dock att utan läxor måste skoldagen förlängas för att 

hinna med det som styrdokumenten kräver att eleverna ska lära sig. Även Jansson anser 

att läxor är nödvändiga för att hinna skolarbetet. Båda lärarna ger läxor så att eleverna 

har en vecka på sig att göra dem. Enligt Jansson är detta en lagom tid för att eleverna 

också ska möjlighet att kunna fråga om det är något som är oklart. Karlsson anser att 

varje läxa inte bör ta mer än 30 minuter men menar också att vissa läxor kräver att man 



26 
 

delar på denna tid och gör lite varje dag. Jansson ger vissa läxor till alla men ”… 

eleverna kan även få en extraläxa om de inte utnyttjar tiden på lektionerna, är sjuka eller 

lediga. Då får de göra klart hemma.” Karlsson använder läxan dessutom som ett sätt att 

involvera hemmet i skolverksamheten, genom att ibland utforma den så att föräldrarna 

måste på något sätt delta. 

Cia anser att läxan är viktig eftersom den bidrar till att få in lärandet i vardagen, vilket 

hon säger är viktigt för barnens utveckling. De flesta föräldrarna upplever dock att 

barnen inte är motiverade att göra läxan och gör den sällan på egna initiativ. De behöver 

ofta påminna och tjata för att den ska bli gjord. Samtliga föräldrar upplever också att 

barnen inte vill lägga ner för mycket tid på läxor, utan vill hellre göra annat som att leka 

med sina kompisar. Enligt Emil tar läxan ändå mycket av hans dotters fritid. ”Om man 

räknar med den tid man får tjata också så blir det flera timmar i veckan i alla fall” 

(Emil). Flera av föräldrarna menar att det är svårt att hitta tid till läxläsning eftersom det 

nästan är kväll när de kommer hem. Detta uttrycker de flesta föräldrarna som 

frustrerande och Emil menar att i ett vanligt arbete är arbetsdagen slut när man kommer 

hem, vilket läxan motverkar för barnen. ”När min dotter slutar kvart över ett eller halv 

två så är inte dagen slut ändå, hon får ta med lite av arbetet hem” (Emil). Även Anna 

menar att ”... när man kommer hem från jobbet så skulle inte jag vilja läsa eller ha 

någonting som jag måste göra mer, för man har så mycket annat att göra då.” Berit och 

Doris barn har en särskild läxdag som i båda fallen är förlagd på helgen. ”… den 

stunden som blir över på veckorna är hon för trött för att göra sina läxor, så vi har fått 

rutin på att göra dem på helgen. Det känns bra även om jag kan tycka att helgen ska 

vara fri” (Berit). Även Fiona har under senare tid märkt att det måste finnas rutiner 

kring läxan för att undvika den konflikt som tjatandet leder till. Därför har även hon 

börjat använda helgen till läxarbete. Föräldrarna har en tanke om att det bästa vore om 

läxan görs lite då och då, men det är svårt att få till detta i praktiken. I flera fall görs alla 

läxor under ett och samma tillfälle.  

Läxhjälp 

På den skola Karlsson arbetar har alla lärare läxläsning en dag i veckan för sin egen 

klass.  Karlsson menar att när fler av barnen hade fritids stannade de mer naturligt på 

läxläsningen, men att det inte så många nu i fyran som gör detta. ”Så är det ju så att 

många utav de som är kvar när de blir äldre är de elever som behöver mycket hjälp och 

då kan du ju inte ha för många” (Karlsson). Jansson arbetar på en skola där läxhjälp 

endast erbjuds till de elever som inte kan göra läxor för att de inte får någon hjälp i 

hemmen. Jansson uttrycker att ”vi skulle kunna ha jättemånga som går på läxhjälp här 

men vi får välja vilka som vi tycker är prioriterade att gå.” Det är inte Jansson som 

hjälper dessa elever med läxläsningen utan det är två andra pedagoger på skolan. 

Karlsson och Jansson uttrycker att de är medvetna om att föräldrar och barn kan bli 

osams i och med läxläsningen och har olika lösningar på detta. Karlsson menar att 

barnen då kan utnyttja läxhjälp för att slippa konflikterna medan Jansson anser att om 

föräldrarna samtycker, så är en lösning att avstå läxorna under en period, om inte hon 

kan ge tips på förbättring.  

Annas dotter brukar ta hjälp av läxläsningstillfället i skolan. Hon menar att det är bra att 

läxhjälpen finns för att man som förälder inte alltid kan hjälpa till eller har tid. Berits 

dotter tar inte emot den läxhjälp som finns på skolan eftersom läxorna fungerar att göra 

i hemmet och säger angående dottern att ”… jag vill inte att hon tar tiden från någon 

annan som kanske har mer behov av det.” Cia och hennes dotter utnyttjade läxhjälpen 
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vid en period då det yngsta barnet i familjen hade svårt att låta dottern vara ifred när hon 

gjorde sina läxor. Doris och Emil vet inte om skolan erbjuder någon läxhjälp eller inte, 

det är inget som de hört eller funderat över. Fionas dotter har under en period i tidigare 

årskurs använt sig av läxhjälp. ”Det var en period i trean som vi bråkade så om denna 

matte, så då bad jag faktiskt fröken om att få läxhjälp och det fick hon” (Fiona). Fiona 

menar att det var bra med läxhjälpen för att det då fanns mer tid till att umgås. 

Ansvar 

Båda lärarna har läxorna till en speciell dag, men det är inte alltid som läxorna tas med 

av eleverna till denna dag. Detta uttrycker ingen av dem som ett stort problem. ”Det är 

någon som missar ibland, men det är inte alltid samma som missar utan de är alltid 

duktiga på att lämna in i efterhand om de inte är gjorda” (Karlsson). Läxan är enligt 

både Karlsson och Jansson elevens ansvar att ta med sig hem, se till att den blir gjord 

och ta med den tillbaka. Jansson menar även att det är elevernas ansvar att ”… fråga om 

man inte förstår, när man är tio år måste man kommit till insikt med det här” (Jansson). 

Enligt båda lärarna är det elevansvar som läxan innebär en viktig del av utbildningen för 

att eleverna ska förberedas till högre årskurser och den mängd hemuppgifter de kommer 

att möta där. 

Jansson tycker att föräldrarnas ansvar är att kontrollera om deras barn har några läxor 

och påminner barnen om dem. Hon menar också att det är bra om föräldrarna stöttar och 

hjälper barnen med läxorna. Detta uttrycker även Karlsson då hon säger att 

”föräldraansvaret är att de ser till att läxorna blir gjorda. Att de frågar sina barn om de 

gjort sina läxor och visar intresse för läxan” (Karlsson). Karlsson menar också att om 

eleverna inte sköter sina läxor får man prata med föräldrarna om en lösning. Enligt 

Karlsson bör barnens lärande vara föräldrarnas intresse och att det är en fördel om 

föräldrarna stöttar barnen med detta i hemmet. Hon menar att skolan måste ta ansvaret 

för detta om det inte fungerar. Enligt Jansson har även föräldern ansvar att få eleven att 

förstå att läxorna är viktiga och måste göras.  ”Jag tror man måste bestämma att läxorna 

kommer först, sen får barnet leka eller göra annat. Detta ska man hålla fast 

vid”(Jansson).  

”Mitt ansvar är att se till att det är roliga, lärorika och meningsfulla läxor. Det ska inte 

bara vara taget ur luften anser jag” (Karlsson). Jansson menar att man som lärare inte 

kan förvänta sig att eleverna får någon hjälp i hemmet och menar därför att lärarens 

ansvar i läxarbetet är att ge uppgifter som eleverna känner igen. Enligt Jansson är det 

även lärarens uppgift att försöka få eleverna att förstå att det är viktigt att göra läxorna. 

Emil menar att ju äldre barnet blir desto mer ansvar blir det på eleven i läxarbetet. Fiona 

menar att det är bra att barnen lär sig ta ansvar, då hon säger att ”Om två år ska de vara 

fruktansvärt stora fast de inte är det. De får lättare att hänga med i sjuan om de är 

förberedda med läxor”. Elevens ansvar anser samtliga föräldrar handlar om att ta läxan 

till och från skolan samt att se till att de vet vad som ska göras. Några av föräldrarna 

upplever att deras barn ibland har dålig koll på vad de har i läxa. Doris och Fiona anser 

att deras barn bör kunna fråga läraren själva om det är något som de inte förstår. Berit 

uttrycker en medvetenhet för att det inte alltid är så lätt för barnen att ta så stort ansvar 

för läxan och menar att ”… det är mycket som händer under en skoldag och att veta vad 

som var läxa eller något annat de gjorde … det är nog inte så enkelt.” Cia och Anna 

tillför även en annan aspekt i elevens ansvar, vilket är att den ska göras på ett ordentligt 

sätt som visar läraren att de lagt ner arbete på den. 
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Föräldraansvaret för barnens läxor avtar ju äldre barnen blir, anser Emil. ”Man kan till 

exempel inte säga att elever i ettan ska göra läxan själva, utan då är det föräldrarnas 

ansvar att se till att de gör läxan” (Emil). Samtliga föräldrar menar att eleverna inte är 

tillräckligt stora i fyran att helt på egen hand ansvara för sina läxor. ”Hon är ju bara tio 

år så hon kan ju inte ta ansvar på det sättet, utan det är jag som måste vara där och se till 

att det blir gjort” (Anna). Doris och Cia anser att föräldern har det största ansvaret för 

barnens läxarbete eftersom de ansvarar för barnet i sin helhet. ”Det är lätt att skylla på 

skolan om barnen inte fattar någonting men det tror jag ändå måste bottna sig i 

föräldrarnas engagemang” (Cia). Alla föräldrar anser att de har ansvar för delar i deras 

barns läxor men menar också att deras uppgift inte är att undervisa barnen. Fiona brukar 

fråga sin dotter vad hon har för läxa och när den ska tillbaka till skolan. Anna menar att 

hennes ansvar är att stötta barnets läxarbete men också tillföra det som hon kan. Berit 

anser att läxan bidrar till att få delaktighet i barnets skolarbete och tycker att hennes 

föräldraansvar är att visa intresse och engagemang. Cia och Anna ser även sin roll som 

förälder att kontrollera att läxan görs på ett ordentligt sätt och de menar att barnen kan 

behöva göra om läxan om den är slarvig.  

”Lärarens roll är mer den ska introducera det nya, ge verktyg att jobba med för att lära 

sig på bästa sätt. Läraren ska kunna ge de verktyg för att kunna uppnå de målen som står 

i läroplanen” (Doris). Samtliga föräldrar menar att lärarens ansvar är att tydligt förklara 

vad barnen ska göra i läxa och se till att de förstår. Enligt Cia och Emil bör läraren 

också ansvara för att hjälpa eleverna och skicka med lite roligare läxor som passar varje 

barn. ”Alla elever ligger olika i utvecklingen och kan olika mycket och då tycker jag att 

läraren ska anpassa uppgifterna lite efter hur mycket de kan” (Emil). Berit menar även 

att lärarens uppgift är att göra läxan meningsfull och visa intresse för det arbete som 

barnen lagt ner på dessa. 

Samspel och kommunikation  

I denna del av resultatet beskriver vi lärarnas och föräldrarnas uppfattningar och 

erfarenheter kring det samspel som läxan bidrar till. Vi sammanfattar detta under 

rubrikerna individanpassning, uppföljning, delaktighet, samspel och kommunikation 

mellan skola och hem samt under samspel och kommunikation i hemmet. Vi har valt 

dessa rubriker eftersom vi kan utläsa detta som betydelsefulla delar av det samspel som 

respondenterna beskriver. 

Individanpassning – samma uppgift till alla?  

Jansson ger samma läxor till alla barn i klassen. Jansson menar att en av orsakerna är att 

det är mycket nytt i fyran som ska introduceras, vilket görs i helklass. Hon menar att ”ju 

äldre barnen blir ju mer individanpassat bör man ha i undervisningen, men just läxorna 

brukar vara samma till alla.” Karlsson ger oftast samma läxa till sina elever och menar 

att hon har ”… en ganska homogen grupp så det går att ge lika läxor … sen har jag olika 

krav när jag rättar dem.” Hon anser även att eleverna ska klara av att göra sina läxor så 

att de blir motiverade i läxarbetet. Karlsson menar att hon kan kräva olika mycket av 

eleverna i läxarbetet beroende på hur långt de kommit i kunskapsutvecklingen. Eleverna 

kan läsa olika mängd text i boken eller träna på olika saker i texten när de läser. Barnen 

i Janssons klass får extraläxor om de ligger efter med något, om de varit sjuka eller varit 

bortresta.  
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Enligt Berit är läxorna utformade på ett bra sätt som passar hennes barn, ”… det är inte 

för övermäktigt.” Berit uttrycker att de i svenskarbetet formar läxan efter hennes dotters 

behov, eftersom det ofta handlar om att läsa och det finns möjlighet att läsa egna böcker 

utanför läxan. Även Cia menar att hennes dotter ibland får en extra skönlitterär bok med 

sig hem. Fiona har gett egna förslag till läraren hur läxan kan individanpassas mer till 

hennes barn. Varken Fiona eller Emil upplever att läxorna är individanpassade, vilket 

Emil tror skulle kunna gå, framför allt i matematik. Cia tror också att de flesta barnen 

får samma läxor i klassen, även om hon uttrycker att hon tror skolan står för individuellt 

lärande. Hon uttrycker att hennes barn skulle behöva mer utmaning. ”De är nog bra fast 

det kan vara lite korta läxor” (Cia). Doris menar att läxan ska vara individanpassad och 

utmana individen så nya kunskaper utvecklas. Doris anser att matematikläxan är för lätt 

för hennes barn och menar att ”vissa läxor förstår jag inte varför de ger honom.” Hon 

anser att läxan ska vara något man behöver träna extra på som stimulerar barnets 

utveckling. Även Emil anser att en lärare ska ge olika läxor beroende på elevernas 

utveckling så att de utmanas. Fiona uttrycker detta som ”varför ska mitt barn läsa ett 

litet stycke som alla andra också får i klassen. Varför kan inte hon istället exempelvis ta 

med sig matte hem som hon har lite svårare för.” Fiona menar att läxan ofta är ett hinder 

för att den inte är individanpassad, för ibland är den för lätt och ibland är den för svår. 

Även Doris menar att läxan inom matematiken är för lätt medan svenskan kan vara för 

svår. Enligt Cia bör läxorna inte vara för svåra eller för lätta ”… det är ju bra om det är 

format efter olika personer.” Anna vill gärna veta vad som förväntas av just hennes 

dotter i läxarbetet, om det finns speciella ramar att förhålla sig till. ”Man undrar hur de 

vill att man formulerar, hur mycket text, ska det vara korta meningar eller lägre 

utläggningar”(Anna).  

Uppföljning 

Både Jansson och Karlsson anser att det är viktigt att följa upp en läxa. Enligt Jansson 

eftersom barnen lägger ner mycket kraft och energi på läxan samt för att de varit 

duktiga att lämnat in den i tid. Hon brukar bekräfta läxan med en kommentar eller en 

stjärna. Karlsson följer alltid upp läxorna i skolan så eleverna får redovisa hur de tänkt 

och gjort. Ofta i helklass så att alla få ta del av varandras arbete. Jansson menar även att 

hon genom uppföljning kan reflektera över om barnen förstått innehållet eller om de har 

svårt för något. Karlsson går också igenom sådant som hon ser varit svårt i läxarbetet 

och lyfter det gemensamt i klassrummet. Eleverna i Karlssons klass kan rätta sina läxor 

själva, göra ett test eller få ett liknande problem i skolan utifrån det de hade i läxa. Detta 

för att läraren ska se att eleverna förstått läxan. ”Ibland samlar jag bara in och rättar, för 

vissa läxor är inte lika roliga att gå igenom gemensamt” (Karlsson). Karlsson menar att 

hon kan bli bättre på att pricka av vilka som gör läxan, men upplever att samtliga elever 

gör dem. Jansson kontrollerar vilka som gör sina läxor. ”De flesta gör sina läxor, sen 

finns det undantag. I denna klass upplever jag inga skillnader på om de mest gör 

svenska eller matteläxor” (Jansson). Eleverna i Janssons klass följer upp svenskläxan 

genom att läsa högt för varandra i smågrupper. Även Karlsson låter sina elever ibland 

sitta i smågrupper och redovisa för varandra och även träna på att ge varandra positiv 

respons. Jansson anser inte att det viktigaste är att barnen ska lära sig något utan mer att 

de ska få möjlighet att tillägna sig en bra studieteknik. Även att barnen ska få som vana 

att ta med sig skolarbetet hem.  

Berit menar att eleverna måste förstå att de gör läxan för sin egen skull, men att de 

måste finnas en mottagare som ser arbetet som kan ge respons på den. ”… ja, om det 

har gått bra så vill man ju fortsätta göra det lika bra” (Berit). Doris upplever att barnet 
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alltid får respons på läxan och anser att det är positivt och att det höjer hennes barn, att 

han blir glad och stolt över att visa upp vad han presterat. ”Jag tror det är positivt för 

han kan få ett kvitto på att han kan” (Doris). Även Emil menar att läraren alltid ger 

bekräftelse och respons på läxan som barnet visar upp i hemmet. Han menar att det 

brukar stå vad som är rätt eller fel och att det står en positiv kommentar. Både Cia och 

Anna menar också att det är viktigt att läxan är ordentligt gjord, när den ska visas upp 

för läraren. Fiona menar även att uppföljningen bidrar till att läraren skulle kunna 

individanpassa läxan lättare, då hon ser vad eleverna klarar på egen hand. Doris 

uttrycker även att hennes barn har höga krav på sig själv och att han blir irriterad när 

han slarvat eller gjort fel. Doris menar att ”… det är även positivt om det är något fel för 

då får man reda på vad han behöver träna mer på, det blir en slags konstruktiv kritik” 

(Doris). Doris tror att när läraren följer upp läxan så fokuserar hon inte på exempelvis 

stavfel utan istället på att de ska lära sig att tänka till och att de vill se barnens 

kunskapsutveckling.  

Läxan – delaktighet i barnens skolgång? 

Läxan är ett bidrag till den delaktighet som föräldrarna bör få och i de flesta fall vill ha, 

menar Karlsson. ”Eftersom läxorna är relaterade till det som vi gör i skolan får de ta del 

av skolarbetet som jag tycker personligen är jätteviktigt” (Karlsson). Jansson ser läxan 

som en möjlighet för föräldrarna att engagera sig i sitt barns skolgång men hon räknar 

inte med att de gör det. Det är upp till föräldrarna själva att ta det beslutet. Jansson 

uttrycker att föräldrarna kan bli delaktiga i barnens läxa och undervisning genom de 

planeringsböcker barnen får med sig hem varje vecka. Planeringsböckerna ska barnen 

visa i hemmet och föräldrarna har då chansen att skriva en signatur att de 

uppmärksammat den. Karlsson ger läxor som ibland engagerar hemmen. När eleverna 

är yngre kan det vara uppgifter som att räkna gafflarna i besticklådan eller att de ska 

baka något tillsammans. Det är viktigt att få med sig föräldrarna tidigt menar Karlsson, 

vilket läxan bidrar till. ”Jag själv tycker det är ett sätt att få ta del av det mina egna barn 

gör i skolan och det vill man ju som förälder. Sen är det ett sätt för barnen att få visa 

upp vad de lärt sig” (Karlsson). Enligt Karlsson är läxan nästan den enda insyn som 

föräldern har i skolan ju äldre barnen blir. 

Cia tror att lärarens syfte med läxan är att föräldrarna ska bli involverade i barnens 

skolarbete, särskilt med tanke på att läraren gärna vill att föräldrarna ska skriva en liten 

kommentar i läxböckerna. ”Det tycker jag är bra för jag vill gärna vara inblandad i det 

hon lär sig nu” (Cia). Även Berit anser att läxan bidrar till att föräldrar känner sig 

delaktiga i sina barns utbildning.  

Jag är positiv till det också för det är en fantastisk möjlighet för mig som förälder att se hur 

mitt barn ligger till. Det blir en given stund där man måste lyssna på hur hon läser eller se 

hur hon fungerar i sitt logiska tänkande, alltså man får en inblick i hur det går för ens barn. 

Det tycker jag är en rättighet som man måste ta vara på. Man får koll på vad de faktiskt gör 

i skolan och man har chansen att kanske ställa frågor och se hur en uppgift är utformad … 

man kan få en dialog med läraren (Berit).  

Emil anser att läxan ger insyn i vad barnen arbetar med i skolan eftersom de får läxor i 

sådant de påbörjat eftersom läxorna utgår från undervisningen. Emil menar även att 

läxan ger en inblick i vad hans barn kan och behöver öva mer på. Anna menar också att 

läxan bidrar till att hon får insyn i skolarbetet, men att den bör finnas information om 

hur läxan ska göras för att hon ska bli delaktig. ”Barnen kan få med sig en text hem där 

det står fortsätt på det vi gick igenom i skolan … jag har ju ingen aning om vad de gick 
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igenom i skolan!” (Anna). Varken Doris eller Fiona menar att läxorna bidrar till en 

bättre insyn i skolarbetet. Men till skillnad från Fiona uttrycker Doris att läxan ger en 

inblick i hur hennes barn ligger till kunskapsmässigt. Detta håller inte Fiona med om då 

hon säger att ”En stencil varje vecka ger inte mig så mycket inblick. Det hade varit 

bättre om de fick läxor i de böckerna som de arbetar med i skolan” (Fiona). Även Anna 

uttrycker detta då hon gärna önskar att barnet skulle få med sig arbetsböckerna hem, så 

hon lättare kan förstå helheten och bli delaktig i sin dotters läxarbete. 

Sampel och kommunikation mellan skola och hem 

Jansson har alltid genomgång av läxan där hon förklarar noggrant vad läxan innehåller 

och eleverna kan vid detta tillfälle ställa frågor. Jansson menar även att eleverna kan 

komma till henne under veckan om de fortfarande har funderingar kring läxan. 

”Eleverna kan då inte komma och skylla på att de inte gjort läxan för att de inte förstått 

för de får gärna komma till mig och få hjälp” (Jansson). Jansson menar att samspelet 

mellan henne och eleverna är viktigt för att inte föräldrarna inte ska förväntas hjälpa till 

med allt inom läxarbetet. Jansson uttrycker att samspelet mellan läraren och föräldern 

ser annorlunda ut när eleverna går i lägre årskurser. ”För med treor är det så att man 

skriver så att föräldrarna kan se exakt vad det är för läxa och vad den ska handla om. 

Sedan när man får fyror så berättar man mer för dem” (Jansson). Jansson menar att en 

risk med att eleverna får mer ansvar då man som lärare kan få skulden av föräldrarna att 

inte varit tillräckligt tydlig.  

Jansson menar att kommunikationen mellan läraren och föräldrar sker oftast i samband 

med föräldrasamtal eller utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur läxorna fungerar 

och om det är något som behöver förtydligas. Hon har även upplevt att föräldrar 

ifrågasatt läxan. ”Det är ju så att vissa skolor har läxor och vissa inte. Men de allra flesta 

föräldrar tycker att det är bra att de har läxor” (Jansson). Ibland kan de ha kontakt via 

telefon eller planeringsbok, vilket sker väldigt sällan. Jansson informerade föräldrarna i 

början av terminen via ett brev angående hur läxan fungerar och vilka dagar som 

läxorna gällde. Jansson skickar hem brev till föräldrarna om läxan om det är något som 

förändras. Om Jansson upptäcker att någon elev har svårt med till exempel läsningen så 

kontaktar hon föräldrarna så att de kan träna detta i hemmet på ett individuellt sätt som 

de kommer överens om.     

Karlsson upplever att de flesta eleverna tycker om att få läxor. Om eleverna har glömt 

att ta med läxan till genomgången blir de ofta besvikna. Karlsson menar dock att detta 

motiverar eleverna till att göra läxan och få den med tillbaka till skolan. Enligt Karlsson 

ska eleverna ta ansvar för sina läxor nu i fyran och göra den själva. Karlsson menar 

även att föräldrarna känner till hennes avsikter. Om eleverna ofta glömmer att ta med 

läxan pratar hon med föräldrarna om det. ”Med eleverna har jag ju en daglig kontakt 

och då kan jag ju lyfta om det blivit slarvigt eller om de glömt … men anser jag att det 

är ett större problem får man ju ta upp det med föräldrarna” (Karlsson).  

Karlsson upplever föräldrarna som positiva till läxor. Enligt Karlsson är det viktigt att 

föräldrarna vet vad eleverna har i läxa och om eleverna gör läxan på läxhjälpen, skickar 

hon den ändå med hem för föräldrarna att se. Enligt Karlsson bör föräldrarna ha ett 

intresse för sina barns lärande, men menar att det ändå är hennes ansvar att se till att 

eleverna når sina mål. Om inte barnen får någon hjälp hemifrån måste skolan ge denna 

extra hjälp. Kommunikationen med föräldrarna sker ofta via e-post, menar Karlsson och 

hon ”… uppmanar också föräldrarna att de ska skriva i planeringsböckerna om hur det 
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gått med läxan och det är inte alla som gör detta, men så är det ju” (Karlsson). Karlsson 

låter sina elever ibland komma med egna förslag på hur läxan kan förbättras i 

klassrummet, men ofta är eleverna nöjda med hur den är.  

Lärarna uttrycker att det inte finns några beslut från skolan angående läxor, utan att 

dessa formas utifrån lärarnas intentioner. Föräldrarna har inte heller fått någon 

information allmänt från skolan angående läxans form och innehåll, men vissa föräldrar 

tror att det kanske fanns någon information om detta när barnen skulle börja på skolan.  

Cia menar att det finns information om skolarbetet allmänt från läraren, på exempelvis 

föräldramöten men vad det gäller läxan så är det inte mycket information. Föräldrarna 

uttrycker att mycket av det samtal och kommunikation de har kring läxan sker i början 

av skoltiden och senare under utvecklingssamtal. Enligt Berit måste barnet känna igen 

det som de har i läxa för att hon som förälder ska bli insatt. Hon menar också att läraren 

måste vara tydlig i skolan och förklara läxuppgiften. I vissa läxor finns det en 

beskrivning om hur föräldrarna kan hjälpa sina barn med uppgifterna. Detta upplever 

Berit som en trygghet, men detta skickas inte med varje gång. De flesta föräldrarna 

menar att de kan höra av sig till läraren om det är något som är oklart. Doris menar 

dessutom att hon i vissa fall kontaktar någon förälder istället som har barn i samma 

klass. Emil har ingen kontakt med läraren angående läxor, han menar att ”nu i fyran så 

är det mer samspel mellan eleverna och läraren angående läxan”. De flesta föräldrarna 

uttrycker att deras barn ska ställa frågor till läraren när de inte förstår vad de ska göra i 

läxa. ”Jag vill att han förstår att det inte är fel att ställa frågor för då kan även samspelet 

mellan oss kanske underlätta” (Doris). Anna har tillsammans med några andra föräldrar 

bett läraren om att få något tillfälle där de kan komma och lära sig det som är nytt i 

undervisning, för att kunna förstå det som barnen berättar hemma. Berit anser att 

kontakten mellan skola och hem skulle kunna vara bättre och att läxans syfte kunde 

lyftas oftare, eftersom det är viktigt att få med sig föräldrarna i detta arbete. Men hon 

uttrycker ändå en förståelse för läraren, då hon menar att läraren ”… känner sig nog rätt 

trygg med oss föräldrar... alltså nu har hon haft våra barn några år och läxan är något 

man fått rutin på.” 

Samspel och kommunikation i hemmet 

Jansson är medveten om att läxan leder till konflikter och tjat i hemmen genom att 

föräldrar och elever framfört detta vid utvecklingssamtal. Hon har inte upplevt många 

negativa reaktioner från föräldrar angående läxan i denna klass. ”Det är säkert mycket 

åsikter som inte kommer fram till mig som lärare” (Jansson). Jansson har fått 

uppfattningen att det framförallt är inom matematikläxan som eleverna och föräldrarna 

kommer ihop sig, eftersom ”… man räknar inte samma sätt idag som man gjorde förr.” 

Jansson anser att det kan bli förvirrande för eleverna om föräldrarna förklarar på ett sätt 

och läraren på ett annat. Hon menar att det är bra att familjerna berättar om samspelet i 

hemmet inte fungerar så att de gemensamt kan komma fram till en lösning. Jansson 

anser även att föräldrarna ska kommunicera med läraren om de har svårt att veta hur de 

ska stötta sitt barn i läxarbetet. ”Jag brukar tala om på föräldramöten och 

utvecklingssamtal att man får fråga så mycket man vill om läxan och behöver inte 

skämmas för att man inte kan hjälpa till” (Jansson). 

Karlsson ger ibland läxor som involverar föräldrarna till ett samspel med sina barn, 

genom exempelvis intervju eller ett spel. Karlsson tror även att läxan kan vara ett sätt 

för barnen att umgås med sina föräldrar och att vissa barn kanske ber om mer hjälp än 
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vad de behöver för att få denna uppmärksamhet. Hon är dock medveten om att läxorna 

inte fungerar i hemmen ibland, vilket hon tror beror på oförståelse, tjat eller svårt med 

rutiner. ”Det får vi ofta ta upp på utvecklingssamtalen, så att vi sitter alla tre” 

(Karlsson). Läxhjälpen kan ibland vara en lösning på detta, menar Karlsson. 

Föräldrarna finns i närheten när barnen gör läxorna så att de kan hjälpa till om det 

behövs. Oftast sitter de i köket. Berit sitter med sitt barn och går igenom läxan 

tillsammans med henne. ”Jag tycker att det ska vara rätt och korrekt när hon lämnar in 

det och det vill hon också att det ska vara” (Berit). Men Berit kan även se en annan sida 

i hennes engagemang i läxarbetet, då hon menar ”Jag har någon sorts kontrollbehov. 

Det kanske är jag som gör att hon till slut inte sitter själv för att jag alltid sätter mig där 

… det kan jag tänka på.” Emil uttrycker att han och hans fru delar upp läxansvaret och 

stöttar dottern i det ämne som de har mest kunskap inom. De andra föräldrarna brukar 

ha huvudansvaret för stöttningen i läxarbetet. Cia uttrycker att stöttnigen ser lite olika ut 

beroende på vilken läxa det gäller. Enligt Cia klarar dottern att göra läxorna själv men 

behöver uppmuntring och Cias engagemang genom att bara finnas i närheten, lyssna 

eller förhöra. Cia menar att denna stöttning ibland kan vara oönskad och ”… det beror 

på att hon är i trotsåldern, så ibland är jag älskad och ibland är jag hatad.” Doris menar 

också att hennes son vill ha mycket stöttning från henne, vilket hon anser inte alltid 

behövs. Emil upplever att när hans barn tycker läxan är rolig så blir han som förälder 

mer involverad. Hans dotter vill visa upp vad hon lärt sig och ibland vill hon att de 

tillsammans tar reda på saker via exempelvis internet.  

De flesta föräldrar anser att vissa uppgifter kan vara otydliga och om inte barnet heller 

vet vad som ska göras kan detta leda till konflikter mellan föräldern och barnet. ”Det var 

även så här under trean, det var mycket irritation från min sida över att vi inte visste hur 

vi skulle hjälpa till” (Doris). Berit anser att läxan kan medföra konflikter i hemmet, men 

uttrycker att, ”man vill så gärna uppmuntra samtidigt som man vill att de ska kunna 

allting. Som förälder så tror jag att man kan bli lite desperat när man märker att något är 

svårt för sitt barn” (Berit). Berit uttrycker att hon kan få ångest över att hon inte tränat 

mer på det som är svårt med dottern. Samtliga föräldrar uttrycker att många konflikter 

uppstår i hemmen på grund av att barnet inte prioriterar läxan eller sällan gör den 

självmant utan tjat. Föräldrarna upplever dock att barnen prioriterar läxan i det ämne 

som de har lättast för eller tycker är roligast och skjuter upp de andra läxorna. Doris och 

Fiona uttrycker att de berömmer sina barn när de gjort läxan då det inte uppstått någon 

konflikt. Anna uttrycker att hon vill hjälpa dottern att lära sig mer, men att hon också bli 

frustrerad när hon inte klarar det. Fiona upplever något liknade då konflikter oftast 

uppstår i matematikläxan och uttrycker att ”… hon avskyr matteläxan. Jag kanske har 

en del i det för att jag avskyr matten. Jag har verkligen försökt att inte ha det men det 

kanske speglar av sig” (Fiona).  

Hemma hos Anna görs läxorna oftast kvällen före inlämning och hon uttrycker att detta 

inte är önskvärt, då hon säger att de borde få lite rutin på det. Precis som de andra 

föräldrarna skulle Anna gärna vilja att läxorna blir gjorda direkt när de kommer med 

hem så att dottern vet vad som ska göras, men det bli inte så. ”Jag är ensam på veckorna 

och man ska hålla i alla trådar och när hon väl sätter sig så … det är ju dåligt av mig 

också” (Anna). Enligt Berit måste läxan fungera och inte vara ett bekymmer för 

familjen, eftersom ”… när vi väl är hemma så måste det vara en positiv stund.” Både 

Berit och Doris upplever att det blivit mindre konflikter i och med att de bestämt en dag 

på helgen som är avsatt för läxor. Cia menar även att läxhjälpen kan bespara konflikter i 

hemmet. 
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Diskussion 

I denna del diskuterar vi de val av metoder och det resultat som våra metoder gett oss 

utifrån den teoretiska grund som finns kring det problemområde vi valt. Vi är medvetna 

om att vi endast har två lärarrespondenter som underlag för skolans perspektiv och sex 

föräldrar som underlag för hemmets perspektiv. Vi anser trots detta att viktiga aspekter 

framkommer i resultatet som vi tror många läsare kan känna igen och få nya insikter 

från.  

Metoddiskussion 

När vi gjorde våra pilotstudier hade vi funderingar på om alla våra frågor var relevanta 

för syftet med studien, men valde ändå att behålla dem för att på detta sätt få ut så 

mycket reflektioner som möjligt om läxan från våra respondenter. Detta visade sig ge 

oss bättre möjligheter till att förstå vad samspelet handlar om kring läxan. Vi kunde 

också genom detta lättare beskriva och förklara de aspekter som framkommer.  

Vi upplever att den samtalsstruktur som vi valde utgå från i våra intervjuer var en bra 

metod för att få respondenterna att känna sig trygga. Genom att utgå från olika teman i 

vårt samtal blev samtalet inte så styrt och vi kunde koncentrera oss på det som 

respondenterna berättade. Utifrån detta kunde vi ställa följdfrågor och upplevde att vi 

kunde hitta den balans som enligt Kvale (1997) bör eftersträvas vid intervjuer av detta 

slag. Vi anser att respondenterna var ärliga och delade med sig av de erfarenheter som 

vi behövde få syn på för att förstå samspelet.    

I våra frågor delade vi på matematik- och svenskläxan då vi hade en tanke om att dessa 

ämnen har olika struktur i läxläsningen. Detta kan vi nu se i efterhand var ett bra 

tillvägagångssätt för att hitta de aspekter som var avgörande för samspelet i läxarbetet. 

Även om mycket såg lika ut i de båda läxorna fungerade arbetet kring dem ibland på 

olika sätt. Vi fick en djupare insyn i likheter och skillnader mellan ämnena vilket vi tror 

inte hade framkommit om vi använt oss av begreppet läxa generellt.  

Vi anser att vårt val av årskurs fyra var ett lämpligt val då läxan var en integrerad del i 

barnens skolgång. Vi kan utläsa att samspelet mellan skola och hem avtar ju äldre 

eleverna blir och läxans ses mer som elevens eget ansvar. Om vi istället hade valt en 

lägre årskurs hade förmodligen samspelet sett annorlunda ut och vi tror att vårt resultat 

härmed blir inriktat just för den årskurs vi valt att titta på.   

I en av de klasser vi först kontaktade var det svårt att få tag i föräldrarespondenter. Vi 

tror det beror på det tillvägagångssätt vi valde, att skicka med eleverna en 

intervjuförfrågan via brev. När vi sedan bytte klass, bytte vi också strategi på grund av 

tidsbrist och ringde istället upp föräldrar från den klasslista vi fick av läraren. En av oss 

kontaktade var tredje elevs föräldrar från listan och tre av de fyra första svarade ja till 

medverkan. Vi tror att föräldrarna kände sig mer intresserade till att delta då vi fick en 

personlig kontakt istället för de brev som först skickades ut. Detta gjorde att föräldrarna 

kunde ställa frågor direkt och att tid till intervjuerna kunde bestämmas under samtalet. 

Samtliga föräldrarespondenter fick själva avgöra om de ville medverka i studien utifrån 

eget intresse från den information vi delade med oss av. Vi tror att detta kan ha 

betydelse för vårt resultat då våra föräldrarespondenter hade en aktiv roll i barnens 

läxarbete. Som Patel och Davidsson (2003) menar handlar reliabiliteten av en studie om 

hur väl de instrument man använder bidrar till ett sanningsenligt resultat. Trots att våra 



35 
 

föräldrarespondenter medverkat, utifrån eget intresse och engagemang tror vi att 

reliabiliteten i vårt arbete är hög. Vi tror att respondenter som inte är involverade i det 

som vår forskningsfråga handlar om, inte skulle ge oss ett lika omfattande material som 

vi fått. Detta eftersom våra respondenter delat med sig av både positiva och negativa 

uppfattningar. Dessutom har vi upptäckt att i de familjer där föräldrarnas inte stöttar 

sina barn i läxarbetet erbjuds också läxhjälp, vilket gör att läxan inte förekommer i 

hemmet. 

Alla de elever studien handlar om är äldst i syskonskaran.  Om detta har någon 

betydelse för vårt resultat är svårt att veta, men vi tror att detta kan påverka föräldrarnas 

synpunkter i vissa frågor. I och med det första barnet blir mycket nytt och föräldrarna 

har inget att jämföra med. Om föräldrarna skulle ha tidigare erfarenhet från ett äldre 

barns läxor kanske vi skulle få andra perspektiv på samspelet.  

Resultatdiskussion 

I vårt resultat lärarnas och föräldrarnas olika uppfattningar kring läxan utläsas. Detta har 

visat läxans komplexitet. Det framkommer även att det finns flera olika aspekter att ta 

hänsyn till för att förstå det samspel som läxan innebär. I resultatdiskussionen har vi 

ringat in aspekter som vi anser är betydande för det samspel som går att utläsa i 

resultatet. Dessa handlar om olika synsätt kring läxan, både från skola och hem. Vi 

börjar med att presentera läxan under rubriken Läxans styrning i hemmet som en från 

skolan bestämd uppgift som skall tolkas och hanteras i hemmet. Vi beskriver härefter 

läxan som en individuell uppgift eller som en kollektivt anpassad uppgift, under 

rubriken Läxan – För kollektivet eller individen? Under rubriken Ansvaret för läxan 

diskuterar vi det ansvar som läxan innebär. Dels som det ansvar läraren tar på sig som 

en förberedelse inför elevernas kommande skolgång. Samt det ansvar som eleven själv 

ska ta enligt både läraren och föräldern. Den fjärde rubriken Läxan som förlängd 

arbetsdag handlar om hur tiden organiseras kring läxan och vad detta leder till.  

Som vi i bakgrunden förklarade, utgår vi från det sociokulturella perspektivet i vår 

undersökning för att försöka beskriva och förklara det samspel som läxan innebär. 

Enligt Wenger (1998) uttrycker människor sig utifrån den sociokulturella bakgrund de 

har, där erfarenheter blivit en del av personligheten. Människan tycker och tänker 

utifrån sina egna upplevelser från omvärlden. Detta anser vi är betydelsefullt att ha i 

åtanke när respondenternas svar tolkas. Att Karlsson exempelvis anser att läxor bidrar 

till föräldrarnas delaktighet i barnens skolgång, kan ses mot bakgrund att hon själv som 

förälder känner sig delaktig genom läxan. Hon uttrycker även att läxan kan vara den 

enda insyn som föräldern får i barnets skolgång ju äldre barnen blir, vilket också kan ge 

motivet för hennes syfte med läxan. Även Fionas och Annas upplevelser av läxan som 

en börda i hemmet kan ses utifrån den bakgrund som de beskriver, då läxan inte var 

positiv i deras egen skolgång. I det sociokulturella perspektivet lär människan sig 

utifrån det samspel som finns i omgivningen (Säljö, 2005), vilket vi kan se som 

avgörande för hur läxan hanteras av de parter som är inblandade. 

Läxans styrning i hemmet 

Vi kan i resultatet utläsa att skolorna inte har några dokumenterade riktlinjer kring 

läxor, utan läxornas form och innehåll bestäms och styrs av läraren själv. Det finns inte 

några regelmässiga riktlinjer kring hemuppgifter, vilket också konstateras av Cooper 

(2007). Utifrån vårt resultat kan vi se att lärarna har en tanke om att läxan ska befästa 
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kunskaper som introducerats i skolan. Vilket bidrar till att läxan måste kontrolleras och 

följas upp för att kunna uppnå detta syfte. Vi kan utifrån detta urskilja en nackdel för de 

elever som inte tillägnat sig förförståelsen, där läxan blir något som ska ge ytterligare 

kunskap istället för det befästande lärarna pratar om. Detta tror vi kan leda till att läxan 

blir ett krav som för vissa är svåra att hantera. Detta menar även Kralovec och Buell 

(2000), då de också uttrycker att hemmet inte heller har de förutsättningar som krävs för 

att hantera de krav som läxan innebär.  

Föräldrarna upplever frustration av att försöka tolka läxorna utan instruktion för vad den 

innebär. Frustrationen handlar om att det är viktigt att läxan blir gjord på rätt sätt, då den 

kontrolleras efteråt i skolan. Föräldrarna menar att det inte förekommer några 

instruktioner om vad som förväntas av dem i läxarbetet. Lärarna uttrycker att det 

förekommer tydligare information till föräldrarna i de lägre åldrarna genom samtal och 

skrift. Detta tror vi kan bero på det som våra respondenter uttrycker, att elevernas ansvar 

ökar ju äldre de blir. Vi kan se denna uteblivna tydlighet som går att utläsa från 

föräldrarespondenters svar, kan vara en anledning till den osäkerhet som råder i 

hemmen angående läxans form och innehåll. Föräldrarna vet inte vad som förväntas av 

dem. Detta kan vi förstå utifrån det som Kidwell (2004) och Steinberg (2006) menar, att 

det krävs information från lärarnas sida till föräldrarna för att läxarbetet ska fungera.  

Flera av våra respondenter ifrågasätter inte läxan utan ser den som en del av 

undervisningen precis som Painter (2004) och Aloia (2003) också uppmärksammat. 

Lärarna och de flesta föräldrarna uppfattar läxan som ett bidrag till elevernas lärande 

och utveckling. Enligt Aloias (2003) studie tar de flesta lärare del av positiva texter om 

läxan, vilket vi kan se som en orsak till att lärare tror att läxan främjar lärandet. Hellsten 

(1997) menar däremot att det är underligt att läxan värderas så högt även om man inte 

vet om den leder till ökad kunskap eller andra positiva resultat. Detta styrks även av 

Kidwell (2004) samt Kralovec och Buell (2000), då de menar att det inte finns något 

som bekräftar att läxor förbättrar elevernas prestationer och lärande i skolan. Trots detta 

kan vi se att läxan tar en stor del av undervisningen genom den genomgång och 

uppföljning som sker under skoltid. Läraren styr läxans utformning och kontrollerar att 

den gjorts på det sätt som tänkts. Detta kan vi se leder till att man i hemmet ser läxan 

som ett tvång utifrån vissa regler att förhålla sig till i form, innehåll och tid. I resultatet 

framkommer det att föräldrarna ställer upp på skolans krav genom att kontrollera både 

att läxan görs och att den görs på ett korrekt sätt. Vi kan utläsa att både lärare och 

föräldrar har ett behov att disciplinera och kontrollera barnets skolarbete. Vi hävdar 

liksom Forsberg (2009) att detta leder till att barnet själv inte får en aktiv roll i 

relationen mellan skola och hem. Flising et.al. (1996) menar att föräldrarna inte vill 

uppfattas som ansvarslösa och oengagerade i barnens läxarbete, vilket vi anser kan vara 

en orsak till föräldrarnas kontroll av läxan.  

En väsentlig aspekt som vi kan se i det inflytande som lärarna har över läxans form och 

innehåll är att de använder läxor som i sig självt kontrollerar vad eleverna ska lära sig. I 

ämnet matematik ger lärarna läxa i en särskild läxbok. Matematikboken skickas inte 

med hem eftersom det kan leda till att eleverna gör mer än vad som är bestämt i 

läxarbetet. Den skickas inte heller med eftersom den då inte finns tillgänglig i skolan, 

när eleverna ska arbete i den. Här kan vi se ett samband mellan läxan och det skolarbete 

som läraren styr. Detta stämmer inte överens med det som Hellsten (2000) menar att 

läxan är något som eleven själv råder över. Vi anser att läxan blir en ofrivillig uppgift 

eftersom läraren vill att den ska leda till ett lärande inom de ramar som finns i den 

undervisning som bedrivs i skolan. Läxan kan härmed bli mer styrd än övrigt 
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skolarbete, vilket vi menar strider mot läroplanens (Skolverket, 2011) intentioner om 

elevens inflytande över sin egen skolgång. Enligt läroplanen ska skolan präglas av 

elevinflytande och vi anser att lärarna bör ta hänsyn till elevernas inflytande i läxans 

innehåll, särskilt då den utförs i hemmet.     

För att återkoppla till ett av lärarnas syfte med läxan att den ska befästa kunskaper, 

anser vi liksom Kidwell (2004) att man bör vara medveten om att eleverna har olika 

förförståelse. Att eleverna har olika utgångspunkter i läxarbetet går att utläsa från 

respondenters svar. Som förstår kan barnens otillräckliga förförståelse leda till att 

föräldrarna tar över arbetet med läxan. Men som Forsbergs (2009) studie påvisar kan 

föräldrarnas engagemang strida mot de intentioner som läraren har med läxan att eleven 

självständigt ska genomföra den. Förälderns tendens att ta över läxan utan insikt bidrar 

inte rimligtvis till att barnet får ökad förståelse. Detta anser vi kan leda till större 

skillnader i elevernas kunskapsutveckling genom att föräldrar och lärare förklarar på 

olika sätt. Detta behöver inte betyda att eleverna lär sig mindre.   

Läxan – För kollektivet eller individen? 

Föräldrarna i vår undersökning uttrycker att de ibland har svårt att hjälpa sina barn med 

läxorna. Vi uppfattar att detta beror på att föräldrarna inte förstår uppgiften eller inte har 

de kunskaper som krävs. Lärarna i vår studie menar, att föräldrarnas uppgift är att 

engagera sig genom stöttning men inte genom att undervisa barnen. Detta stämmer 

överens med det Flising et. al. (1996) uttrycker, att föräldrarna inte ska agera extralärare 

åt sina barn. Trots detta uttrycker ändå föräldrarna att deras hjälp i läxarbetet är 

nödvändig, vilket vi anser tyder på att läxorna inte är individanpassade efter elevens 

förkunskaper. Vi anser liksom Flising et. al. (1996) att föräldern bör tala om för läraren, 

huruvida läxorna passar deras barn eller inte. I resultatet framkommer det att föräldrarna 

tar en kontakt med läraren angående svårigheter kring läxan. Denna kontakt har bland 

annat handlat om att läxan är för lätt eller inte tillräckligt utmanande, samt att 

föräldrarna vill få strategier av läraren för att hjälpa sina barn. Trots detta ger lärarna i 

samma läxor till sina elever. Vi kan tolka att föräldrarna upplever en frustration över att 

läxan inte passar deras barn. 

Lärarna uttrycker att eleverna kan få extraläxor om de exempelvis ligger efter eller varit 

sjuka. En av lärarna menar även att hon har olika krav vid rättningen av läxan, vilket vi 

anser tyder på en medvetenhet om elevernas olika förutsättningar. Ändå ger de eleverna 

samma grunduppgift i läxa och därmed blir den inte individanpassad. Läxan görs alltså 

individuellt men är inte anpassad efter varje individ. Lärarna är medvetna om detta och 

en av dem ger förklaringen att gruppen är relativt homogen och att det därför fungerar 

att ge samma läxa till alla. Utifrån våra föräldraintervjuer kan vi konstatera att det finns 

flera olika behov bland eleverna att ta hänsyn till som exempelvis att den är enformig, 

svår eller inte tillräckligt utmanande. Enligt föräldraintervjuerna är det inga barn som 

gör läxan självmant, det vill säga känner motivation till att göra den. Det ger alltså en 

helt annan bild av läxan än den Jonsson (1997) menar bör eftersträvas, att barnen ska 

känna en egen inre motivation. Jonsson (1997) anser även att läxan bör anpassas till 

eleven för att den ska kännas meningsfull. Detta tror vi kan vara en anledning till att 

barnen inte är motiverade eller intresserade av att göra den uppgift som läxan handlar 

om. Detta är något som bekräftas av Painter (2004), då hon menar att läxan måste utgå 

från elevens intresse och fritid för att den ska motivera arbetet i hemmet.  
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Lärarna i vår undersökning anser att det är viktigt att läxan utgår från undervisningen, 

vilket vi ändå kan förstå som en anpassning i läxans form och innehåll. Läxan blir 

anpassad till kollektivet och inte till individen. Vi kan även utläsa att läxan anpassas till 

barnens ålder. En av lärarna menar att eleverna får färre läxor i början av skolgången, 

eftersom de kan leda till att eleverna tröttnar på läxor i de senare årskurserna. Att 

läxornas omfattning ökar med elevernas ålder går även att utläsa från Cooper (2007) 

och Lärarnas tidnings (2008) studier. Det vi ställer oss frågande till är vad detta betyder 

för eleven. Vi anser inte att eleverna ska ses som en grupp med samma förutsättningar 

utan att läxans omfattning bör öka i takt med elevens individuella utveckling. 

Ansvaret för läxan 

I våra lärarintervjuer beskrivs läxan som ett krav för att klara de förväntningar som 

elever möter i högre årskurser, då läxornas omfattning och elevansvar ökar. Lärarna tar 

alltså på sig ett ansvar för elevernas fortsatta skolgång, genom att undervisningen 

innehåller det eleverna senare förväntas komma i kontakt med. I den undersökning som 

Lärarnas tidning (2008) genomfört är en av de största anledningarna till att lärarna ger 

sina elever läxor att de ska tränas i eget ansvar för sina studier. Detta uppfattas även av 

studiens föräldrarespondenter. Även om de inte uttrycker detta som den största faktor 

som läxan bidrar till. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) ska undervisningen utgå från 

elevernas förmågor för att nå sina nuvarande mål. Alltså ska inte undervisningen 

innehålla det som eleverna ska prestera i framtiden. Trots detta uttrycker både lärare och 

föräldrar i vår studie att eleverna måste öva sig på att ta ansvar för sina läxor. Vi hävdar 

att detta beror på att skolgången kräver att barnen så småningom ska bli självständiga. 

Utifrån våra intervjuer kan vi utläsa att flera elever har svårt att ansvar för att läxorna 

ska bli gjorda, som både skolan och hemmet uppmanar dem till. Detta beror på, enligt 

flera av våra respondenter att barnen prioriterar annat framför läxan. Även i Forsbergs 

(2009) studie prioriteras inte läxan i hemmet av barnen, vilket överensstämmer med det 

vi kommit fram till. Vi anser att bristen på ansvar för läxan kan handla om den 

arbetsprestation läxan innebär. Hellsten (1997) menar att läxan som arbetsprestation 

sällan diskuteras men han påstår att läxan är ett arbetskrav som kan leda till stress hos 

eleverna. Med tanke på detta bör lärare i allmänhet vara medvetna om hur de 

ansvarskrav man ger, upplevs och hanteras av eleverna. Lärarna bör vara medvetna om 

läxans positiva och negativa effekter för att kunna avgöra exempelvis vilken läxa och 

hur mycket läxor eleven ska få. Detta menar vi underlättar också för att eleverna ska 

kunna ta eget ansvar över läxarbetet.  

Lärarna beskriver också läxan som ett elevansvar genom att de ska se till att den tas med 

mellan skola och hem till rätt skoldag. Lärarna uttrycker även att eleverna själva ska 

göra läxan men att föräldrarna har en del i ansvaret för att den ska bli gjord, genom att 

påminna och visa intresse. Vi uppfattar att dessa ambitioner inte uppfylls i verkligheten 

då föräldrarna ofta tar på sig ansvaret även för att läxan ska bli gjord på ett korrekt sätt. 

Eftersom samtliga föräldrar menar att eleverna inte är tillräckligt mogna att helt själva ta 

ansvar för läxorna, kan detta enligt oss leda till att föräldrarna tar mer ansvar än de 

borde.  

I Forsbergs (2009) studie framkommer det att föräldrarna förstår vad som förväntas av 

dem i läxarbetet, vilket skiljer sig mot det föräldrarna i vår undersökning uttrycker. I vår 

studie uttrycker däremot lärarna att föräldrarna förstår vad som förväntas av dem, men 

vi kan inte utläsa att föräldrarna gör det i vårt material. En förklaring till detta kan vara 

att kommunikationen brister. Våra föräldrarespondenter efterfrågar tydligare 
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information, om på vilket sätt de kan hjälpa sina barn med läxan, men tar sin roll som 

samspelspartner i läxarbetet som självklar. Detta ansvar som föräldrarna tar kan bli ett 

stressmoment i hemmet. I Forsbergs (2009) studie framkommer det att föräldrarna ser 

detta ansvar som ett krav från skolan, medan våra föräldrar anser att ansvaret för 

elevernas kunskapsutveckling ligger på både skola och hem. Ett gemensamt ansvar för 

elevernas utveckling bedömer vi ger en bättre grund för det samspel mellan skola och 

hem som läroplanen förespråkar (Skolverket, 2011). Föräldrarna i vår studie uttrycker 

att de tar kontakt med lärarna om det är något de undrar eller om läxan inte fungerar. 

Trots detta kan vi utläsa att de i första hand väljer att reda ut läxarbetet i hemmet. Vi 

kan också utläsa att kommunikationen kring läxan oftast sker på utvecklingssamtal. Att 

kommunikationen inte sker kontinuerligt mellan förälder till lärare kan enligt vår 

mening bero på det som Kravolec och Buell (2000) samt Flising et. al. (1996) menar, att 

svårigheter kring läxan kan ses som ett föräldramisslyckande. Detta på grund av att 

föräldrarna inte vill framstå som okunniga. 

Både lärare och föräldrar i vår undersökning anser att läxan ska förberedas i skolan så 

att eleverna vet vad som ska göras i hemmet. Elevernas förförståelse för läxans innehåll 

kan vi utläsa som ett läraransvar. Enligt Flising et.al. (1996) är förförståelsen nödvändig 

för att eleverna ska kunna arbeta självständigt med läxorna. Författarna anser också att 

föräldrarna inte ska agera lärare, vilket även Forsberg (2009) menar då han uttrycker att 

föräldrarna inte får göra läxan åt sina barn. Vi kan härmed förstå att information från 

läraren är betydande för att föräldrarna ska förstå lärarnas intentioner med läxan.  

Möjligheten som våra lärarrespondenter ger sina elever att fråga om det är något som är 

oklart kan ses som en vänlig intention men samtidigt förflyttas då ansvaret för läxan 

över till barnet. Barnen kanske upptäcker först i hemmet att de inte förstått läxans 

innehåll, vilket gör att ansvaret blir förflyttat till en förälder. 

Läxan som förlängd arbetsdag 

Lärarna i vår undersökning medger att läxan bidrar till att eleverna får en förlängd 

arbetsdag. Detta uttrycks från lärarna som ett måste för att de ska hinna med allt i skolan 

och för att eleverna ska uppnå sina mål. Detta stämmer överens med det Leo (2004) 

menar, att läxan är ett medel för att hinna med skolarbetet. Kravolec och Buell (2000) 

uttrycker detta som att lärarna förväntar sig att föräldrarna ska ta över en del av 

lärarrollen. Vi kan i vår studie utläsa att lärarna anser att föräldrarnas tid till läxan är 

fördelaktig, även om lärarna beskriver att föräldrarnas uppgift inte är att göra deras 

arbete. Några av föräldrarna i vår studie menar att skoltiden skulle kunnas struktureras 

så att läxarbetet görs i större utsträckning i skolan precis som Leos (2004) respondenter 

påvisar. Våra föräldrarespondenter upplever bland annat att läxorna tar mycket tid utav 

både föräldrarnas och barnens fritid. Detta är något som bekräftas av statistiska 

centralbyrån (2004) då föräldrar känner sig pressade till att hinna allt på fritiden. Samma 

undersökning visar även att barnens tid med föräldrarna har minskat. Det finns flera 

orsaker till detta, men en orsak som vi kan se särskilt intressant för vår studie är att 

barnen har mycket omkring sig på fritiden genom olika aktiviteter och andra intressen. 

Detta är något som föräldrarna i vår studie uttrycker men tar upp barnens lek som en 

fritidssysselsättning som prioriteras framför annat, där i bland läxan. Detta kan vi också 

utläsa vara den största orsaken till konflikter i hemmet kring läxan.  

Lärarna i vår studie förespråkar rutiner i hemmet för läxläsningen. De menar att 

föräldrarna tillsammans med barnet måste strukturera upp den tid som finns utanför 
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skolan, för att läxan ska bli en del av vardagen. Jonsson (1997) menar dock att lärarna 

kan behöva ge föräldrarna råd om hur de kan strukturera upp tiden för att klara av 

läxarbetet. Lärarna i vår undersökning uttrycker en medvetenhet om att det inte alltid 

fungerar och de erbjuder tid till läxor på skolan för att underlätta detta. Denna tid ligger 

dock utanför den ordinarie skoltiden och inkluderar endast vissa elever. Som vi kan 

förstå får dessa elevers föräldrar mindre insyn i skolarbetet då läxorna genomförs på 

skolan. Vi anser härmed att läxhjälpen kan leda till ökad distans mellan skola och hem, 

då den kanske behövs mest. Enligt vår mening behöver en del föräldrar stöd själva från 

läraren, för att läxarbetet ska fungera för barnet. Trots detta är föräldrarna positiva till 

den läxhjälp som finns på skolan även om deras barn för tillfället inte använder sig av 

detta stöd. Läxhjälpen på skolan kan ge familjerna en trygghet genom att den ger ett 

stöd då läxan inte fungerar i hemmet. I vårt resultat kan vi utläsa att de flesta familjer är 

medvetna om det Hellsten (1997) påvisar, att läxan handlar om att disponera den tid 

som finns i hemmet. De föräldrar som hittat rutinmässig tid för läxan i vår undersökning 

har förlagt denna på helgen, då de upplever att läxan fungerar bra. Vi kan också utläsa 

detta, då familjer som inte har rutiner kring läxan blir mer pressade och frustrerade. Med 

tanke på det Westlund (2004) menar att läxan belastar den tid som finns i hemmet, kan 

vi se rutiner kring läxan som en faktor för att läxan inte ska bli ett stressmoment, vilket 

vi kan se tendenser till i vår undersökning.  

Slutdiskussion  

I slutdiskussionen väljer vi att fokusera på det samspel som vi uppmärksammat att läxan 

innebär för lärare och föräldrar, utifrån de kvaliteter vi beskriver i resultatdiskussionen. 

Vi har valt att beskriva och förklara de aspekter som framkommer som centrala i 

samspelet under denna rubrik. De aspekter som beskrivs ser vi som de största i läxans 

komplexitet.  De handlar om den kontroll, anpassning, ansvar och tid som läxan innebär 

för våra respondenter, vilket vi här fördjupar. Samspel mellan tre parter handlar om en 

samverkan kring nämnda fyra aspekter mellan lärare, förälder och elev.  

Samspel mellan tre parter 

Vår undersökning beskriver föräldrars och lärares uppfattningar. Vi beskriver alltså inte 

elevperspektivet trots att eleverna/barnen fokuseras till stor del av respondenterna. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan läxan förstås utifrån olika perspektiv. I denna 

studie kan vi redogöra för två olika perspektiv, nämligen lärarens och förälderns. I 

resultatet kan vi utläsa att föräldrarna vill vara arbetsbefriade i hemmet. Lärarna i vår 

studie anser att läxan måste förekomma för att tiden inte räcker till i skolan. Dessa olika 

perspektiv är betydande för hur läxan hanteras. Kanske är det till och med så som Leo 

(2004) menar att läxor förekommer på grund av lärarnas arbetstidsavtal då det i 

läraryrket inte finns någon tydlig gräns mellan arbete och fritid. Lärare tar med vissa 

arbetsuppgifter hem som en del av sitt uppdrag (Leo, 2004). 

Hellsten (1997) menar att läxan kan uppfattas som en arbetsform som bidrar till att barn 

och föräldrar kan få en intimare relation med varandra. Vi kan dock utläsa i vår studie 

att föräldrar upplever att läxan bidrar till frustration och konflikter. Den bidrar inte till 

att förälder och barn får en samhörighet genom läxan. När vi sammanställer vad lärare 

och föräldrar säger anser vi att läxan leder till att föräldrarna ifrågasätter skolan och dess 

syn på lärande. Detta hävdar vi kan leda till att samverkan mellan skola och hem 

drabbas.  
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Vi uppfattar att en anledning till att ge läxor är att eleverna ska träna sig på att ta ansvar. 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) har skolan ett övergripande mål som handlar om 

elevens ansvar för sina studier. Vi kan härmed se ett samband mellan läroplanens 

intentioner och lärarnas syfte att ge läxa till sina elever. Vi tolkar detta som att lärarna 

använder läxan som medel för att nå detta mål. När läraren senare kontrollerar läxan kan 

de också se om eleven tar ansvar för sina studier. När vi nu fått inblick i föräldrarnas 

perspektiv kan vi se att det ansvar som lärarna menar att eleverna bör ta, hamnar till viss 

del på föräldrarna. Lärarna kan få en missvisande bild av vad eleverna klarar av 

beroende på hur samspelet i hemmet fungerat kring läxan.  

Lärarnas syfte att läxan ska befästa kunskap som elevernas undervisning innehåller, gör 

också att den blir styrd utifrån den undervisning som bedrivs i skolan. Att föräldrarna 

har svårt att tolka läxans innehåll är inte konstigt eftersom de inte vet vad som händer 

varje dag under lektionerna. Respondenterna uttrycker att läxan måste förberedas i 

skolan så att eleverna förstår vad de ska göra. Detta förhållande mellan skola och hem 

gör eleven till en förmedlare av vad som förväntas i läxarbetet. Utifrån resultatet har vi 

förstått att detta kan vara svårt för en tioåring att hantera. Föräldrarna blir då tvungna att 

försöka begripa läxan i hemmet utan den förförståelse som krävs. I vår undersökning 

kan vi utläsa att lärarna ställer högre krav på eleverna i fyran än de tidigare gjort. 

Föräldrarna uttrycker dock att kraven blir svåra för deras barn att klara. De uttrycker 

även att deras tjatande och påminnande är avgörande för att läxorna ska bli gjorda och 

att deras hjälp ibland är avgörande för att barnen ska klara av sin läxa. Liksom Flising 

et. al. (1996) och Steinberg (2006) menar vi att eleverna behöver stöttning och 

uppmuntran för att klara det arbete som skolan kräver. Vi anser att denna stöttning och 

uppmuntran kan missförstås av föräldrarna och bli mer till det tjatande och den hjälp 

som tidigare nämnts. Som vi kan förstå blir detta två olika tolkningar av samma 

begrepp, alltså begreppet stöd. Vi uppfattar detta som ett dilemma som kan leda till 

konflikter då det inte finns tydliga riktlinjer kring läxarbetet.    

Lärarna individanpassar inte läxan utan ger samma form och innehåll till alla elever. 

Bristen på individanpassning upplever vi som ett problem då elever ligger olika i sin 

utveckling och har därför olika förutsättningar att hantera läxan. Med tanke på det som 

står i läroplanen (Skolverket, 2011) att undervisningen ska utgå från varje enskild elevs 

behov, kan läraren inte ge samma uppgift till alla, enligt vår mening. Vi kan utläsa 

tendenser till att lärarna inte individanpassar läxan för att de inte kan hitta tid till att 

forma enskilda läxor i undervisningen. I vår studie uttrycker föräldrarna att läxan ibland 

inte passar deras barn. De upplevs både för lätta och för svåra, vilket vi anser vara en 

anledning till att eleverna inte blir motiverade att göra läxan på egen hand. Vi inser att 

läxan måste motivera och engagera eleverna extra mycket eftersom den genomförs på 

tid som ligger utanför skoltiden. Enligt vår mening är brist på motivation och 

individanpassning en orsak till de konflikter som uppstår i hemmet. Vi kan här uppfatta 

att samspelet brister mellan skola och hem genom att lärare och föräldrar har olika 

synsätt på anpassningen för varje barn. Föräldrar och lärare uttrycker att läxan kan vara 

svår att hantera i hemmet, men lärarna fokuserar inte läxans form och innehåll som en 

anledning till detta, trots att vissa föräldrar försöker kommunicera svårigheterna. Det 

blir inte läxan som förändras utan organisationen kring den, genom att exempelvis 

läxhjälp erbjuds eller att rutiner ändras i hemmet.   

Vi kan konstatera att tid är ett återkommande fenomen i läxans komplexitet. Skolan ger 

läxor för att hinna med den undervisning som krävs för att uppnå mål. Läxan kräver att 

föräldrarna ska avsätta tid för att stötta sina barn i läxarbetet. Föräldrarna tar på sig stort 



42 
 

ansvar i läxarbetet genom form, innehåll, sitt stöd, engagemang, rutiner som påverkar 

vardagen, tjat som påverkar familjesituationen och påminnande. Läxan är inte bara 

elevens arbete utan även förälderns. Dessutom menar även föräldrarna att barnen hellre 

vill göra annat än läxor på den tid som finns efter skolan. Enligt vår mening kan detta 

förstås som att läraren äger och styr en del av den fritid som barnet och familjen har 

tillsammans. Barnen får mindre tid med sina föräldrar, enligt Statistiska centralbyrån 

(2004) och vi kan härmed se läxan som en bidragande faktor till detta. I vår 

undersökning kan vi utläsa att föräldrarna uttrycker att läxorna tar mycket tid, men ser 

läxorna som en del av barnens skolgång. Även lärarna anser att läxorna tar tid i 

undervisningen genom den förberedelse, genomgång och uppföljning som läxan 

innebär. Föräldrarna uttrycker att deras barn vill göra annat på sin fritid än läxor. Trots 

detta betonar föräldrarna att läxan är nödvändig och positiv för elevernas lärande. Med 

tanke på att det inte finns forskning som stödjer läxans betydelse för lärandet (Hellsten, 

1997) uppfattar vi det som märkligt att både lärare och föräldrar ändå ser den som en 

naturlig del av samspelet mellan skola och hem.  

Slutord 

Vi kan utifrån vårt resultat utläsa som svar på vårt syfte, att samspelet kring läxan är 

komplext eftersom det finns många aspekter att ta hänsyn till. Däremot har vår 

undersökning hjälp oss att förstå vad som är betydelsefullt i samspelet kring läxan. 

Studien har även gjort det möjligt för oss att beskriva och förklara det som är centralt i 

detta samspel. Läraren och föräldern har som vi förstår en stor inverkan i elevens 

läxarbete, men kommunikationen kring läxan sker främst med eleven som mellanhand. 

Vi kan även konstatera att delar i detta samspel brister på olika sätt, vilket leder till att 

det blir oklarheter kring läxan som kan leda till konflikter. Mycket av de oklarheter som 

uppstår, handlar om det ökade ansvar som eleverna förväntas ta i årskurs fyra, men inte 

alltid klarar av. Eleven har inte den förståelsen som krävs för att utföra läxan på egen 

hand och läraren förväntar sig att eleven ska ge föräldrarna insyn. I och med att eleven 

inte har full förståelse för läxans innehåll får föräldern ett ansvar att reda ut detta åt sitt 

barn. En annan punkt där kommunikationen brister är att det inte finns några tydliga 

riktlinjer i läxarbetet för föräldrarna att förhålla sig till. Riktlinjer är viktigt för att 

föräldrarna ska veta vad som förväntas av dem och inte ta för stort ansvar för läxorna. 

Kommunikationen brister även då lärarna inte ser läxans form och innehåll som en 

anledning till att läxorna inte fungerar i hemmet. De förespråkar rutiner i hemmet kring 

läxläsningen trots att föräldrarna ibland upplever läxans form och innehåll som en orsak 

till svårigheterna. Lärarna försöker ändå att hitta möjligheter till stöd, men de har inte 

tid att anpassa läxan till varje elev. Tid till läxan brister också i hemmen och i de 

familjer som har rutiner kring läxarbetet fungerar det bättre, där det då blir mindre tjat 

och påminnande. Men när detta samspel fungerar i hemmet är samspelet nästan 

obefintligt mellan skola och hem. Samspelet och kommunikationen mellan läraren och 

föräldern framträder då läxan är otydlig eller skapar konflikter, även om detta samspel 

har brister.  

Läxan är en svårtolkad hybrid som vi inledningsvis beskriver, eftersom det är så många 

aspekter inblandade. Vi anser också att läxans komplexitet kan bero på att tre parter ska 

samspela på olika villkor. Vi kan ändå se positiva kvaliteter i läxan, då repetition av det 

som eleverna gör i skolan är nödvändig att göra i hemmet. Eleverna får genom läxan 

möjlighet att arbeta med vissa moment enskilt som exempelvis multiplikationstabellen. 

Lärarna i vår studie samt de flesta föräldrarna ser även läxan som en möjlighet till insyn 
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i barnens skolarbete. Vi anser att det är fördelaktigt att föräldrarna kontinuerligt kan se 

var deras barn befinner sig i kunskapsutvecklingen.  

Genom denna studie känner vi oss mer trygga inför de val kring läxan vi ställs inför när 

vi snart kommer ut som verksamma lärare. Vi har en bättre insyn i vad läxan bidrar till 

för både skola och hem, vilket vi också kommer ha i åtanke när vi ger våra elever läxa. 

Vi tror att läxor kan vara bra om de blir meningsfulla och anpassade efter varje enskild 

elev. Som lärare bör man ta reda på elevernas fritidsintressen för att koppla läxan till 

dessa intressen för att eleven ska motiveras att arbeta på sin fritid. Även 

kommunikationen mellan skola och hem måste vara tydlig och öppen för att läxan ska 

bli ett medel för lärande. För att samspelet mellan skola och hem ska fungera kring 

läxan bör det finnas riktlinjer kring den från lärarens sida för föräldrar att förhålla sig 

till. Läraren bör också tydliggöra för hemmet att en muntlig och skriftlig 

kommunikation kring läxan är fördelaktig. För att underlätta detta kan exempelvis ett 

forum på internet skapas där föräldrar, lärare och elever kan kommunicera kring läxan. 

Trots dessa insikter anser vi ändå att det viktigaste i läxarbetet är att läraren har ett 

genomtänkt syfte för att motivera på vilket sätt läxan bidrar till elevens 

vidareutveckling.     

Vidare forskning 

Vi har utifrån vår undersökning sett områden som kan vara intressanta att forska vidare 

på. Vi har här nedan punktat upp dessa: 

 Elevperspektivet – Inför vår undersökning valde vi bort elevperspektivet. Vi kan 

nu i efterhand se att elevernas syn på det samspel som förekommer kring läxan 

skulle vara intressant att ta del av då det framkommer i resultatet att elever i 

årskurs fyra ofta blir en förmedlare i det samspel som sker mellan skola och 

hem.  

 Observation – Vi har i denna undersökning tagit del av uppfattningar kring läxan 

genom intervjuer. Något som vore intressant att forska vidare på är hur detta 

förhållande också ser ut i verkligheten. Detta genom att observera samspelet 

kring läxan mellan skola och hem, men också i hemmet. Finns det viktiga 

aspekter som vi missat genom våra muntliga intervjuer? 

 Varför läxa i vissa ämnen? – I vår studie framkommer det att eleverna får läxa i 

endast svenska, matematik och nu i fyran även i engelska. Vi har fått 

uppfattningen av att läxor endast ges i vissa ämnen. Något som skulle vara 

intressant att ta reda på vore varför inga läxor ges i exempelvis bild, musik eller 

slöjd. Eller är det en felaktig uppfattning av oss, att dessa läxor inte 

förekommer?    
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Bilaga 1 

Lärarintervju  

Vad är en läxa? 

Hur skulle du vilja definiera vad en läxa är? 

Syfte och arbetssätt kring matematikläxan 

Vilket är ditt syfte med att ge läxa i matematik? Upplever du att syftet uppnås? (På 

vilket sätt, hur tänker du då?) När anser du att det är lämpligt att börja ge läxor i 

matematik? Vilken form av läxa använder du dig av i matematik? Ge några exempel. 

(problemlösning, lösblad, mattebok, annat, får alla elever samma läxa?) Hur ofta ger du 

läxa i matematik? Hur följer du upp matematikläxan? Gör eleverna sina läxor? (hur vet 

du det?) 

Syfte och arbetssätt kring svenskläxan 

Vilket är ditt syfte med att ge läxa i svenska? Upplever du att syftet uppnås? (På vilket 

sätt, hur tänker du då?) När anser du att det är lämpligt att börja ge läxor i svenska? 

Vilken form av läxa använder du dig av i svenska? Ge några exempel. (läsebok, 

skrivläxa, annat, får alla elever samma läxa?) Hur ofta ger du läxa i svenska? Hur följer 

du upp svenskläxan? Gör eleverna sina läxor? (hur vet du det?) 

Samspel/kommunikation - generellt 

Hur upplever du att arbetet med läxorna fungerar i hemmen? Vilka positiva och/eller 

negativa reaktioner får du från elever/föräldrar? Vilken roll anser du 

läraren/föräldern/eleven har i läxarbetet? (Här kan vi skilja på matteläxa och svenskläxa. 

(ansvar) Hur ser kommunikationen ut med eleverna angående matematik och 

svenskläxan? (information, när, var hur?) Hur ser kommunikationen ut med föräldrarna 

angående läxan? (information, när var hur?) Erbjuds eleverna någon läxhjälp från 

skolan? (när, var, hur?) Skulle du kunna tänka dig en skola utan läxor? (hur skulle den 

kunna se ut i så fall) 



 
 

Bilaga 2 

Föräldraintervju 

Vad är en läxa? 

Vad är en läxa för dig? 

Matematikläxan – hur ser den ut?  

När började ditt barn få med sig läxor hem i ämnet matematik? Varför tror du läraren 

ger ditt barn läxa i matematik? (varför tror du det?) Hur ofta får ditt barn läxa i 

matematik? Vilken form av matematikläxa får ditt barn med sig hem? (lösblad, 

problemlösning, mattebok, olika/samma?) Hur ser samarbetet ut mellan dig och läraren 

angående ditt barns läxor i matematik? (Information, när, var, hur? Positiva/negativa 

tankar kring detta?) 

Matematikläxan – hur fungerar arbetet med den? 

När gör ditt barn läxan? (På bestämd eller obestämd tid? Dagen innan eller långt innan 

inlämning?) Sitter barnet för sig själv eller tillsammans med någon? (på en särskild plats 

eller inte? brukar detta variera?) Behöver ditt barn stöttning eller klarar det sig självt? 

(Hur då, varför? Klarar du av den stöttning som behövs?) 

Svenskläxan – hur ser den ut? 

När började ditt barn få med sig läxor hem i ämnet svenska? Varför tror du läraren ger 

ditt barn läxa i svenska? (varför tror du det?) Hur ofta får ditt barn läxa i svenska? 

Vilken form av svenskläxa får ditt barn med sig hem? (skrivuppgifter, läsebok, 

diktamen, annat. Olika/samma?) Hur ser samarbetet ut mellan dig och läraren angående 

ditt barns läxor i svenska? (Information, när, var, hur? Positiva/negativa tankar kring 

detta?) Hur går det till när ditt barn arbetar med svenskläxan? 

 Svenskläxan – hur fungerar arbetet med den? 

När gör ditt barn läxan? (På bestämd eller obestämd tid? Dagen innan eller långt innan 

inlämning?) Sitter barnet för sig själv eller tillsammans med någon? (på en särskild plats 

eller inte? brukar detta variera?) Behöver ditt barn stöttning eller klarar det sig självt? 

(Hur då, varför? Klarar du av den stöttning som behövs?) 

Inställningar och upplevelser kring läxor - generellt 

Vad har du för inställning till läxor? (På vilket sätt, hur tänker du då? Hur är en bra läxa 

utformad?) Vilken roll anser du att läraren/föräldern/eleven har i läxarbetet? (Vems 

uppgift, ansvar, på vilket sätt? Hur tänker du då?) Har du några positiva och negativa 

upplevelser kring läxor? ( På vilket sätt? Hur tänker du då? Negativa/positiva då? 

Medför den stress, konflikter, samhörighet mellan dig och ditt barn, bättre insyn i 

barnets skolgång mm) Finns det någon information angående läxor från skolan i 

allmänhet? (när, var hur i så fall?) Erbjuder skolan någon läxhjälp? (hur ser denna 

information ut i så fall?) 


