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Sammanfattning 
 
Det primära syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur elever i årskurs sju på The 
International School of Helsingborg ser på olika aspekter av läxor. Syftet med studien är även 
att granska förhållandet mellan hur eleverna ser på läxor och hur deras lärare uppfattar samma 
arbetsmetod. Det tredje syftet med min studie är att pröva min hypotes om att arbetet med 
läxor på skolan inte fungerar optimalt och, med grunden i mitt empiriska material samt med 
stöd av aktuell forskning, föreslå en förbättrad arbetsmetod för läxor för årskurs sju på ISH.  
 För att samla in det empiriska materialet som ligger till grund för min analys har jag 
arbetat med en kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer. Materialet har jag sedan 
kategoriserat och analyserat med kritisk teori som vetenskapsteoretisk ansats.  
 Resultaten visade att många av både eleverna och lärarna var missnöjda med hur arbetet 
med läxor fungerade på skolan och att man var öppen för en förändring. Eleverna beskrev sitt 
missnöje bl.a. genom att förklara att läxorna inkräktade för mycket på deras fritid, att de blev 
mycket stressade av dem och att de upplevde att lärarna inte kommunicerade med varandra 
vilket i sin tur resulterade i att läxorna förekom i vågor som var svåra att kontrollera. Lärarna 
illustrerade sitt missnöje med att bl.a. berätta hur de kunde känna av att eleverna var stressade, 
hur andra lärare (inte de själva) gav mycket läxor och att lärarnas olika kulturella och 
professionella bakgrund var orsak till mycket av problemen med läxorna.  
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1 INLEDNING  

Läxor är så självklara att lärare, elever och föräldrar inte ifrågasätter vad de är till för skriver 

Hellsten (2008). Men på The International School of Helsingborg (ISH) i årskurs sju 

diskuteras detta ämne flitigt bland eleverna som anser att arbetet med läxor på skolans 

högstadium inte fungerar. Jag har arbetat som lärare på ISH gymnasium och högstadium i sex 

år och har länge intresserat mig för denna debatt som ständigt pågår bland elever med även 

bland lärarkollegiet. Samtalen som jag hör i sjuan handlar ofta om hur några lärare ger väldigt 

mycket läxor medan andra nästan inte ger några läxor alls. Därtill kommer frågor som ”Vad 

ska läxorna vara bra för?”, ”Hur ska jag kunna göra detta hemma själv när jag inte fattar vad 

jag ska göra?” och ”Hur ska jag orka med detta?”. Jag uppfattar situationen i sjuan som 

problematisk många gånger och som att arbetet med läxor inte fungerar optimalt. 

 I den nationella svenska debatten hävdas det att eleverna i den skolan måste ha fler 

läxor för att lära sig mer (Hellsten, 2008). Vår utbildningsminister Jan Björklund instämmer i 

denna uppfattning och tillägger att arbetet med läxor innebär att den effektiva tiden med 

skolarbete ökar. Han menar vidare att resultatet av att lägga ner mer tid på sitt skolarbete leder 

till bättre skolresultat (Scheller, 2010). Men skolans styrdokument, t.ex. Lpo94 (Skolverket, 

2006), nämner inte hur eller ens att vi ska arbeta med läxor i skolan. Detta, tillsammans med 

att internationell samt svensk forskning på området läxor inte kan påvisa att läxläsningen är 

positiv för alla högstadieelever vad det gäller t.ex. elevers studieresultat (Cooper, 2007, 

Westlund, 2004, Hellsten, 2008) går emot Björklunds uttalande om mer läxor för alla. 

Hellberg (2008) instämmer dock delvis med Björklund då han säger att elever naturligtvis 

måste studera mycket för att lära sig, men, han förklarar vidare att det inte måste ske i hemmet 

i form av läxläsning. 

 Meningarna om läxornas vara eller icke vara går med andra ord isär i den vetenskapliga 

samt politiska debatten. Detta tillsammans med det faktum att arbetet med läxor på ISH 

högstadium i årskurs sju inte tycks fungera på ett bra sätt gör att jag ställer mig kritisk till 

läxan som fenomen i denna årskurs på skolan. Därför vill jag åstadkomma en förbättring och 

detta ämnar jag göra genom att genomföra en studie där jag prövar hypotesen om att arbetet 

med läxor inte fungerar. Jag undersöker, främst hur elever i sjuan på ISH uppfattar läxor, men 

även hur lärare ser på samma arbetsmetod. På basis av studiens empiri och med stöd i aktuell 

läxforskning samt min vetenskapsteoretiska ansats, kritisk teori, föreslår jag en ny läxmodell 

som jag hoppas att skolan implementerar i augusti 2010.  
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2 BAKGRUND  

Synen på läxan under det förra seklet finns beskrivet bland annat i våra svenska lärplaner för 

grundskolan, Lgr62, Lgr69 och Lgr80. Läroplanen för grundskolan från 1962, Lgr62, 

beskriver t.ex. läxan, eller hemuppgiften som den kallas i dokumentet som en viktig del av 

elevernas ”arbetsfostran”. Arbetet med hemuppgifter sågs som ett tillfälle för eleverna att 

befästa kunskaper och färdigheter men var även till för att eleverna bl.a. skulle få lära sig att 

ta ansvar och att utnyttja tiden väl. Huvuddelen av elevernas arbete skulle dock utföras i 

skolan men tid skulle även finnas till rekreation. I Lgr62 betonas att olika elever kunde ha 

olika förutsättningar för att göra sin läxa och att mängden läxa därför skulle regleras 

(Skolöverstyrelsen, 1962).   

 Vidare i Lgr69, läroplanen för grundkolan från 1969 som ersatte Lgr62, står det skrivet 

att läxan, eller hemuppgiften som den kallas i dokumentet, är av underordnad betydelse vad 

det gäller undervisningsformer och arbetssätt. Detta beror på att man i timplanerna har 

fastställt ett så stort antal timmar för undervisning i skolan att hemarbete inte ska behövas. 

Dessutom nämns att eleverna bör få tiden efter skolan till rekreation. Om hemuppgifterna 

tilldelas eleverna ska dessa enligt Lgr69 vara frivilliga för eleverna att utföra så långt det är 

möjligt och det är skolledningens ansvar att detta efterlevs (Skolöverstyrelsen, 1969).    

 Slutligen i Lgr 80 (läroplanen för grundskolan 1980) beskrivs läxan återigen, liksom i 

Lgr62, som en viktig del av skolarbetet. Läxan skulle utnyttjas aktivt som ett instrument för 

lärande och vara till för att befästa kunskaper och färdigheter. Läxan skulle även få eleverna 

att ta ansvar för en viss uppgift och denna uppgift skulle vara anpassad efter elevens förmåga. 

De elever som trots detta uppvisade svårigheter inför utförandet av en läxa skulle dock få 

hjälp av skolan. Men i dokumentet finns inte någon förklaring på hur läxan var tänkt att se ut 

eller vad den skulle innehålla (Skolöverstyrelsen, 1980).  

 Under förra seklet har synen på läxor varierat från att vara tämligen positiv till att vara 

negativ som det går att utläsa ur grundskolans olika läroplaner. Enligt Cooper (2007) så har 

synen på läxor i USA fluktuerat i en 30 års cykel med den breda massan krävandes mer eller 

mindre läxor med 15 års mellanrum. Trenden har även varit att i dåliga tider i ett land har det 

getts mer läxor. Så var det t.ex. i USA i slutet av 1950-talet, då Ryssland sköt upp sin satellit 

Sputnik. Amerikanerna reagerade genom att bli oroliga att nationens barn skulle hamna efter 

andra länders barn kunskapsmässigt vad det gällde teknik. Läxan ansågs då vara ett verktyg 

för att accelerera kunskapsinhämtning (Cooper, 2007). Senare i USA tog Vietnam kriget 

fokus från den akademiska excellensen och läxor blev mindre viktigt.  
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 Ett par politiker, t.ex. expresident Ronald Reagan och vår före detta stadsminister Göran 

Persson har i skilda tider och omständigheter betraktat läxan som ett sätt att höja en nations 

kompetensnivå och konkurrenskraft. Fler läxor för nationens elever antas innebära ekonomisk 

tillväxt (Westlund, 2007). Vår nutida utbildningsminister, Jan Björklund, som representerar 

Folkpartiet i alliansregeringen, vill även han genom läxan höja våra skolbarns kompetens i 

jämförelse med andra länder (Scheller, 2010). Därmed följer även Björklund trenden om 

ökade läxor i dåliga tider. Till detta återkommer jag längre ner under rubriken Vad anser 

Sveriges utbildningsminister och Sveriges politiska partier om läxor, men först förklarar jag 

syftet med min studie och lägger fram mina problemställningar.  

  

 

3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka olika aspekter av årskurs sjuelevers 

syn på läxor på The International School of Helsingborg (ISH). Detta syfte inkluderar att 

undersöka hur denna grupp elever upplever att läxor inverkar på deras fritid, studieresultat, 

framtidssyn och hälsa. Anledningen till att jag har valt att fokusera särskilt på dessa fyra 

områden är att jag som lärare på skolan under en längre tid har upplevt, uttryckt av eleverna 

själva, att elevernas fritid upptas i mycket stor utsträckning av läxarbete och att många 

uttrycker att det är, på olika sätt, en svårhanterlig situation. Jag vill därför ta reda på hur 

eleverna mår av att arbeta med läxor i sjuan och även hur denna arbetsmetod inverkar på 

eleverna sätt att se på sin framtid. Dessutom vill jag undersöka på vilket sätt arbetet med läxor 

påverkar elevernas studieresultat. Som en kontrasterande punkt till elevernas åsikter söker jag 

även svar på hur elevernas lärare ser på läxan i sjuan. Därför är ett andra syfte med min studie 

att studera förhållandet mellan elevernas sätt att se på läxor mot hur deras lärare uppfattar 

samma begrepp. Det tredje syftet med undersökningen är att pröva min hypotes om att arbetet 

med läxor inte fungerar och, med grunden i det empiriska materialet och med stöd av aktuell 

forskning och av min vetenskapsteoretiska ansats, kritisk teori, föreslå en förbättrad 

arbetsmetod för läxor för årskurs sju på ISH.  

 

 För att problematisera syftet använder jag följande problemformuleringar:  

 

• Hur fungerar elevers fritid i förhållande till läxläsningen? 

• Hur inverkar läxor på elevernas studieresultat? 
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• Hur påverkar läxläsningen elevernas syn på framtiden?  

• Hur inverkar läxläsning på elevernas hälsa?  

• Hur stämmer elevernas uppfattning om läxor överrens med deras lärares syn på 

läxor?  

• Hur fungerar läxor i allmänhet i år sju på ISH? 

• På vilket sätt kan vi på ISH i årskurs sju arbeta med läxor i framtiden?  

 

Problemformuleringarna ovan tar sin utgångspunkt i läxan som fenomen. För att läsaren av 

min rapport ska få en tydlig bild av vad som menas med läxa i studien definierar jag den här 

nedan. Hellsten (1997) menar att läxa sällan definieras i litteraturen och hävdar även att 

avsaknaden av definition är ett problem eftersom att det i forskningen är grundläggande att 

veta vad man undersöker. Svenska Akademiens säger att ”läxa” innebär ett ”visst avgränsat 

stycke” och är ett ”hemarbete att inläras (på en gång, till nästa lektion)” (Svenska Akademien, 

2010). I Merriam-Websters står det att läsa att läxa är förberedande läsning eller 

efterforskning (inför en diskussion eller debatt) (Merriam-Webster, 2010). Österlind (2001) 

menar att läxan är ett fenomen som lever i kölvattnet mellan skola och hem medan Westlund 

(2004) förklarar att de flesta definitioner som finns i litteraturen innebär att läxor är hemarbete 

som ges från läraren till eleven. Cooper (1989) anser att läxor är uppgifter som elever blir 

tilldelade av lärare och som är menade att utföras efter skoltid (1989) och instämmer därför i 

den generella bild som Westergren ger av läxdiskursen.  

 Den definition som är gällande för denna undersökning, och som därmed utgör grunden 

för samtliga ovannämnda problemformuleringar, är att läxa är en skolrelaterad uppgift som 

inte ska utföras under skoltid. Uppgiften som läxan består i, avgränsas inte vilket innebär att 

den kan knyta an till olika ämnen eller till någon annan aspekt av skolans verksamhet. Det kan 

alltså innebära att eleven har fått en läxa som ligger utanför alla skolämnen, t.ex. att samla in 

pengar till en resa. Det är ju också en uppgift som är lärorik och svarar mot skolans mål att 

”eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper” (Lpo94, 2006). I den för studien 

aktuella rapporten fastslår jag inte heller att det är läraren som ger eleven läxa, eftersom att 

jag anser att det kan vara eleven själv som bestämmer sin egen läxa eller som tilldelar en 

kamrat läxa.  

 Dokumentation och teori som ligger till grund för min analys och diskussion av mina 

problemställningar angående läxan på ISH följer i nästa avsnitt, avsnitt fyra.   
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4 DOKUMENTATION OCH TEORI   

 

I den här delen av rapporten redogör jag för den litteratur som ligger till grund för mitt 

forskningsområde. Jag har delat in litteraturen i två delar, dokumentation samt teori. Den 

teoretiska består av två delar: Klassisk teori och Modern teori. Den klassiska teorin innefattar 

en redogörelse av den forskningsvetenskapliga ansats, kallad Kritisk teori, som jag använder 

som ansats och analysverktyg. Under rubriken ”Modern teori” har jag samlat den forskning 

och litteratur som kan relateras till läxor. Men jag börjar som sagt med dokumentation. 

 

4.1 Dokumentation 

Ovanstående rubrik omfattar skolans styrdokument, vad Sveriges politiska partier anser om 

läxor samt ISH läxpolicy.  

 

4.1.1 Vad säger skolans styrdokument om läxor?  

De politiskt förankrade styrdokument som reglerar det kommunala högstadiets verksamhet 

och är framförallt Skollagen (SFF, 1985: 110), Lpo94 (Skolverket, 2006) samt olika 

kursplaner (Skolverket). Till dessa handlingar kommer även olika förordningar, programmål, 

allmänna råd och olika föreskrifter. I Skollagen (SFF, 1985:110) finns inte läxor omskrivet i 

något kapitel och därmed kan det fastställas att läxor är en arbetsmetod som är frivillig för 

skolor att arbeta med, eller att inte arbeta med. Problematiken i lagen uppstår dock i kapitel 4 

paragraf 7a, som säger att ”kommuner och landsting skall se till att lärare, förskollärare och 

fritidspedagoger som undervisar har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det 

offentliga skolväsendet, särskilt de föreskrifter som anger målen för utbildningen, Lag 

(1999:887)” (SFF, 1985:110). Verkligheten är dock en annan. På ISH, finns det många lärare 

som inte blir långvariga i sin tjänst. De kommer från olika utbildningssystem, olika kulturer 

och har olika lång arbetslivserfarenhet i Sverige. Många känner inte till, eller vet inte hur man 

tillämpar de lagar och förordningar som styr vår skola. Men i lagen står tydligt att det finns ett 

ansvar hos vår kommun att se till att dessa lärare får denna information och utbildning. I 

kölvattnet av olika tolkningar av hur verksamheten ska se ut uppstår därför många 

individuella lösningar av hur utbildningen ska drivas. Läxor är ett sådant fenomen som lärare 

individualiserar på eget bevåg och resultatet blir icke homogen syn på läxor vilket bidrar till 

förvirring hos eleverna. Det finns inte heller någon hjälp för lärare att få i läroplanen för 

högstadiet eftersom att denna inte heller omnämner läxor. 
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 Den svenska läroplan som omfattar det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet benämns Lpo94. Denna handling omfattar de riktlinjer och värden som gäller 

bl.a. för högstadiet vars elever är fokusgruppen för min undersökning. I detta dokument står 

det inte att finna hur och inte heller ens att, skolan ska arbeta med läxor (Skolverket, 2006). 

Däremot ska undervisningen ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 

2006). Skolans elever är mycket olika och några elever klarar med all säkerhet av läxor 

medans andra elever inte klarar av denna uppgift. ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter […] och därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla” (Skolverket, 2006). Jag tolkar detta som att, elever återigen är olika och därför 

kan en lärare inte utforma undervisningen på samma sätt för alla och alla elever kan inte få 

samma läxa. Några elever ska kanske inte alls ha läxa. Eleverna kan därför uppmuntras att 

själva vara med och ta ansvar för sin inlärning genom att diskutera med sin lärare huruvida 

denne ska ha läxa och i så fall vad den ska innebära.     

 Till sist i Lpo94 har jag reflekterat över citatet: ”undervisningsmålen ständigt [ska] 

prövas, resultaten följ[as] upp och utvärderas och […] nya metoder prövas och utvecklas” 

(Skolverket, 2006). Därmed tycks det uppenbart att läxan som arbetsmetod ska ”prövas och 

utvecklas”. Detta arbete ska dessutom ske i ett aktivt samspel mellan elever, lärare och 

föräldrar. Denna uppmaning är dock inte alltid uppmärksammad på olika skolor, det har jag 

erfarit, dels på mina olika VFU skolor, men även på ISH. På ISH är saken den samma, 

individuella lärare har, som jag har nämnt ovan, sin egen syn på läxor, och någon diskussion 

om hur skolan ser på detta fenomen eller någon revidering av denna arbetsmetod finns inte. 

Därmed strider skolan mot läroplanen. 

     Slutligen om styrdokumenten vill jag också säga att det inte heller i de olika ämnenas eller 

ämnesblockens kursplaner finns något skrivet om hur skolan ska arbeta med läxor. Därmed 

kan det efter den här rubriken konkluderas att arbetet med läxor inte är obligatoriskt men det 

är inte heller oproblematiskt eftersom att synen på läxan skriftar på ISH.  

 

4.1.2 Vad anser Sveriges utbildningsminister och Sveriges politiska partier om läxor  

I e-post korrespondens med Alliansregeringens utbildningsminister Jan Björklunds 

medarbetare i den politiska staben, Erik Scheller (2010) på Utbildningsdepartementet, har jag 

tagit del av utbildningsministers syn på läxor i Sverige. Scheller menar att kunskapsresultaten 

hos svenska elever sjunker snabbt. Han specificerar dock inte i någon vidare stor utsträckning 

hos vilka elever (ålder, kön, etnisk härkomst etc.) som kunskapsresultaten sjunker och han 

definierar inte heller vad han menar med kunskapsresultat eller i jämförelse med vad som 
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resultaten sjunker. Scheller skriver vidare att läxor är ett ”pedagogisk[t] redskap[…]”, av 

många, som kan användas för att vända denna trend. Detta eftersom att arbete med läxor 

innebär att den effektiva tiden med skolarbete ökar. Scheller skriver även att svenska elever 

känner sig stressade och känner ångest inför skolan och att de gör det i en större utsträckning 

än i nästan alla andra länder. Han säger att vi i Sverige har färre läxor, prov, senare betyg och 

färre betygssteg än i dessa länder. Han berättar att om färre läxor skulle innebära mindre 

stress, så skulle svenska elever vara bland de mest avstressade. Men, så är inte fallet, säger 

han, utan svenska elever är bland de mest stressade i välden. Han avslutar med att säga att 

”rätt utformat så skapar inte fler läxor ökad stress”. Vad han inte säger eller funderar över är 

huruvida stressen inför skolarbetet och läxorna stammar från något annat i samhället än just 

läxorna.  

      De övriga politiska partierna har även de åsikter om läxor. Vänsterpartiet anser att en 

läxfri skola minskar risken för att elever ska misslyckas i skolan (Vänsterpartiet, 2010). De 

anser att det är läraren som är utbildad för uppdraget att hjälpa elever med skolarbetet, inte 

föräldrarna. Därför ska skolarbetet genomföras i skolan och inte i hemmet där eleverna inte 

kan få samma stöd som i skolan. Vidare vill Vänsterpartiet anställa fler lärare se anser att i en 

miljö med fler lärare behövs det inga läxor, men att det är upp till den enskilda skolan att fatta 

beslutet om en läxfri skola. Sverigedemokraterna summerar vad de anser om läxor i ”det är 

bra som det är idag” (Sverigedemokraterna, 2010).  De har inte vidare någon åsikt om hur det 

är idag eller hur de vill se framtiden. Centerpartiet (2010) tycker att det inte finns något givet 

svar på hur läxmodellen ska se ut i den svenska skolan. De tror inte heller att något annat 

politiskt parti kan svara på den frågan heller. Men de tycker att det är lärarna som själva ska 

bestämma om läxornas omfång. Centerpartiet tycker också att läxor behövs för att inlärningen 

ska fungera bättre, men de kan inte specificera hur mycket eleverna ska ha. 

Socialdemokraterna skriver på sin hemsida att lärarna ska kunna ge eleverna läxor och att 

politikerna inte ska lägga sig i vad de professionella gör i detta avseende 

(Socialdemokraterna, 2010). De föreslår även att för de elever som inte har någon hemma 

som kan hjälpa dem med läxor ska skolan ordna läxhjälp. Folkpartiet (Mattsson, 2006) vill att 

skolans elever ska ha fler läxor eftersom att de vill att eleverna ska förbättra sina resultat, 

särskilt i jämförelse med elever i samma åldrar i andra länder. Folkpartiet menar även att 

läxor hjälper elever att ta mer ansvar, men att de som inte klarar av läxläsning ska få hjälp i 

skolan genom vad de kallar läxhjälp, t.ex. på håltimmar (Mattsson, 2006). Partiet vill lägga till 

i läroplanen att läxor är en del av skolundervisningen. Dessutom tycker de att Vänsterpartiets 

förslag att förbjuda läxor är absurt (Folkpartiet, 2006). Moderaterna ser att det är lärarna som 
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bestämmer om man ska ha läxor eller inte (Bergkvist, 2010). Dessutom vill man att skolorna 

ska jobba med individuella lösningar dels på individplanet men även på skolnivå. 

Moderaterna tänker sig att skolor kan profilera sig som att ha korta skoldagar med många 

läxor medan andra skolor skulle kunna ha långa dagar med inlagd läxläsning på schemat 

(Bergkvist, 2010). Kristdemokraterna är ett parti som inte vill ta bort läxorna (Tjernberg och 

Norlin, 2010). De tycker att det är bra att tiden då skolan styrdes centralt av politikerna är 

förbi och förespråkar att de enskilda skolorna ska bestämma om, med stöd i läroplanen, 

pedagogiska metoder som är lämpliga för deras elever. De tycker att läxor är ett positivt 

inslag i skolan eftersom att det förbereder eleverna för kommande högre studier och det 

livslånga lärandet (Tjernberg och Norlin, 2010).  

 Sammanfattningsvis står det klart att de politiska partierna inte står enade vad det gäller 

hur skolorna ska arbeta med läxor i framtiden. Alliansregeringens utbildningsminister Jan 

Björklund, som även är partiledare för Folkpartiet, vill se fler läxor trots att forskningen inte 

kan påvisa att detta är rätt väg att gå. Andra partier vill helt ta bort läxorna medan några 

partier inte riktigt tycks veta vad de vill. Under nästa rubrik står det i vilket fall som helst 

skrivet hur ISH ser på läxor.   

 

 

4.1.3 Läxpolicy på The International School of Helsingborg 

På The International School of Helsingborg finns en läxpolicy som gäller alla klasser från 

årskurs sex till nio. Denna policy återges bland annat på skolans hemsida och i skolans 

lärarhandbok (International School of Helsingborg, 2009) varifrån följande information 

kommer. Denna policy säger bl.a. att läxor ska vara kopplade till det som eleven tidigare har 

arbetat med i klassen. Läxorna ska ges mellan en och två gånger i veckan för varje ämne. 

Vidare säger policyn att det läxschema som finns ska följas vilket innebär att läxa inte får ges 

på någon dag som inte i förväg har bokats. Läxorna är även tidsreglerade och antalet minuter 

varierar från årskurs till årskurs. I år sex säger policyn att eleverna ska 80 minuters läxa varje 

kväll. Från årskurs sju till nio gäller 90 minuter varje kväll i samtliga tre årskurser (sju, åtta 

och nio). Enligt policyn ska läsning vara en aktivitet som alltid ska finnas med, varje kväll, i 

läxläsningen. Det står även att läsa att skolan anser att elevernas sociala liv är viktigt och 

därför ska inte för mycket läxor ges så att elevernas fritid inte påverkas för mycket. Vidare 

säger läxpolicyn att läxor som sträcker sig över en längre tidsperiod, såsom läsning av en bok 

följt av bokreferat eller projekt ska ha en tidslinje med delmål att uppnå längs vägen. Läxor 

ska även samlas in eller rättas i klassen på dagen då läxan ska vara klar. Om läxan samlas in 
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ska denna rättas och förses med feedback från läraren till eleven/eleverna så snart som möjligt 

efter insamlingen. Denna feedback ska fokusera på vad eleven/eleverna har gjort bra med 

även guida eleven/eleverna till hur de kan förbättra sig. Lärare ska se till att eleverna får olika 

typer av läxa och ska även se till att föra dagbok över läxevaluering. Slutligen får eleverna 

lämna in skriftligt arbete skrivet för hand eller på ordbehandlare och lärare ska se till att 

föräldrarna får tillgång till läxorna.  

          Föräldrarnas ansvar och rättigheter står även de omnämnda i skolans läxpolicy. Här står 

att läsa att föräldrarna uppmanas kontakta ämnesläraren om de har frågor gällande något av 

det som står omnämnt ovan. Elevernas skyldigheter består av att de ska skriva ner sina läxor i 

sin läxdagbok innan de lämnar klassrummet. Alla lärare ska skriva läxan på tavlan och skriva 

upp när denna ska vara klar.  

          Om en lärare skickar läxor via e-post ska han eller hon begära ett läskvitto så att det står 

klart om eleven har tagit emot läxan eller inte. Det är även lärarens uppgift att kontrollera att 

eleverna har skrivit upp läxan. När läxan är gjord ska läraren sätta ett kryss i läxdagboken 

bredvid den gjorda läxan. Mentorer ska varje vecka under mentorstiden kontrollera alla 

läxböcker så att även mentorn får en överblick över elevernas läxor. Föräldrar och mentor ska 

underrättas om en elev upprepade gånger inte utför sin läxa. Konsekvenserna av den icke 

utförda läxan blir kvarsittning.  

 Nedan följer den andra delen av avsnittet ”Dokumentation och teori” i vilket jag börjar 

med klassisk teori som inbegriper min vetenskapsteoretiska ansats Kritisk teori.  

 

4.2 Klassisk teori 

Kritisk teori (KT) är en samhällsvetenskaplig forskningstradition som har sina rötter i 

marxismen och främst den s.k. Frankfurtskolan som uppstod under första halvan av 1900-talet 

med vetenskapsmän som bl.a. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich Fromm och 

Herbert Marcuse. Idag är det den tyske filosofen Jürgen Habermas som är den mest kände 

företrädaren av denna tradition (Patel och Davidson, 2003) och till honom återkommer jag 

längre ner.  

 KT präglas av, för det första, en tolkande ansats, och för det andra, ett kritisk 

ifrågasättande av den sociala verkligheten (Alvesson och Sköldberg, 2008). Med den sociala 

verkligheten menas t.ex. dominerande samhällsinstitutioner, dess intressen och identiteter 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). KT är därför ett vetenskapligt förhållningssätt som tydligt 

relaterar forskning till politik, ideologi och samhälle och en utgångspunkt är att ingen 

forskning står utanför samhället (Patel och Davidson, 2003). Om forskaren inte reflekterar 
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över forskningens funktion ur ett kritiskt perspektiv finns risken att olika elitgrupper påverkar 

vetenskapen som då blir förment objektiv men egentligen bidrar till att reproducera det 

rådande. Fokus inom KT är istället att kritisera företeelser i samhället, att upplysa människor 

om deras förhållande samt att leta efter olika alternativ till rådande förhållande och i 

förlängningen åstadkomma förändring. Denna vetenskapstradition kännetecknas därför av att 

forskningen antas kunna ha en emancipatorisk eller frigörande funktion, forskaren vill med 

andra ord göra sig fri från traditionell ordning. (Patel och Davidson, 2003). KT understryker 

vidare att sociala förhållanden är födda av vår historia och är märkta av makt- och särintressen 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Människan uppfattas i KT som tvetydig och motsägelsefull 

och att det finns starka potentialer och benägenhet att handla åt olika håll (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). KT ser den moderna människan som manipulerad och passiv, som ett offer 

för samhällsmaskineriet, som en fånge i existerande sociala former.  

 Frankfurtskolan bildades i slutet av 1920-talet i form av ett särskilt, fristående 

forskningsinstitut knutet till universitetet i Frankfurt. Här kombinerades kunskap från 

sociologi, psykoanalys, filosofi, ekonomi och estetik i en unik samhällsvetenskaplig 

forskningsmiljö. Man tillbakavisade traditionella vetenskapsuppfattningar och försökte 

utveckla sociala teorier som var filosofiskt informerade och praktiskt betydelsefulla. 

Forskaren skulle vara socialt och politiskt engagerad, oberoende, kritiskt och intellektuell. 

Fritänkaren snarare än metodspeciallisten utgjorde idealet (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

En grundtanke var att samhällsvetenskapen skulle utveckla kunskap med vars hjälp man 

kunde hantera och motverka irrationella och repressiva sociala strukturer och processer. 

Viktiga inspirationskällor var Marx, Weber, Hegel, Kant och Freud (Alvesson och Sköldberg, 

2008).  

 Jürgen Habermas är en tysk forskare och filosof brukar beskrivas som representant för 

andra generationen av Frankfurtskolan. Han intar idag en helt dominerande position inom KT 

i sitt mer, än de tidigare anhängarna av Frankfurtskolan, nyanserade sätt att kritisera 

samhället. Habermas anser att politiska och etiska diskussioner om samhällsproblem har fått 

stå tillbaka för experters samt ingenjörers lösningar på sociala problem. Resultatet har blivit 

att enskilda människor inte är kapabla till att ta politiska och etiska ställningstaganden. 

Teknik, vetenskap och administration har alltså i allt större utsträckning tagit över samhällets 

problem. Habermas har en menar att vetenskap och teknik idag fungerar som ideologi i vårt 

samhälle och tilläger att politiska beslut är beslöjade av en teknokratisk ideologi (Alvesson 

och Sköldberg, 2008).  
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 Vidare förklarar Habermas att pengar styr allt fler sektorer av vårt samhälle. Han menar 

att detta faktum riskerar att utarma det som människor upplever som meningssammanhang 

och deras sätt att socialisera och forma sin personlighets. Detta i sin tur bidrar till många av de 

välståndsproblem vi har idag i form av psykiska och sociala problem (Alvesson och 

Sköldberg, 2008).  

 

4.3 Modern teori  

Under denna rubrik har jag ackumulerat forskning och litteratur som kan relateras till läxor i 

den mån de granskas i denna studie. Jag börjar med studier gjorda på hur högstadieelever ser 

på läxor. 

 

4.3.1 Tidigare studier på hur högstadieelever uppfattar läxor 

Det finns mycket lite forskning kring elevers syn på läxor (Warton 2001, Westlund 2004). Det 

finns däremot mycket forskning kring läxor från andra perspektiv, och denna forskning har 

ägnat sig åt andra områden t.ex. hur läxläsning inverkar på studieresultat, hur lärare och 

föräldrar kan få elever att göra sina läxor, för att nämna två. Eftersom att det finns så lite 

skrivet om just elevers uppfattning av läxor så blir det under den här rubriken komplicerat att 

påvisa en tydlig tendens eller, tvärt om, att påvisa diskrepans inom området.  

      Westlund (2004) gjorde en studie på årskurs 6-8 där hon ombad eleverna att skriva 

uppsatser om när tiden har betydelse. Hon efterfrågade inte hur elever ser på läxor, men 

däremot kom detta ämne upp i, i stort sett, samtliga uppsatser. I det empiriska materialet 

kunde hon utläsa att läxor uppfattades av eleverna som mycket tidskrävande. Hon tolkade 

därför detta resultat som bevis för att läxor är något som både engagerar och angår elever.     

När andra forskare har tittat närmare på elevers uppfattning av läxor är det ofta det ofta 

elevernas negativa känslor som resultaten fokuserar på, detta oavsett deras sociala bakgrund 

(Warton, 2001). Men, å andra sidan, har de undersökningar som har gjorts på hur elever 

uppfattar läxor, oftast inte har kommit fram till hur elever verkligen ser på läxor eftersom att 

bevisen har varit otydliga (Warton, 2001). Vidare pekar Westlund (2004) på att läxor ofta blir 

roligare att göra, enligt eleverna, om de får göra dem tillsammans med andra elever. Men, 

eleverna tycker ändå att läxorna konkurrerar för mycket med elevernas föreningsliv eller 

hindrar dem att uppfylla sociala mål som att vara med kompisar. Elevers uppfattning av läxor 

är ofta långt skild från deras lärares syn på samma fenomen (Westlund, 2004). Eleverna har 

svårt att se läxor som en möjlighet och tycker ofta läxor är jobbiga att ha och att det är tungt 

att ha många läxor till samma dag (Westlund, 2004). Westlund (2004) finner bevis för detta 
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argument genom att jämföra samma studie gjord 1996, vilken visade att 9% av eleverna fann 

läxor betungande, jämfört med det som studien 2004 visade, nämligen att 40% tyckte att läxor 

var jobbiga.  

      Eleverna har även olika uppfattningar om läxor beroende på vilken klass de går i och 

vilken lärare de har (Westlund, 2004). Även olika ämnen pekas ut av eleverna som extra 

tunga vad det gäller läxor. T.ex. matte, engelska och svenska men även SO framkommer som 

extra jobbiga i Westlunds studie. Eleverna säger att dessa ämnen har de flera gånger i veckan 

och att de alltid har prov, läxor, deadlines, projekt och annat till dessa lektioner.  

 

4.3.2 Tidigare forskning på hur lärare ser på läxor 

De flesta lärare ger läxor till sina elever men många lärare uppfattar att det är svårt att få 

elever att göra sina läxor eftersom att tiden efter skolan tas upp av många andra 

konkurrerande aktiviteter (Killoran, 2003 i Xu, 2009). Anledningarna till att ge ut läxor 

varierar. Epstein och Van Voorhis (2001) (i Westlund, 2004), menar att lärare anser att läxor 

bidrar till att elever utvecklar ett ansvarstagande, att de blir mer tidseffektiva, de ökar elevens 

självförtroende, främjar goda studietekniska vanor samt ger ytterligare tillfälle till tid för 

viktiga arbetsmoment. Dessa förtjänster är med andra ord anledningar till att lärare ger läxor 

till sina elever. Dessutom menade lärarna i samma studie att mycket läxor signalerade, till 

föräldrarna, att skolan höll hög kvalitet. Epstein visade även tidigare i en studie gjord 1988 

(2001) att övriga anledningar till att lärare gav elever läxor var att eleverna fick: öva vad de 

sett i klassrummet, förbereda sig för kommande lektion, delta i olika moment, utvecklas 

personligen, interagera med sina föräldrar, interagera med sina klasskamrater. Andra 

anledningar som Epstein nämnde var även att läxor gavs för som bestraffning och för att det 

var skolans policy (2001).  

      Epstein och Van Voorhis (2001), i Westlund (2004), förklarade också att de lärare som 

designade läxor så att dessa skulle möta specifika syften och mål hade fler elever som gjorde 

deras läxor och även drog nytta av den genomförda läxan. Även föräldrarna till dessa barns 

lärare blev mer involverade i läxarbetet och skolan. Avslutningsvis berättar Westlund (2004) 

att den slutsats som man kan dra är att det är viktigt för lärare att diskutera läxor och särskilt 

läxornas karaktär, svårighetsgrad och design.  

      

4.3.3 Effekter av läxor  

Enligt Cooper (2007) så kan effekterna av att göra läxor vara positiva och negativa. I den 

positiva kategorin identifierar han fyra subkategorier: immediate academic effects 
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(omedelbara akademiska effekter), long-term academic effects (långsiktiga akademiska 

effekter), nonacademic effects (icke akademiska effekter) och parental involvement effects 

(föräldrainblandnings effekter). Vad det gäller den första positiva effekten av läxor, 

långsiktiga akademiska effekter så nämner Cooper (2007) att eleverna bättre kan komma ihåg 

fakta och de förstår bättre material som de har studerat. De långsiktiga akademiska effekterna 

skriver han är bland annat att eleverna utvecklar sitt kritiska tänkande samt sitt 

processläsande, det uppmuntrar dem att lära sig saker under sin fritid, det förbättrar deras 

attityd gentemot skolan och förbättrar elevernas studieteknik. Inom ramen för det som Cooper 

kallar icke akademiska effekter faller bland annat att eleverna utvecklar bättre självdisciplin, 

bättre tidsuppfattning och de lär sig att lösa problem på egen hand. Slutligen har Cooper 

uppmärksammat att läxläsning kan ha positiva effekter på familjelivet. Då elever tar med sig 

skolarbetet hem så kan föräldrar och barn samlas kring läxorna. På så sätt kan föräldrarna i 

större utsträckning komma att uppskatta och engagera sig i läxorna och eleverna kan komma 

att känna en större koppling mellan hemmet och skolan vilken kan vara positivt för barnet 

(Cooper, 2007).  

          De negativa effekterna av läxor motsäger de positiva effekterna (Cooper, 2007). Till 

exempel anser, enligt Cooper, några forskare att läxor kan påverka elevers attityd gentemot 

skolan på ett positivt sätt, medans andra menar att läxor kan inverka negativt på hur elever ser 

på skolan. Läxor i för stor utsträckning kan även leda till fysisk och psykisk utmattning. 

Vidare kan läxläsning inverka i allt för stor utsträckning på elevernas fritid under vilken de 

kan, genom t.ex. aktiviteter, lära sig färdigheter som de inte lär sig i skolan. Föräldrar kan 

även inverka negativt på elevernas inlärning. Ibland pressar föräldrarna eleverna till att göra 

färdig en läxa till perfektion. Föräldrarnas inblandning i läxarbetet kan även leda till förvirring 

hos eleven. Ibland kan detta bero på att föräldrarna angriper läxan på ett annat sätt än vad 

eleven är van vid i skolan, men det kan också bero på att föräldrarna inte har förståelse för det 

material som skickas med hem. Det händer även att föräldrar faktiskt gör elevernas läxor åt 

dem (Cooper, 2007). 

          Avslutningsvis hävdar de som är negativt inställda till läxor att denna arbetsmetod ökar 

klyftan mellan de högpresterande och de lågpresterande. De elever som presterar bra kommer 

ofta från hem med goda förutsättningar såsom att ha stöd från föräldrar, bra material att arbeta 

med och en bra plats att arbeta på (Westlund, 2004, Cooper, 2007).    

 Här avslutar jag dokumentations och teoridelen och fortsätter nedan med att diskutera 

vilken metod jag har valt för att samla in studiens empiriska material. 
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5 METOD  

I det här avsnittet presenterar jag den metod jag har valt att tillämpa för att samla in studiens 

empiriska material. Jag motiverar valet av metod genom att knyta motiveringen till relevant 

teori, till studiens problemformuleringar samt till min vetenskapsteoretiska ansats kritisk teori. 

Jag diskuterar begrepp såsom validitet, reliabilitet, tillförlitlighet , trovärdighet och etik och 

jag redogör även för mitt urval, men jag börjar med mitt att diskutera mitt metodval.     

 

5.1 Metodval  

Inför valet av lämplig metod för att samla in studiens empiriska material, tog jag fasta, dels på 

mina frågeställningar dels anknytande teori samt min vetenskapsteoretiska ansats kritisk teori. 

Som jag har nämnt ovan är syftet med min studie att studera hur eleverna på ISH ser på olika 

aspekter av fenomenet läxor men jag undersöker även hur elevernas uppfattning av läxor 

stämmer överens med lärarnas syn, vilket är studiens andra syfte. Det tredje syftet är att pröva 

min hypotes om att läxor är en arbetsmetod som inte fungerar optimalt i år sju samt genom att 

förena teori med studiens empiri, arbeta fram en förbättring vad det gäller läxor som 

arbetsmetod på skolan. I valet av metod reflekterade jag även över bedömningskriterier för 

kvalitativ metod såsom validitet, reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet och nedan börjar 

jag med att förklara dessa begrepp. Därefter fortsätter jag med att argumentera för mitt val av 

kvalitativ metod och kopplar då de ovan nämnda bedömningskriterierna till metodvalet 

löpande i texten.  

 

5.1.1 Validitet, reliabilitet, trovärdighet och tillförlitlighet   

Validitet och reliabilitet är båda bedömningskriterier bl.a. för kvalitativ metod som kan 

användas för att höja kvalitén på en undersökning (Gripenberg, 2006). Validiteten, eller 

studiens giltighet, kan sägas innebära att en forskare verkligen studerar det han eller hon har 

för avsikt att undersöka och inget annat (Kihlström i Dimenäs, 2007). Ofta delas validiteten in 

i intern och extern validitet där den interna validiteten avser överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och teoretiska idéer som denne utvecklar (Gripenberg, 2006). Extern 

validitet innebär att generaliserbarheten av resultaten till andra kontexter ofta är relativt låg i 

kvalitativa undersökningar eftersom de oftast baserar sig på enstaka eller ett få tal fall i en 

specifik situation. En annan typ av validitet är den som benämns innehållsvaliditet. Denna typ 

av validitet kan höjas om t.ex. en handledare på högskolan går igenom och granskar de 

redskap som ska komma att användas för insamlandet av det empiriska materialet (Kihlström 
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i Dimenäs, 2007). (Kihlström i Dimenäs, 2007). Dessa redskap kan t.ex. vara intervjufrågor, 

konstruktion av enkäter eller observationsmetodik.  

 En studies reliabilitet innebär att trovärdigheten eller tillförlitligheten är hög (Kihlström 

i Dimenäs, 2007), d.v.s. att läsaren av rapporten kan tro på de resultat som presenteras i 

studien. Liksom validiteten brukar reliabiliteten delas upp i intern samt extern reliabilitet 

(Gripenberg, 2006). Den interna reliabiliteten innebär att olika omständigheter vid 

insamlingen av empirin inte får påverka resultatet. För att öka den interna reliabiliteten kan de 

forskare som studerar samma fenomen komma överens om hur de ska tolka det de ser och hör 

(Gripenberg, 2006). Extern reliabilitet eller replikerbarhet betyder att det i kvalitativa studier 

kan vara svårt att genomföra en studie på exakt samma sätt i framtiden. Detta eftersom att det 

är omöjligt att ”frysa den sociala miljön och betingelser”. Den externa reliabiliteten blir 

därmed ofta låg i kvalitativ forskning (Gripenberg, 2006). De problem som kan uppstå vid 

intervjuer kan vara att intervjuaren utan att veta om det ställer frågor till respondenten som 

inte är neutrala. Detta kallas intervjuar bias och innebär ofta att forskaren ställer ledande 

frågor som är färgade av personliga värderingar (Gripenberg, 2006). Andra problem som kan 

uppstå är att respondenten inte vill berätta om sina uppfattningar om ämnet (respondent bias). 

Detta kan komma att bero av ett ointresse inför det studerade temat eller att respondenten och 

forskaren inte får personkemin att fungera (Gripenberg, 2006).   

 

5.1.2 Kvalitativ metod 

I valet av bäst lämpad metod för min studie, avvägde jag att arbeta med en kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Det val jag gjorde baserade jag delvis på Starrins (1994) definition av 

kvalitativ och kvantitativ metod i vilken han kortfattat säger att den kvalitativa metoden 

handlar om att undersöka egenskaper hos ett fenomen medan den kvantitativa metoden 

fokuserar på att ta reda på hur ofta en särskild företeelse förekommer (Starrin, 1994). 

Eftersom jag studerar hur läxan upplevs och påverkar elever valde jag att arbeta med en 

kvalitativ metod. Med en sådan metod kan jag få en mer nyanserad och detaljerad överblick 

över fenomenet läxa än om jag använder mig av en kvantitativ metod.   

 En annan anledning till att jag valde att arbeta med en kvalitativ metod var att jag hade 

valt kritisk teori (KT) som vetenskapsteoretisk ansats i mitt arbete. Som jag har diskuterat 

ovan så är KT, i all korthet, en samhällsvetenskaplig tolkande ansats som fokuserar på att 

kritisera företeelser i samhället, att upplysa människor om deras förhållande samt att leta efter 

olika alternativ till rådande förhållande och i förlängningen åstadkomma förändring (Alvesson 

och Sköldberg, 1994). Ett av mina syften med studien var, som jag har nämnt tidigare, att 
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arbeta fram en ny modell för läxor som jag vill implementera på ISH i augusti 2010. Genom 

att arbeta med en kvalitativ metod kan jag ta reda på hur elever och lärare uppfattar 

egenskaperna hos läxor mer på djupet än vad jag kan med en kvantitativ metod. Med en 

kvalitativ metod kan jag bättre analysera vad det är som fungerar och inte fungerar med läxan 

enligt lärare och elever och med hjälp av denna information bygga upp en alternativ 

läxmodell. På så sätt fungerar en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ metod vad det gäller 

att svara på kraven från KT på att kritisera, leta efter alternativ samt att åstadkomma 

förändring i min studie.  

 Ett kvalitativt redskap för att samla in material är intervjuer såsom, bl.a. kvalitativa, 

kvantitativa och gruppintervjuer (Dimenäs: 2007). Gruppintervjuer består av små grupper av 

individer som tillsammans diskuterar ett på förhand (av forskaren) bestämt ämne (Davidsson i 

Dimenäs (red.): 2007). Denna intervjumetod ansåg jag inte vara lämplig i elevsammanhanget 

eftersom att risken för att årskurs sju elever kan tänkas påverkas av sina kamrater i ett sådant 

forum är tämligen stor. Om jag hade genomfört en sådan gruppintervju hade med all säkerhet 

reliabiliteten, d.v.s. trovärdigheten eller tillförlitligheten av resultaten (Kihlström i Dimenäs 

(red.), 2007), av min undersökning varit liten. Denna intervjutyp ansåg jag inte heller vara 

tillförlitlig i lärarsammanhanget på grund av det faktum att klimatet mellan lärarna i många 

fall inte är så öppet att en sådan intervju skulle komma att leva upp till mina krav på 

reliabilitet. I den situationen skulle respondent bias och kanske t.o.m. intervjuar bias uppstå 

(Gripenberg, 2006). Däremot svarade enskilda intervjuer mot mina krav på hög reliabilitet 

och jag valde därför mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer.  

 Den kvalitativa intervjun skiljer sig från den kvantitativa i det att den kvantitativa är 

starkt strukturerad i sin natur, med frågor som är klara i förväg och med en intervjuare som 

ställer dem i en särskild följd och som frågar alla deltagare på samma sätt. Den kvalitativa 

intervjun påminner mer om ett vanligt samtal med öppna frågor, men den har ett bestämt 

fokus och det är intervjuaren som ser till att behålla riktningen i samtalet och att respondenten 

håller sig till ämnet (Kihlström i Dimenäs (red.), 2007). De öppna frågorna medför att 

respondenten har en möjlighet att berätta om sina erfarenheter med egna ord och på det sättet 

blir svaren mer tillförlitliga än om jag hade använt en kvantitativ intervju (Kihlström i 

Dimenäs (red.), 2007). Utav anledningen att den kvalitativa intervjun bättre uppfyllde mina 

krav på reliabilitet valde jag att använda mig av just den metoden för att samla in mitt 

material.  

 Vid arbetet med kvalitativa intervjuer är det dessutom viktigt för intervjuaren att 

reflektera över sin egen förförståelse, särskilt om respondenten är känd (Kihlström i Dimenäs 



17 

 

(red.), 2007) som i mitt fall. Förförståelsen grundar sig på att intervjuaren redan tidigare har 

kunskap om ämnet som undersöks. Denna subjektiva uppfattning måste intervjuaren bortse 

från och helt fokusera på respondentens utsaga (Kihlström i Dimenäs (red.): 2007) så att, som 

jag har nämnt ovan, intervjuar bias inte uppstår (Gripenberg, 2006). Jag som verksam lärare 

på ISH har en tydlig förståelse, dels eftersom att jag är välbekant med alla mina respondenter 

och dels för att jag känner till hur vi arbetar med läxor på skolan. Som jag har nämnt ovan var 

det min uppfattning att läxor var och är ett problemområde på ISH som inspirerade mig och 

som låg till grund för min studie. Jag var vid studiens början tämligen negativ till hur arbetet 

med läxor fortlöpte på skolan, och det är därför extra viktig att jag är objektiv under mina 

intervjuer och under analyserna av dessa.   

 Validiteten av min studie grundar sig på ett par olika parametrar. Dels är mina 

intervjufrågor granskade av mina handledare. I och med att jag får ett utlåtande om kvalitén 

på mina frågor av en vetenskapligt skolad människa ökar innehållsvaliditeten (Kihlström i 

Dimenäs, 2007). Därtill kan läggas att jag har diskuterat innehållet i min studie med min 

handledsgrupp som har kommit med förbättringskommentarer vilket har inverkat positivt på 

tillförlitligheten av min studie. Vidare har jag även förhört mig med respondenterna om de 

anser att vad jag har kommit fram till i min studie är bra och jag har diskuterat med några av 

de lärare som jag har intervjuat hur de upplever resultaten i förhållande till min uppfattning. 

Slutligen diskuterar jag resultaten av min studie via den tidigare forskningen och vad den har 

kommit fram till vilket i allra högsta grad påverkar den interna validiteten. Detta eftersom att 

jag ställer mina resultat och observationer i relation till den teori och tillhörande läxmodell 

som jag utvecklar efter analysen.   

 

5.2 Urval  

Det empiriska materialet i studien har samlats in genom intervjuer av två olika 

undersökningsgrupper: 1) elever och 2) lärare. Jag beskriver nedan gruppernas olika natur 

samt hur jag valde ut populationen och jag börjar med grupp 1) elever.  

          Grupp 1) elever, består av tolv elever i årskurs sju. I denna årskurs finns det 

sammanlagt 47 elever och dessa delas upp i två klasser, 7A och 7B. Av de tolv eleverna 

representerar sex elever 7A och sex elever kommer från 7B. Av de sex eleverna i 7A är tre 

flickor och tre pojkar och samma fördelning återspeglar sig i 7B populationen. Tabellen nedan 
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beskriver hur elevpopulationen i 7A ser ut vad gäller ålder, nationalitet1, föräldrarnas 

nationalitet, antal år i Sverige och antal år på ISH. 

 

Tabell 1: Beskrivning av populationen i 7A 

7A 
Pojkar Flickor 
 
Ålder 

 
Nationalitet 

 
Föräldrars 
nationalitet 

 
År i 
Sverige 

 
År 
på 
ISH 

 
Ålder 

 
Nationalitet 

 
Föräldrars 
nationalitet 

 
År i 
Sverige 

 
År på 
ISH 

 
 
12 
 

 
Svensk 

 
Svensk  

 
4 

 
4 

 
 
12 

 
Tysk 

 
Tysk 

 
4 

 
4 

 
 
13 
 

 
Svensk-
pakistansk 

 
Svensk 
Pakistansk 

 
4 

 
4 

 
 
13 

 
Brittisk 

 
Kroat 
Amerikan 
 

 
9 mån. 

 
9 
mån. 

 
 
13 
 

 
Australiensk 

 
Svensk 
Australiensk 

 
1 år, 9 
mån. 

 
1 år, 
9 
mån. 
  

 
  
14 

 
Gambier 

 
Gambia 

 
6 

 
6 

 

De elever som ingår i undersökningsgruppen i 7A har jag valt ut för att maximera spridningen 

av resultaten. Jag ville ha elever med olika åldrar eftersom att jag tror att ålder och mognad 

hör ihop (i många fall), och eftersom att mognad kan påverka läxläsningen på olika sätt enligt 

Cooper (2007), t.ex. hur väl en elev kan ta läxläsningen till sig och utföra den. Jag vill även 

att båda könen ska representeras. Nedan följer beskrivningen av populationen i klass 7B även 

här i form av en tabell. 

 

 Tabell 2: Beskrivning av populationen i 7B 

7B 
Pojkar Flickor 

 
 

Ålder 

 
Nationalitet 

 
Föräldrars 
nationalitet 

 
År i 

Sverige 

 
År 
på 

ISH 

 
Ålder 

 
Nationalitet 

 
Föräldrars 
nationalitet 

 
År i 

Sverige 

 
År 
på 

ISH 
 
 
12 

 
Svensk-
jamaikansk 
 

 
Svensk 
Jamaikansk 

 
6 

 
6 

 
 
14 

 
Holländsk  

 
Hollänsk 
 

 
2 

 
2 

 
 

 
Brittisk 

 
Brittisk 

 
7 

 
7 

 
13 

 
Iranska 

 
Iranska 

 
10 

 
10 

                                                           
1
 Nationalitet är en kategori som inte alltid är lätt att placera in en individ i. I några fall av de elever som 

omnämns i tabellerna är nationalitet endast ett ord på ett papper, i andra fall är det något som de känner stor 
samhörighet med. Några elever har en nationalitet som svarar mot ett land i vilket de aldrig har bott och några 
kanske identifierar sig med en kultur som inte har med deras nationalitet att göra.  
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12 
 

 

 
13 
 

 
Amerikans 

 
Amerikans 
 

 
2 

 
2 

 
13 

 
Amerikan 

 
Amerikanska 

 
4 

 
4 

 

Ovan beskrivs populationen i klass 7B enligt samma kategorier som klass 7A. Samma 

anledningar som jag har nämnt ovan angående 7A och valet av elever gäller för 7B. 

Tillsammans utgör som jag nämnt de båda klasserna tillsammans den undersökningsgrupp 

som jag kallar elever. En annan undersökningsgrupp som ingår i det empiriska materialet är 

gruppen lärare och den presenterar jag nedan. 

          I grupp 2) lärare, har tio lärare, som alla undervisar årskurs sju, i varierande åldrar och 

kön svarat på frågor om deras syn på läxor i sjuan på ISH. Lärarna kommer från olika 

kulturer, länder, skolkulturer och från olika utbildningssystem. I tabellen nedan sammanfattar 

jag lärarpopulationen: 

 

Tabell 3: Beskrivning av lärarpopulationen 

Lärare 
Män Kvinnor 

 
Ålder 

 
Nationalitet 

 
Ämnen 

 
År i 

Sverige 

 
År på 
ISH 

 
Ålder 

 
Nationalitet 

 
Ämnen  

 
År i 

Sverige 

 
År på 
ISH 

 
35 
 
 

 
Brittisk 

 
Historia 
Idrott 

 
10 
 

 
10 
 

 
51 

 
Ungersk 
 

 
Tyska 
 

 
20 
 

 
6 
 

 
30 

 
Portugis  
 

 
Idrott 

 
2 

 
2 
 

 
37 

 
Svensk 
 

 
Svenska 
som andra 
språk 
 

 
37 

 
6 
 

 
59 
 

 
Amerikan 
 

 
Träslöjd 
 

 
4 
 

 
4 
 

 
65 

 
Amerikans 
 

 
Engelska 
som andra 
språk 
 

 
23 
 

 
7 

 
43 
 

 
Britisk 

 
Musik 

 
6 

 
6 

 
30 

 
Fransyska 

 
Franska 

 
2 

 
2 

 
46 
 

 
Svensk 
 

 
Engelska 
som andra 
språk 
 

 
- 

 
- 

 
28 

 
Argentiska 

 
Spanska 

 
6 mån. 

 
2 

 

Lärare (1) kommer ursprungligen från England där han också är utbildad lärare. Han är 35 år 

gammal och har bott i Sverige och arbetat på ISH i tio år och totalt så har han 12 års 

arbetslivserfarenhet, varav två i England och tio på ISH i Helsingborg. Han undervisar i idrott 
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och historia. Lärare (2) är född och uppvuxen i Sverige och är även utbildad lärare här. Hon 

har svensk mamma och hennes pappa kommer ifrån Sydafrika. Hon är 37 år gammal och har 

arbetat som lärare i 16 år, varav 6 år på ISH. Hon undervisar i svenska som andra språk. 

Lärare (3) kommer från Ungern men bor numera i Sverige. Hon är 51 år gammal och har 

arbetat på skolan i sex år. Hennes lärarutbildning är svensk och hon har arbetat som lärare i 

tio år och undervisar i tyska. Lärare (4) kommer från Portugal och har arbetat på skolan i två 

år. Han är 30 år gammal och är utbildad lärare i Portugal. Han undervisar i idrott. Lärare (5) 

kommer från USA och har arbetat på skolan i två år. Han är inte utbildad lärare men har en 

magisterexamen i engelska, vilket också är ämnet som han undervisar. Lärare (6) har 

undervisat i 20 år och kommer från England där han också har sin lärarbehörighet ifrån. Han 

undervisar i bild och har varit på skolan i fyra år. Lärare (7) kommer från Argentina och är 28 

år. Hon har varit på skolan i snart ett år och undervisar spanska som hon är behörig i. Lärare 

(8) är 65 år gammal och undervisar i engelska som andra språk. Hon har undervisat sedan 

1977 i USA, varifrån hon kommer och hon har varit på ISH i cirka 8 år. Lärare (9) kommer 

från USA och undervisar i träslöjd, något som han har gjort i snart 30 år. Han har arbetat på 

skolan i fyra år.  Lärare (10) kommer ursprungligen från England men han har arbetat på ISH 

i fyra år och har bott i Sverige i snart 20 år. Han undervisar i IT men har ingen formell 

lärarutbildning.   

 

5.3 Genomförande 

Jag började min studie genom att ta kontakt med de lärare och elever som jag hade bestämt att 

jag ville intervjua. Jag berättade kortfattat om studien, utan att gå in på några detaljer som 

skulle kunna påverka reliabiliteten och validiteten, och frågade om de var intresserade av att 

svara på mina frågor men upplyste dem samtidigt att deltagandet var helt frivilligt. När jag 

hade fått positiva svar från samtliga respondenter skickade jag hem ett brev (se bilaga 3) till 

elevernas föräldrar för att få tillstånd till att intervjua deras barn. Även om jag är deras lärare 

så anser Kihlström (i Dimenäs (red.), 2007) att om man avser intervjua omyndiga barn så ska 

föräldrar eller vårdnadshavare ge sitt samtycke.  

 Nästa steg vara att genomföra intervjuerna. Eleverna intervjuade jag under håltimmar 

och raster. Jag tog de elever som hade möjlighet vid ett särskilt tillfälle och kunde därför inte 

följa en förberedd lista av elever med en särskild ordning. Samma sak gällde för lärarna. Jag 

intervjuade de som hade en ledig stund samtidigt som jag hade det. Intervjuerna tog i snitt en 

halv timme och jag genomförde dem i mitt klassrum. Ingen av respondenterna fick veta något 
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om frågorna i förväg eftersom att jag inte ville att de skulle fundera på sina svar innan 

intervjun. Detta gällde så väl för lärarna som för eleverna. 

 När intervjuerna var genomförda bearbetade jag det empiriska materialet och tolkade 

des innehåll. Jag sammanställde först alla lärares svar och alla elevernas svar på en A4 sida 

per respondent. Därefter sammanfattade jag vad lärarna hade sagt i korta fraser eller 

nyckelord, varpå jag gjorde samma sak för elevernas resultat. Därefter jämförde jag resultaten 

och plockade ut de utsagor som var samma för lärare och elever och de som skilde sig åt. Med 

utgångspunkt i varje frågeställning från mitt syfte (se 3 Syfte och problemformulering) 

formulerade jag sedan olika kategorier som sammanfattade vad resultaten visade i förhållande 

till frågorna. Till sist analyserade jag de olika kategorierna med utgångspunkt i min 

vetenskapsteoretiska.  

 

5.4 Etik 

Vad det gäller forskningsetiken i min studie så är det mitt ansvar som forskare att leverera 

forskning med god kvalité och som är moraliskt acceptabel (CODEX, 2010). Därför måste jag 

vara väl insatt i den vetenskapliga litteraturen men jag får inte fabricera, förfalska eller 

plagiera vetenskapliga data och resultat. Därtill kommer att jag måste följa nationella och 

lokala regler vad gäller t.ex. diskriminering och mobbning (CODEX, 2010). 

 Vidare skriver Vetenskapsrådet (2001) att forskare alltid måste respektera fyra krav: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär i all korthet att forskaren ska upplysa respondenterna om 

forskningens syfte, om deras uppgift och att deltagandet är helt frivilligt. I samtliga 

intervjufall informerade jag respondenten om forskningens syfte och vad den intervjuades del 

i min forskning bestod av. Dessutom berättade jag att det var helt frivilligt att ställa upp, men 

samtliga deltagare såg väldigt positivt på min inbjudan. Det så kallade samtyckekravet 

innebär att respondenterna själv har rätt att bestämma om sin medverkan i studien men att i 

vissa fall, om deltagaren är under 15 år, då måste målsman samtycka. Utav denna anledning 

tillfrågade jag elevernas föräldrar om de var villiga att ge sitt samtycke till att jag intervjuade 

dem (för kontaktbrev se bilaga 3). Konfidentialitetskravet går ut på att personuppgifter ska 

behandlas på ett konfidentiellt sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. Dessutom måste 

jag som forskare se till att enskilda respondenter förblir anonyma i rapporten. För att bevara 

respondenternas anonymitet har jag därför inte använt deras namn, ålder eller kön utan jag 

refererar till respondenterna utan att ange deras identitet genom att skriva t.ex. ”en elev” eller 

”en lärare”. Nyttjandekravet till slut innebär att de uppgifter jag har samlat in om enskilda 
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personen inte får användas utanför min studie, men bara för mina forskningsändamål. Många 

lärare ville veta vad andra specifika lärare hade svarat på mina intervjufrågor. Men, om jag 

skulle berätta vad de hade sagt hade jag brutit mot nyttjandekravet och hade då 

komprometterat min undersökning. 

 

 

6 RESULTAT  

 

Nedan presenterar jag de resultat som har framkommit av mina intervjuer. Jag har, som 

Kihlström i Dimenäs (red.) (2007) rekommenderar, sorterat och sammanställt resultaten i 

form av kategorier. På detta sätt ämnar jag ge läsaren en tydlig överblick över vilka olika 

upplysningar resultaten kan ge utifrån frågeställningarna. De olika kategorier som har 

utkristalliserat sig under mitt analysarbete är:    

 

6.1 Elever och lärare delar delvis syn på definitionen av läxor 

Lärare och elever i studien delade, till en viss utsträckning, samma syn på definitionen av vad 

en läxa är.  Både eleverna och lärarna ansåg att en läxa var skolarbete hemma och att det gav 

tillfälle att träna på och lära sig det eleverna hade fått lära sig i skolan. En av pojkarna i 

studien uttryckte att läxor var: 

 

Skola fast hemma, man gör extra jobb hemma. Man lär sig liksom det som man  
har gjort i skolan.  

 

Pojkens uttalande stämde överens med några av lärarnas som tyckte att läxor var att eleverna 

får tillfälle att träna hemma på det som de har fått lära sig i skolan: 

 

[Läxor är] en utökning av lärandet. Förutom att man lär ut en massa saker så 
förstärker man, inövar vad man har lärt, alltså förstärka och fördjupa kunskap. 
 

Men trots att likheterna i uppfattning var många så fanns det i resultaten även bevis för att 

skillnaderna mellan hur lärare och elever uppfattar vad en läxa är, är många. Lärarna svarade 

t.ex. att läxan fanns till bl.a. för att eleverna skulle göra klart det som läraren inte hade hunnit 

gå igenom under lektionstid eller för att de skulle göra klart det som de själva inte hade hunnit 

i skolan: 
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[Homework is] finishing off something worked on in class. 

 

Till detta lade lärarna även att läxan fungerade som en fördjupning av vad som hade gåtts 

igenom i klassen men även att läxan gavs till eleverna för att dessa skulle ha en chans att 

förbereda sig inför kommande lektion. Eleverna däremot nämnde andra orsaker till vad en 

läxa var och fokuserade i sin definition, liksom lärarna, på vad läxan var till för. Eleverna 

menade att läxan fanns så att lärarna kunde kontrollera huruvida eleverna hade lyssnat under 

lektionen: 

 

The teachers see if we have paid attention in class. 

 

Förutom att eleverna tyckte att läxan var till för att kontrollera deras uppmärksamhet så ansåg 

de att lärarna använde läxan som ett sätt att för att se hur mycket de hade förstått: 

 

[Homework] is work that the teachers has given us to do at home so that he or she can 
see if we have understood or not.  

 

Resultaten visade sammanfattningsvis att elever och lärare till en viss gräns delade samma 

uppfattning om hur en läxa skulle definieras, men, att skillnaderna i hur de såg på detta 

fenomen var större än likheterna.  

 

 

6.2 Elever och lärare är oeniga om hur läxor inverkar på elevers studieresultat 

Liksom i definitionen på vad en läxa är så går meningarna isär om hur läxläsning inverkar på 

elevernas studieresultat. I studien finns det respondenter, både elever och lärare, som menar 

att läxor inte alls påverkar studieresultaten: 

 

[Läxor] […] ger mig inget, för jag lär mig inte mer av läxor. Hade jag inga läxor så 
hade jag varit mer engagerad i skolan. 

 

Eleven ovan menar att läxläsningen inte påverkar hans studieresultat positivt, och några lärare 

stämmer in: 

 

Om jag går tillbaka till min definition så, vanlig läxa tror jag inte påverkar alls.  
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Läraren menar även hon att läxor inte inverkar positivt på eleverna i årskurs sjus 

studieresultat. Men resultaten av intervjuerna visade även att det fanns både lärare och elever 

som ansåg att läxorna kunde inverka positivt på elevernas studieresultat, om eleverna gjorde 

läxorna. En elev uttryckte att: 

 

 Det är bra om du gör dem och dåligt om du inte gör dem. 

 

Eleven pratade inte bara om sig själv i sin utsaga, utan refererade generellt till eleverna i 

årskurs sju då hon berättade att läxor inverkade positivt på studieresultaten om eleverna 

faktiskt gjorde sina läxor, men att de tvärtom inverkade negativt om eleverna inte gjorde sina 

läxor. En lärare instämde i detta resonemang men uttryckte att läxorna inverkade positivt på 

studieresultaten genom att läxläsningen frigjorde mer tid i klassrummet:   

 

[Homework] gives them more time in class, but only the once who actually do the 
homework, but it is a disadvantage for those that don’t do it and that is why I don’t 
like it. So in that respect I would prefer that we just do it together.  

 

Läraren menade att om eleverna gjorde sina läxor så fick de mer tid i klassrummet till att 

ställa frågor och helt enkelt lära sig mer. Men, eftersom att alla elever inte gjorde sina läxor så 

såg han hellre att läxorna togs bort och att de istället arbetade gemensamt i klassen så att alla 

fick samma information.  

 De skillnader som dök upp i denna kategori, diskrepanser i hur lärare och elever ser på 

läxors inverkan på studieresultaten, var fler än de som de båda parterna enades om. En lärare 

ansåg att läxläsning var viktigt i det att de hjälpte eleverna att prestera bättre på sina prov: 

 

Det är ganska så viktigt. Det är min uppfattning, för att förbättra sig, ju flera gånger 
du har gjort något ju bättre kan du det, det är viktigt att du får feedback. Som sagt 
också repetera. Du måste gå igenom ord och grammatik för att det ska sitta kvar.  

 

Denna lärare ansåg att läxläsning var en förutsättning för att eleverna skulle lyckas bra på sina 

prov. Hon menade att repetition var ett viktigt inslag men även att feedback från läraren var 

essentiellt om eleven skulle lyckas med sina studier. Dock var hon den enda läraren av 

samtliga i lärarpopulationen som svarade att läxor inverkade positivt på elevernas 

studieresultat. Alla de övriga lärarna var skeptiska till att ge läxor eftersom att de såg olika 
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negativa implikationer i läxläsningen. En av eleverna svarade att hon tyckte att läxläsningen 

hjälpte henne men de övriga eleverna delade inte hennes positiva inställning.  

 Vidare ansåg en lärare att läxor var en indikation på var elever låg i sin utveckling: 

  

I don’t think homework necessarily affects it in my subject but it is an indication for me 
of how well they can prepare and plan and pick out information. 

 

För att förtydliga svaret så menar läraren att läxor inte nödvändigtvis inverkade på elevernas 

studieresultat på ett positivt sätt i hennes ämne. Men, läxläsningen hjälpte henne att överskåda 

huruvida eleverna var kapabla till att hitta information och planera och förbereda. Eleverna å 

andra sida gjorde inga märkbara kopplingar mellan studieresultat och läxläsning. En elev 

menade att läxläsningen inte hjälpte henne alls att förbättra sig men att de 

sammanfattningsblad som hon fick av läraren inför ett prov var det som hjälpte henne att 

lyckas på provet. 

 Sammanfattningsvis så visade resultaten under den här rubriken att de flesta lärare var 

negativt inställda till kopplingen mellan goda studieresultat och läxläsning. Bara en lärare var 

övertygad om att läxorna var nyckeln till god studieframgång. De allra flesta eleverna 

instämde med lärarna och menade att de inte heller kunde se hur läxläsning skulle hjälpa dem 

att lyckas med prov. Bara en av de svarande eleverna tyckte att läxor faktiskt hjälpte henne att 

göra bra ifrån sig på proven och påverkade således hennes studieresultat på ett positivt sätt.  

 

6.3  Läxor stressar eleverna 

Resultaten av intervjuerna visade tydligt att både lärare och elever ansåg att läxorna stressade 

eleverna. Några lärare uttryckte tydligt att många elever blev väldigt stressade, men att några 

andra inte påverkades på samma sätt. En lärare sa att ”det finns en klick som blir stressad” 

men att de andra antagligen inte blir stressade eller så bryr de sig inte om läxorna. En lärare 

uttryckte att eleverna i sjuan av läxor mådde: 

 

Dåligt. Det är jobbigt för dem. Inte för alla, för de som behöver lärarens hjälp. Det 
känns som att de aldrig fattar vad de ska göra. Det är inte föräldrarnas uppgift att 
hjälpa dem, det är vi som lärare. Det kan bli väldigt stressigt för dem.     

 

Läraren menade att det var dennes ansvar i skolan att hjälpa eleverna med skolarbetet, inte 

föräldrarna. De som verkligen behövde en lärare som förklarade och hjälpte till fick det 

väldigt jobbigt och blev mycket stressade av läxläsningen. En annan lärare sa att eftersom att 



26 

 

eleverna gick i skolan så länge och sen hade resväg hem, tid för middag och med påföljande 

fritidsaktiviteter som sporter och dylikt, så blev dagen väldigt lång för eleverna. Läraren ansåg 

att tröttheten och mängden läxor spelade en roll i hur eleverna mådde av läxläsningen, men 

även att eleven inte hade hunnit med att göra läxan. Att förklara för läraren att läxan var 

ogjord trodde hon stressade några men, även känslan av att ha underpresterat för att eleven 

inte hade orkat eller hunnit: 

 
[Eleven mår] bra när läxorna är inom rimliga gränser, men ofta är de väldigt 
stressande. Det är tröttheten och mängden som stressar och att man inte kan göra 
färdig läxan och då få höra lärarens kommentar inför klassen, eller känna att man 
inte räcker till och att man gör dåligt ifrån sig.  

 

Eleverna höll med lärarna i det att läxorna var stressande. Eleven nedan instämde dessutom 

med läraren ovan angående fritidsaktiviteternas inverkan på läxläsningen: 

 

Ibland blir jag väldigt stressad, för man har många läxor och många andra grejor 
som träning och så.  

 

En annan elev uttryckte en vilja att göra andra saker än läxor och menade att när hon kände 

så, så blev hon stressad: 

 

Sometimes [it makes me feel] kind of stressed. You might want to do other things but 
the homework takes up too much time. 

 

Resultaten pekade tydligt på att eleverna ansåg att läxläsningen gjorde intrång I deras fritid, 

men en lärare hade sin egen lösning på problemet: 

 

They don’t mind my class so much, but they are stressed when they come to my class 
because they have so much in other classes. My class is a non academic subject so I 
give them time in my class to do their homework. If feel sorry for them because they 
have so much homework in other classes. 

 

Denna lärare tyckte synd om eleverna eftersom att de hade för mycket läxor enligt hans tycke. 

Därför tillät han dem att göra sina läxor på hans lektioner. Som han säger i citatet så är hans 

ämne, enligt honom själv ett icke akademiskt ämne, och det är bl.a. detta som gör att han vill 

ge eleverna tid under hans lektioner att göra läxor från andra ämnen.  

 Som en sammanfattning av denna kategori kan sägas att eleverna blir stressade av läxor. 

Lärarna är medvetna om hur eleverna mår av läxor och anser sig veta vad det beror på. Några 
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av lärarna arbetar vidare med sin läxmodell medan en lärare har hittat en lösning på 

problemet, nämligen att låta eleverna göra andra ämnens läxor på hans lektioner.  

 

6.4 Läxorna påverkar elevernas fritid i olika utsträckning 

Det empiriska insamlade materialet påvisade att både eleverna i sjuan och deras lärare ansåg 

att fritiden blev påverkad av deras läxläsning. En elev menade dock att läxornas inverkan på 

fritiden inte var konstant: 

 

Jag kan ha fritid ibland, ibland kan man inte ha det.   

 

Eleven förklarade att de ibland hade väldigt mycket läxor och att de ibland nästan inte hade 

några läxor alls. Dessutom varierade det från ämne till ämne där vissa lärare tenderade att ge 

hemläxa vid nästan varje tillfälle medans andra inte gjorde det lika ofta. En lärarrespondent 

höll med genom att säga att: 

 

In MYP2 it very much goes in waves and they can never get used to it.  

 

Liksom eleven har hon lagt märke till hur arbetsbördan med läxor svänger. Hon påpekar även 

att eleverna har svårt att vänja sig vid detta faktum och att det medför problem. En lärare 

anser dock att åldern har en betydelse för hur väl eleverna kan balansera fritid och läxläsning. 

Hon tycker att saken är av individuell natur och säger att vissa elever alltid vill göra läxan till 

perfektion medan andra inte gör den alls.  

 

[Eleverna är] lite individuella på det sättet att de är mycket medvetna, de vill alltid 
göra sitt bästa, alltså inte bara göra läxan utan göra den jättebra. Sammansatt alla 
läxor blir kanske alldels för mycket, men det är individuellt och åldersbaserat […]. 

 

Här reflekterar läraren dessutom över ett annat tema som tydligt dök upp i de svarandes 

utsagor, nämligen att sammansatt blir det för mycket läxor för att eleverna ska få fritiden att 

fungera. Några av eleverna nämnde även detta i sina intervjuer och pekade på att lärarna inte 

respekterade att eleverna hade många olika ämnen och att de fick läxor i alla. Eleverna 

framhävde även att de trodde att lärarna inte talade med varandra om hur mycket läxor en 

                                                           
2
 MYP är en förkortning som står för Middle Years Programme. Detta är det namn som International 

Baccalaureate (IB) har gett de fem år långa program, från år 6 till år 10, som alla världens internationella skolor 
arbetar med. MYP motsvarar vårt svenska högstadium.  
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klass fick, utan de gav ut sina läxor i ovetskap om det totala ackumulerade antalet. En flicka i 

årskurs sju svarade att hon tyckte att läxor i förhållande till fritiden fungerade dåligt: 

 

 I have swimming from half past eight to nine, and sometimes I have so much 
homework that I sit till 12. The teachers give us so much to do in such a short time. 
Teachers forget that we have other subject as well on top of their subject.  

 

Flickan var inte ensam i att tycka att läxorna inverkade i för stor utsträckning på fritiden. 

Några elever tyckte att läxläsningen inte fungerade alls tillsammans med fritiden utan 

läxläsningen tog upp all tid: 

 

 The homework […] does not work at all, I don’t have time at all [for freetime]. 

 

Denna elev berättade att hon aldrig kunde göra något på sin fritid eftersom att hon alltid satt 

med sina läxor. En annan elev beskrev samma upplevelse så här: 

 
I try to get my homework done when I get it so that I have free time during the 
weekend. But I get so much homework and I feel overwhelmed. I work all the time.  

 

Båda flickorna ansåg att de hade så pass mycket läxa att hela deras fritid togs upp av 

läxläsning. Lärarna å andra sidan påpekade vikten av en värdig fritid eftersom att eleverna 

verkade stressade av sina läxor. En lärare menade att det var viktigt att eleverna gjorde andra 

saker än läste läxor på sin fritid, allt annat var ohälsosamt. Samtidigt sa han att eleverna blev 

tvungna att planera sin fritid runt läxorna annars blev de inte gjorda. En annan reflektion om 

läxor och dess inverkan på elevernas fritid kom från en lärare som ansåg att elevernas 

arbetsdag var väldigt lång: 

 

Ja, jag tror att man vill sätta läxor i första hand, i alla fall från föräldrarnas sida och 
från några elevers sida. Men sen har de fritid och då blir det mycket svårare. De som 
slutar tre, innan de är hemma och har ätit så är klockan fyra och sen börjar 
fritidsaktiviteten fem eller sex och då varar den två timmar, och sen hinner klockan bli 
halv åtta, åtta och då sitter man med läxan och då har kroppen varit igång sedan sju 
på morgonen och det är en lång arbetsdag.  

 

Läraren ansåg att eleverna i många fall hade en längre arbetsdag än vad de vuxna hade och att 

denna press är för stor för många barn. Hon menade vidare att det var viktigt för eleverna att 

ha en meningsfylld fritid men att konsekvenserna av en sådan ofta kunde bli att läxorna inte 

blev gjorda eller att de blev dåligt gjorda. Eleverna fick sedan stå till svars inför sin lärare och 
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förklara varför läxan inte var gjord eller varför den var gjord till hälften. Kontentan av hennes 

resonemang vara att det fanns för mycket läxor, för de flesta elever, för att fritiden skulle 

kunna fungera.  

 För att summera denna kategori kan sägas att respondenterna uttryckte i olika mån att 

fritiden påverkades av läxläsningen. Enligt många av eleverna inverkade läxorna i så stor 

utsträckning att de inte hade tid för något annat och för andra elever så fanns det möjlighet till 

en viss balans. Vidare framgick det av resultaten att läxor gavs i vågor och att detta var svårt 

att hantera för eleverna. En annan komplikation, särskilt enligt eleverna men även enligt 

lärarna, var att lärarna inte kommunicerade med varandra angående läxor utan att de gav ut 

läxor utan att veta eller respektera hur mycket eleverna redan hade.  

 

6.5 Läxor medför olika syn på framtiden 

Svaren som lärare och elever gav på frågan om läxläsningens inverkan på elevernas 

framtidssyn var mycket olika. En lärare svarade att hon inte visste hur läxor inverkade på 

elevers framtidssyn eftersom att hon aldrig hade tänkt i de banorna. En annan lärare menade 

att eleverna förmodligen inte gjorde en koppling mellan läxorna och framtiden: 

 
I don’t think all lot of them see the relevance for the future. I look back on what I 
studied but I don’t remember a lot of it. 

 

Denna lärare svarade på frågan från ett innehållsperspektiv. Hon berättade att hon inte trodde 

att eleverna skulle komma ihåg mycket av vad de hade lärt och läst av sina läxor, precis som 

hon själv inte kom ihåg innehållet i de läxor hon hade läst i skolan.  

 De flesta av de andra respondenterna i båda populationerna, d.v.s. både lärare och 

elever, svarade att de på något sätt trodde att läxläsningen inverkade negativt på elevernas 

framtidssyn. Så svarade en lärare som uttryckte denna tanke på följande sätt: 

 

Eleverna får en bild av hur deras liv kan se ut om de inte klarar av läxorna, då blir de 
inte framgångsrika. 

 

Läraren förklarade vidare att de elever som inte klarade av att genomföra sina läxor, av olika 

anledningar, kände ett visst nederlag. Han kopplade samman denna känsla med hur de såg på 

framtiden och berättade att han trodde att den grupp elever som inte klarade av arbetet med 

läxor hade tankar om att de även skulle misslyckas i framtiden med skolan och med andra 

saker i livet. Andra lärare instämde i detta resonemang och en lärare sa att läxläsning gav 
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många årskurs sju elever antingen ”en känsla av lyckande eller misslyckande”. Detta lyckande 

eller misslyckande berodde enligt läraren på huruvida eleven normalt sett genomförde sina 

läxor på ett, för honom eller henne, bra sätt eller om eleven enligt sig själv hade misslyckats 

med uppgiften. En annan lärare svarade att han trodde att eleverna ser upp till olika lärare. 

När denne lärare ger eleverna alldeles för mycket läxor då kan det resultera i att eleven tappar 

förtroendet för denne vuxne.  

 

Kanske tappar de förtroendet för en vuxen som de ser upp till och det kan påverka 
framtiden. 

 

Han förklarar vidare i sina svar att tappa förtroendet för en eller flera viktiga vuxna personer i 

sin omgivning kan verka negativt på det sätt på vilket eleven ser på sin framtid.  

 Eleverna svarade bl.a. att läxorna stressade dem och att de visste om att i framtiden 

skulle de få ännu fler: 

  

  Man blir stressad över framtiden för man vet att man kommer att få mer. 

 

Eleven som svarade så här var orolig för sina framtida studier och undrade hur hon skulle 

orka med skolan om arbetet med läxor skulle fortsätta i den här utsträckningen. Hon tyckte att 

hon hade väldigt mycket läxor. En annan elev var mer positivt inställd till läxläsningen och sa 

att det var bra att få läxor för då förbereddes hon för framtiden: 

 

  Läxor förbereder mig för jobb och annat i framtiden. 

 

Vad eleven också sa var att det var viktigt att få lära sig att ta hand om sin egen planering och 

sin egen tid och att försöka planera in fritid i detta. Men hon tillade även att hon tyckte att hon 

hade väldigt mycket läxor. En annan elev hade tankar om barn och föräldraskap i framtiden 

och berättade om en oro för att för mycket läxor skulle leda till att hon i framtiden inte skulle 

ha tid för sina barn: 

 

 Man ska inte ha för mycket [läxor] för om man får barn kanske man bara arbetar. 

 

Eleven menade att om hon lärde sig nu i sjuan att läsa mycket läxor och ta ansvar för det, så 

kunde det resultera i att när hon fick ett arbete i framtiden, då skulle hon bara jobba, så som 
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hon hade lärt sig att göra nu. När hon hade egna barn så skulle hon kanske inte lägga så 

mycket tid på dem som de borde få, just för att hon arbetade istället, precis som nu. Nu ansåg 

hon att all hennes fritid gick åt till att läsa läxor. En lärare hade tankar som till en viss del 

stämde in på elevens resonemang men som handlade mer om hur eleverna skulle bli som 

föräldrar: 

 

Kanske när de blir föräldrar själva så kan de bli krävande som sina föräldrar eller 
tvärtom. 

 

Lärarrespondentens utsaga pekade på att eleverna kunde komma att färgas av läxläsningen på 

ett eller ett annat sätt vad det gällde föräldraskap. Arbetet med läxor kunde resultera i att 

eleven skulle växa upp och bli en förälder som ställde mycket krav på sina barn att göra sina 

läxor eller att de, tvärtom, skulle bli mycket slappa vad det gällde att se till att barnen 

färdigställde sitt hemarbete. Läraren förklarade vidare att läxerfarenheten, positiv eller 

negativ, var den som skulle påverka detta utfall.  

 För att kortfattat återge resultaten så kan jag säga att intervjuerna visade att många av 

respondenterna i båda populationerna svarade att de tyckte att läxor kunde inverka negativt på 

elevernas syn på framtiden. En respondent svarade att eleverna inte gjorde en koppling mellan 

läxor och framtiden, medan en grupp var positivt inställda till läxorna och menade att dessa 

förberedde dem för framtiden.  

 

6.6 Varken lärare eller elever känner till skolans läxpolicy 

Svaren som respondenterna gav på frågan huruvida de kände till skolans läxpolicy visade 

tydligt att varken lärare eller elever till fullo kände till den. De allra flesta, från båda 

grupperna, svarade att läxan var tidsreglerad och att eleverna skulle arbeta mellan en till två 

timmar per kväll. Men, de svarande uttryckte även en viss ovisshet om detta verkligen stämde. 

Några lärare sa även att tiden berodde på elevernas ålder och att ju äldre de blev ju mer tid 

skulle de lägga varje kväll. En av lärarna förklarade att eleverna inte skulle få läxor över 

helgerna och över loven och att ingen läxa fick ges från en dag till en annan. En annan lärare 

svarade att det var lärarens uppgift att bestämma när läxan skulle vara inlämnad eller klar.  

 En viss oro för att läxan skulle orsaka problem dök upp i en av lärarerespondenterna 

som uttryckte sig så här: 
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Men det är svårt att relatera till den (läxpolicyn) när lärarna sinsemellan inte 
kommunicerar om hur mycket de (eleverna) har fått. Om de har sex ämnen per dag 
hur vet lärarna då hur mycket de egentligen har?  

  

Oron som läraren känner bottnar sig i att han upplever att lärarna inte pratar med varandra om 

hur mycket läxor de ger och när. Han menar vidare att eleverna kanske får för mycket eller för 

lite läxor och att detta sätt att arbeta med läxor är oöverskådligt och svårhanterbart och kan 

medföra många svårigheter för eleverna.  

 Bland eleverna är osäkerheten inför vad som står i läxpolicyn ännu större. Men som jag 

har skrivit ovan så trodde även eleverna i årskurs sju att de skulle ha mellan en till två timmar 

läxläsning per dag. En elev svarade att han nog trodde att det fanns en lista med någon slags 

information: 

 

 I know that there is a “list-thingy”. 

 

Eleven förklarade att det nog fanns en lista som han hade sett med olika ämnen som skulle ge 

läxor varje dag. Men, han hade inget minne av vilka ämnen som skulle ge läxor till vilka 

dagar. En annan elev hade ett vagt minne av att eleverna fick ha läxor från två lärare till en 

dag.   

 
I remember that we were allowed to have homework from two teachers a day, like 
before we had French and English on Mondays.  

 

Totalt sett indikerade resultaten tydligt att varken lärare eller elever hade någon god 

kännedom om vad skolans läxpolicy verkligen innebar.  

 

6.7 Läxor fungerar generellt dåligt på skolan 

För att få svar på frågan huruvida läxorna fungerar ur ett generellt perspektiv eller inte, ställde 

jag frågan ”Hur tycker du att läxor fungerar på vår skola?”. Svaren blev tämligen entydiga: 

läxor fungerar generellt dåligt på skolan. En elev svarade att om läxorna skulle fungera ur en 

tidsaspekt, d.v.s. om eleven skulle hinna med att göra den, var upp till den enskilde läraren. 

Eleven menade att vissa lärare gav väldigt mycket läxa utan att bry sig om att eleverna också 

fick läxor i andra ämnen. Eleven förklarade vidare att andra lärare nästan inte gav några läxor 

alls och att han inte förstod varför det fanns så stora skillnader mellan lärarna. En annan elev 

stämde delvis in i samma resonemang och nämnde att lärarna inte förstod att eleverna hade 

andra saker än bara skola att göra på kvällarna: 
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[Läxor fungerar] dåligt, för vi har saker efter skolan. Lärarna säger att vi bara 
kommer med ursäkter, men de fattar inte. 

 

Denna elev kände att hon arbetade hårt med sina läxor men hann ändå inte med att få tid med 

sina kompisar. Hon berättade att hon kände sig ledsen när hon förklarade för sin lärare att hon 

kände sig stressad och att hon aldrig hade tid för sig själv eller annat än läxor eftersom att 

lärarna bara sa att hon kom med bortförklaringar. En annan elev menade att om arbetet skulle 

fungera med läxor var återigen upp till den enskilde läraren. Han berättade att han upplevde 

att de lärare som arbetade eller hade arbetat med äldre elever, t.ex. på gymnasienivå hade 

andra krav på eleverna i sjuan än de som bara arbetade med högstadiet: 

  

De som har jobbat med äldre har högre krav på en.  

 

Eleven svarade att han kände stor skillnad mellan lärarna och att han hade räknat ut att de som 

ställde krav var de som jobbade med de äldre. Detta visste han eftersom att han kunde se vilka 

klasser på skolan som de undervisade3.  

 Lärarna instämde till stor del med vad eleverna svarade. Många av lärarna uttryckte en 

oro för att arbetet med läxor fungerade dåligt. En lärare sa att eleverna fick ”för lite gjort i 

skolan och för mycket att göra hemma i sin ensamhet” och menade att det hade varit bättre 

om de arbetade på under lektionerna där de kunde får hjälp. En annan lärare svarade att 

eftersom att lärarna kom från så skilda kulturer och hade så många olika erfarenheter så fanns 

det ingen röd tråd i hur de arbetade med läxor. Han förklarade att alla jobbade med ”sin grej” 

och var inte intresserade av hur andra tänkte. Några kom från länder och utbildningar där 

läxor var en central företeelse och där kraven på att eleverna i motsvarande årskurs sju var 

mycket höga. Andra kommentarer från lärare visade även de på att lärare inte arbetade 

tillsammans: 

 

 Jag lever i min egen bubbla så jag vet inte.  

 

                                                           
3
 Här bör jag tillägga att på skolan finns det förskola, låg- och mellanstadium, högstadium och gymnasium.    

   Några av lärarna arbetar både på högstadiet och gymnasiet.  
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Läraren svarade att hon inte hade någon uppfattning om hur läxorna fungerade eftersom att 

hon bara var inställd på hur hennes ämne fungerade. En annan lärare hade en mycket tydlig 

uppfattning om hur hon såg på arbetet med läxor på skolan: 

 

Katastrof. Lärarna pratar inte med varandra och de följer inte riktlinjerna. De ser 
bara sitt eget ämne. När man bakar ihop allt så är läxan en heltidssysselsättning.  

 

Återigen dyker det upp i svaren att lärarna inte kommunicerar med varandra och att de bara 

ser till sitt eget ämne. Denna lärare går så långt som att hävda att arbetet med läxor för sjuorna 

på ISH är ett heltidsarbete.  

 Sammantaget blir bilden av svaren den att läxor är något som i mycket stor utsträckning 

inte fungerar optimalt. Denna bild av verkligheten delas av så gott som alla lärare och de 

flesta elever.  

 

6.8 Förändring av läxarbetet genom kommunikation 

På frågan om hur man skulle arbeta med läxor på ISH i framtiden var svaren mycket olika. 

Men, det fanns gemensamma nämnare i svaren som t.ex. att en förbättring krävdes vad det 

gällde arbetet med läxor, men även att mer kommunikation mellan lärare var något som kunde 

förbättra läxförhållandena för eleverna. Både lärare och elever var eniga om att lärarna fick ta 

mer ansvar för förbättringen av läxsituationen. Svaren pekade på att lärarna skulle 

kommunicera om vilka läxor som hade getts ut, hur mycket som eleverna hade fått och på så 

sätt få en bättre överblick. Andra tankar som uppkom i svaren från lärare var att det var viktigt 

att ”diskutera varför vi ska ha läxa”. Den lärare som svarade så menade att alla lärarna med 

all sannolikhet inte kunde motivera varför eleverna skulle ha läxa och att detta i sig var ett 

problem. Hon trodde att några lärare gav ut läxa bara för att ge ut läxa. Några lärare svarade 

att det hade varit bättre om det hade funnits mer tid på lektionerna till att arbeta mer. Några av 

eleverna instämde till en viss del i detta förslag och efterlyste lektioner på vilka eleverna 

kunde jobba med läxor: 

 

Kanske tar man ett visst antal lektioner, alltså en vecka ett antal lektioner till att ha 
läxa och en annan vecka kan man ta andra lektioner till att ha läxa. 

 

Arbetsdagen kunde då bli lite längre men eleven i fråga ansåg att det kunde vara positivt att få 

hjälp av lärare istället för att sitta hemma själv och inte förstå vad som skulle göras. Andra 

tankar som uppkom i utsagorna var att införa läxfria dagar och att det skulle finnas mer balans 
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mellan de olika ämnena i hur mycket läxa de gav ut. En elev efterlyste mer estetiskt arbete 

eftersom att hon tyckte att hon lärde sig mer av det. En annan ville se en valfrihet om att 

kunna välja att göra läxor i skolan eller hemma.  

 
Att välja att göra det i klassen eller hemma skulle man kunna välja. I så fall om man 
vill göra det hemma är det bra, men om man behöver hjälp ska man kunna välja att få 
det. 

 

Förutom att få hjälp med läxorna så svarade en elev att det var väldigt viktig enligt honom att 

inte få för mycket läxor för då tröttnade han på skolan. 

 Det innebär ett visst moment av svårighet att sammanfatta hur respondenterna ville 

arbeta med läxor i framtiden på ISH. Svaren visade dock att en förändring till det bättre var 

välkommen och att denna utveckling främst skulle ske genom lärarna och deras 

kommunikation med varandra om läxor.  

 

 

7 ANALYS 

Den här studiens första syfte var att undersöka hur årskurs sju elever på The International 

School of Helsingborg (ISH) upplever olika aspekter av läxor. Ett andra syfte med studien var 

att studera förhållandet mellan elevernas sätt att se på läxor mot hur deras lärare uppfattar 

samma begrepp. Det tredje syftet var att pröva hypotesen om att läxor som arbetsmodell inte 

fungerar i sjuan på skolan samt att föreslå ett förbättrat sätt att arbeta med läxor.  

 Nedan kommer jag att analysera de olika kategorier som framkom av det empiriska 

materialet och som jag redovisade i resultatdelen av rapporten. Jag presenterar kategorierna en 

i taget, varpå jag gör egna kommentarer och tolkningar av framträdande och centrala 

sekvenser. Mitt analytiska resonemang tar sin utgångspunkt i kritisk teori som är min 

vetenskapsteorietiska ansats.       

 

7.1 Elever och lärare delar delvis syn på definitionen av läxor 

Resultaten av min studie visade att lärare och elever delvis delade syn på definitionen av vad 

en läxa var. I Westlunds (2004) studie om hur elever uppfattade tid däremot, visade sig 

elevers uppfattning av läxor är ofta långt skild från deras lärares syn på samma fenomen 

(Westlund, 2004). Hennes resultat stämmer delvis med resultaten från min studie, men det 

finns alltså ändå skillnader studierna emellan. Den definition som jag slog fast i början av 

rapporten och den som var mest förekommande i respondenternas utsagor var att läxa är 
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någon slags uppgift som ska utföras hemma och som eleven har blivit tilldelad av sin lärare. 

Denna definition ansluter sig även Cooper (1989) till.  

 Det intressanta i det här resultatet är att det verkar förefalla så att både elever och lärare 

lär sig i skolan vad definitionen på begreppet läxa är. Det tycks vara ett fenomen som går i arv 

från generation till generation utan att ifrågasättas i någon större utsträckning. Den 

konklusionen sluter jag mig till eftersom att det inte står i något av skolans styrdokument vad 

en läxa är (se 3.2 Vad säger skolans styrdokument om läxor). Lärare och elever kan med 

andra ord inte ha byggt upp en åsikt om hur läxan ska definieras från grundläggande och 

politiskt författade dokument. Uppfattningarna måste komma någon annanstans ifrån och jag 

vill argumentera för att definitionen av vad en läxa är, är något som elever och lärare alltså lär 

sig på skolan.  

 Jag vill vidare hävda att skolan i studien inte befinner sig i en positiv situation vad det 

gäller arbetet med läxor. Detta anser jag eftersom att i intervjuerna svarade respondenterna 

delvis olika saker. Detta innebär att skolan är delad i sin syn på vad läxor är och det är inte en 

bra utgångspunkt för att få denna arbetsmetod att fungera. Men som Hellsten (2008) säger, så 

är läxor så självklara att lärare, elever och föräldrar inte ifrågasätter vad de är till för 

(Hellsten, 2008). Så är det på ISH, fast här diskuteras ämnet flitigt bland eleverna.  

 

7.2 Elever och lärare är oeniga om hur läxor inverkar på elevers studieresultat 

Resultaten under den här rubriken visade att de flesta lärare var negativt inställda till 

kopplingen mellan goda studieresultat och läxläsning. Bara en lärare var övertygad om att 

läxorna var nyckeln till god studieframgång. De allra flesta eleverna instämde med lärarna 

och menade att de inte heller kunde se hur läxläsning skulle hjälpa dem att lyckas med prov. 

Bara en av de svarande eleverna tyckte att läxor faktiskt hjälpte henne att göra bra ifrån sig på 

proven och påverkade således hennes studieresultat på ett positivt sätt. 

 Enligt Cooper (2007) så kan effekterna av att göra läxor vara både positiva och 

negativa. Han säger t.ex. att de kan hjälpa eleverna att bättre komma ihåg fakta och de förstår 

bättre material som de har studerat. Därtill kommer att de utvecklar sitt kritiska tänkande samt 

sitt processläsande, det uppmuntrar dem att lära sig saker under sin fritid, det förbättrar deras 

studieteknik och attityd gentemot skolan. Men att läxan förbättrar attityden kan inte gälla alla 

elever. I min studie var det en elev som sa att om han inte hade haft några läxor alls så hade 

han varit mer engagerad i skolan. Men det finns forskare som håller med eleven i det han sa. 

Enligt Cooper så anser några forskare att läxor kan påverka elevers attityd gentemot skolan på 

ett negativt sätt, men, andra forskare säger att läxan kan påverka eleverna positivt.   
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          De forskare (i Cooper, 2007) som är negativt inställda till läxor anser att denna 

arbetsmetod ökar klyftan mellan de högpresterande och de lågpresterande. Vänsterpartiet är 

av samma åsikt och menar att läxorna ska bort eftersom att de är odemokratiska 

(Vänsterpartiet, 2010). Jag kan se hur partiet resonerar. Vissa barn får hjälp och stöd hemma 

medan andra inte får det. Därför är förutsättningarna inte de samma för alla barn att 

genomförs sin läxa och därmed sin utbildning. Genom att inte erbjuda samma förutsättningar 

till alla elever så vill jag argumentera att ISH bryter mot våra styrdokument. Då är det bättre 

att gå, t.ex. på Socialdemokraternas linje som innebär att alla elever som behöver läxhjälp ska 

få det. Eller att ISH väljer Moderaternas modell, vilken är en tanke om att skolan kan profilera 

sig som att ha korta skoldagar med många läxor medan andra skolor skulle kunna ha långa 

dagar med inlagd läxläsning på schemat. På det sättet skulle alla elever få lika läxvillkor och 

kunde då även förbättra sina studieresultat.   

 

7.3 Läxor stressar eleverna 

Resultaten av intervjuerna visade tydligt att både lärare och elever ansåg att läxorna stressade 

eleverna. Lärarna pekade på att några elever blev mer stressade än andra men eleverna själva 

svarade samtliga att de blev stressade av läxor. Trots, som jag har nämnt tidigare, att 

styrdokumenten inte säger att skolan måste arbeta med läxor och trots att lärarna är medvetna 

om hur negativt läxor kan inverka på eleverna, så fortsätter ISH att arbeta på det sätt som man 

har gjort tidigare. Möjligtvis är det så att lärarna upplever, från föräldrar och elever, att det 

förväntas av dem att de ska ge ut läxor och att detta är anledningen till att de inte omvärderar 

denna arbetsmetod.  

 Intressant i detta sammanhang är också att vår nuvarande utbildningsminister Jan 

Björklund vet med sig att de svenska eleverna är bland de mest stressade i världen (Schiller, 

2010). Trots detta vill han att eleverna ska ha ännu fler läxor för att höja deras kompetens. 

Men Cooper (2007) hävdar att för mycket läxor kan leda till fysisk och psykisk utmattning. 

Mina tankar går då till den elev som uttryckte att om han fick för mycket läxor så tappade han 

intresset för skolan. Även detta instämmer Cooper (2007) i då han, på samma sätt som eleven, 

säger att för mycket läxor kan få elever att se negativt på skolan. En lärare svarade att han 

trodde att om eleverna fick för mycket läxor av en viss lärare så kunde detta komma att 

resultera i att eleven tappade förtroendet för denne vuxne och att detta i sin tur kunde få 

negativa konsekvenser inför framtiden. Han menade att eleverna kunde tappa modet och 

förtroendet för vuxna i allmänhet och att detta kunde vara förödande för elevernas 

framtidssyn.   
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 Sammanfattningsvis kan sägas att det empiriska materialet åskådliggjorde att eleverna 

generellt känner sig stressade av sina läxor och att läxorna i all för stor utsträckning inverkar 

på deras fritid.  

 

7.4 Läxorna påverkar elevernas fritid i olika utsträckning 

Enligt den insamlade empirin ansåg sjuans elever i studien att läxorna påverkade deras fritid i 

olika utsträckning. Någon tyckte att läxa var en vana så det var inget att orda om, men andra 

ansåg att den tog upp all deras tid. Att elever har olika uppfattningar om läxor beror på vilken 

klass de går i och vilken lärare de har, enligt Westlund (2004). Även olika ämnen pekas ut av 

eleverna som extra tunga vad det gäller läxor (Westlund, 2004). Detta resonemang stämmer 

väl överens med situationen på ISH, både enligt lärare och elever. Vidare framgick det av 

resultaten att läxor gavs i vågor och att detta var svårt att hantera för eleverna. En annan 

komplikation, särskilt enligt eleverna men även enligt lärarna, var att lärarna inte 

kommunicerade med varandra angående läxor utan att de gav ut läxor utan att veta eller 

respektera hur mycket eleverna redan hade. 

 Precis som att meningarna gå isär på ISH vad det gäller hur mycket läxa eleverna ska 

ha, och hur mycket denna inverkar på fritiden, så har även Sveriges politiska partier olika 

åsikter om saken. Som jag har nämnt ovan så vill Jan Björklund, vår nuvarande 

utbildningsminister att eleverna ska ha ännu fler läxor. Andra partier såsom Vänsterpartiet 

anser att en läxfri skola minskar risken för att elever ska misslyckas i skolan (Vänsterpartiet, 

2010). Läraren är, enligt partiet, den som är utbildad för uppdraget att hjälpa elever med 

skolarbetet, inte föräldrarna. Därför ska skolarbetet genomföras i skolan och inte i hemmet där 

eleverna inte kan få samma stöd som i skolan. Några elever och lärare föreslog att läxor skulle 

finnas på schemat. Detta hade kunnat vara en modell som passade ISH och som även 

Vänsterpartiet kunde skriva under på. På det sättet hade läxorna inte inverkat alls på fritiden, 

stressen hade försvunnit och fritiden hade kunnat spenderas med att göra vad eleverna ville. 

Scenariot som både en elev och Cooper (2007) berättade om, nämligen att läxor kan sudda ut 

viljan och glädjen att komma till skolan, hade kunnat vara löst. En sådan lösning hade dock 

kostat mer pengar eftersom att lärarna hade fått jobb fler timmar. Men för Jan Björklund 

skulle nog inte det vara ett problem eftersom att han får mer läxor och fler läxor gjorda på ett 

bra sätt samtidigt som han redan har sagt att han är villig att lägga mer pengar på skolan. På 

detta sätt hade även den lärare som tyckte synd om eleverna och som gav dem tid att arbeta 

med läxor på hans lektioner, kunnat frigöra tid för sin egen undervisning. Dessutom påpekar 

Westlund (2004) att läxor ofta blir roligare att göra, enligt eleverna, om de får göra dem 
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tillsammans med andra elever. Så en lösning på ISH problem med läxor kunde vara att arbeta 

med schemalagd läxläsning.  

 

7.5 Läxor medför olika syn på framtiden 

Resultaten av studien visade att huruvida läxor påverkar hur eleverna ser på framtiden beror 

på individen. Här bör jag även tillägga att jag ofta fick repetera frågan för att både elever och 

lärare skulle förstå den. För att kortfattat återge resultaten så kan jag säga att intervjuerna 

visade att många av respondenterna i båda populationerna svarade att de tyckte att läxor 

kunde inverka negativt på elevernas syn på framtiden. En respondent svarade att eleverna inte 

gjorde en koppling mellan läxor och framtiden, medan en grupp var positivt inställda till 

läxorna och menade att dessa förberedde dem för framtiden.  

 Svaren på denna fråga är intressanta eftersom att många utav eleverna anser att 

läxläsningen påverkar deras syn på framtiden på ett negativ sätt och att några av lärarna 

stämmer in i denna syn. Men, liksom i fallet med stressande läxor, är det ingen av lärarna som 

agerar för att få till stånd en förändring. Detta trots att ett av våra skolpolitiska styrdokument 

Lpo94 tydligt säger att metoder ska prövas och utvecklas (Skolverket, 2006). Några lärare 

föreslog i studien diskussion om läxor som en modell för att förbättra arbetet med hemarbete. 

Även jag anser att denna lösning med all sannolikhet är en god startpunkt för förändringen. 

Men, jag ser vidare att diskussionen följs upp med en konkret förändring som förankras i våra 

styrdokument. På ISH finns det starka potentialer att handla åt olika håll eftersom, som jag har 

tidigare nämnt, lärarna inte blir långvariga och eftersom att de kommer från olika 

utbildningssystem och således har sina egna idéer och erfarenheter. Många känner sig med all 

säkerhet fast i existerande former av läxarbete och har möjligtvis svårt att säja nej till en så 

stark tradition eller så orkar de inte ifrågasätta läxans funktion eller existens. Men, för 

elevernas skull är det viktigt att ISH fortsätter att utvecklas vad det gäller läxor.  

 Vidare uppfattar jag det dock som konstigt att, trots att Lpo94 säger vi ska fortsätta att 

utveckla vår verksamhet (läs metoder ska prövas och utvecklas (Skolverket, 2006), så står ett 

politiskt parti fast vid att ”det är bra som det är” med läxorna, nämligen Sverigedemokraterna 

(Sverigedemokraterna, 2010). Hur kan det vara ”bra som det är” när det i den nationella 

svenska debatten hävdas att eleverna i den svenska skolan måste ha fler läxor för att lära sig 

mer (Hellsten, 2008)? På ISH är det inte bra som det är, och klart är ju att 

Sverigedemokraterna menar skolor generellt i sitt uttalande och inte specifikt ISH. Men, hur 

kan allt vara bra med läxor på alla skolor? Det är ju inte rimligt. ISH är ju ett bra exempel på 

det.   
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7.6 Förändring av läxarbetet genom kommunikation  

På frågan om hur lärare och elever ville att ISH skulle arbeta med läxor i framtiden så var 

svaren väldigt olika. Många respondenter verkade aldrig ha funderat på att hur en förändring 

skulle se ut, men detta innebar inte att de inte välkomnade en sådan. Diskussion om läxor 

mellan lärarna var ett förslag på hur denna förbättring skulle kunna åstadkommas. Under 

rubriken ”Analys” har jag ovan diskuterat ett par olika förbättringar för arbetet med läxor. 

Bland annat har jag nämnt läxhjälp och längre skoldagar med läxhjälp på schemat och lärare 

som hjälper och stöttar eleverna.  

 Så som jag ser det, är det för en förändring grundläggande att alla lärare känner till och 

förstår hur man applicerar skolans styrdokument. Uppenbarligen känner inte alla lärare till 

kriterierna för hur systemet fungerar och detta beror på att de kommer från olika länder och 

utbildningssystem men även att de är av olika åldrar och har därmed olika erfarenheter. I och 

med detta faktum uppstår det motsättningar i vårt läxsystem och att börja, som jag har gjort, 

att gräva i vari problemen består kan av många upplevas som en risk eller som kritik mot dem 

personligen. Många blir med all säkerhet arga men att man som lärare bara tjänstgör ett eller 

två år på en svensk/internationell skola är inte en ursäkt för att man inte ska veta hur ett lands 

lagar och regler ser ut för den profession man har valt. Men att lärarna kan ses som ansvariga 

för denna okunskap är jag kritisk till de övergripande ansvariga för skolan, rektorn och över 

honom kommunen. Det är ju de, skolledningen och främst kommunen enligt Skollagen, som 

har det yttersta ansvaret att se till att lärarna på en kommunal skola, vilket ISH är, har 

”nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för det offentliga skolväsendet, särskilt de 

föreskrifter som anger målen för utbildningen, Lag (1999:887)” (SFF, 1985:110). Jag har 

själv arbetat sex år på skolan och har haft fyra olika rektorer. Just nu leds skolan av en alldeles 

ny rektor som började i februari 2010 och som inte känner till de svenska styrdokumenten i 

någon vidare betydelse. Då menar jag att det är kommunen som måste komma in och stötta 

rektorn så att han kan informera sina anställda om vad som gäller för verksamheten. Men, 

detta händer inte och under tiden så betalar eleverna ett högt pris.  

  

 

8 DISKUSSION  

Eleverna på ISH i årskurs sju kommer att få betala ett högt pris om Jan Björklund får igenom 

sitt förslag om ökad mängd läxor. Genom förslaget får eleverna bana väg, genom den aktuella 
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finansiella krisen och tillbaka till välfärden genom att, som sagt, göra fler läxor, trots att de 

redan är stressade och trots att arbetet med läxor inte fungerar optimalt varken enligt elever 

eller enligt lärare. Och jag som forskare, med min vetenskapsteoretiska ansats Kritisk Teori 

(KT) i ryggen, är starkt kritisk till detta förslag eftersom att jag menar att fler läxor inte jag är 

receptet till ökad framgång på ISH. Dessa elever är nämligen mellan 12 och 14 år gamla och 

hur kan man då, på så unga människor, för det första lägga på deras axlar en så tung börda 

som att ge dem ansvaret för att leda nationen tillbaka till sin glans dagar? Med tanke på hur 

stressade de redan känner sig och hur läxor i denna årskurs har visat sig ha både positiva 

effekter och negativa, så verkar det besynnerligt att öka mängden ännu mer. Om eleverna får 

ännu fler läxor, kommer de då att må ännu sämre än de redan gör? I det fallet har samhället 

ingen kommande generation som kan rycka upp Sverige ur krisen. Snarare tvärt om, det blir 

samhällets och politikernas uppgift att hjälpa dessa ungdomar att hitta tillbaka till ett 

hälsosamt liv när de går in i väggen och blir sjuka, och det kommer att kosta mycket pengar. 

Men, jag skulle kunna ta min kritik och mitt resonemang om ohälsosamma mängder läxa ännu 

längre och påstå att läxor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Läxor kan ses som 

barnarbete, och enligt svensk lag är det olagligt. Trots detta vill alltså vår nuvarande 

utbildningsminister att Sverige ska bryta mot FN:s 24:e artikel om de mänskliga rättigheterna 

som säger att alla har rätt till fritid och vila. Detta eftersom att han ordinerar ännu mer läxor. 

Vid det här laget är det redan många barn i sjuan på ISH som har en längre arbetsdag än sina 

föräldrar. Deras föräldrar ser dessutom det som naturligt att barnen ska ha med sig jobb hem, 

men jag ställer mig frågan om de själv skulle acceptera att deras arbetsgivare tvingade dem att 

ta hem jobb varenda helg och kväll i veckan. Det är knappast troligt. Och lärare, rektorer och 

föräldrar står, precis som Frankfurtskolans anhängare menade, och tittar på passivt medan de 

får omtalat för sig att nu ska barnen göra fler läxor. De är manipulerade att tycka som de blir 

tillsagda av experterna och av våra politiker. De tar inte reda på t.ex. vad forskningen säger 

om läxor och kämpar inte heller för våra elevers och barns rätt till en god skolgång. Istället ser 

de på medan en generation slits ut på grund av att de inte engagerar sig i denna 

samhällsdiskussion. Men jag som forskare måste, enligt KT, kritisera denna företeelse i vårt 

samhälle och upplysa dessa människor om läxan. Därtill kommer att jag anser det vara mitt 

ansvar att leta efter olika alternativ till rådande förhållande och i förlängningen åstadkomma 

förändring.    

 Därför tänker jag att framtiden på ISH måste se annorlunda ut. Vi kan inte arbeta mot 

ett mer hållbart samhälle och samtidigt bränna ut en hel generation ungdomar. Men som 

Jürgen Habermas säger: pengar styr vårt samhälle. Det tycks nämligen vara så att Jan 
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Björklund anser att pengar och vårt samhälles goda ekonomi är viktigare än att ta hand om 

våra ungdomar. Habermas menar att det faktum att pengar styr vårt samhälle riskerar att 

utarma det som människor upplever som meningssammanhang och deras sätt att socialisera 

och forma sin personlighets. Detta i sin tur bidrar till många av de välståndsproblem vi har 

idag i form av psykiska och sociala problem. Och det är precis detta jag som aktiv på ISH kan 

se bland ungdomarna i sjuan. De är så stressade av sina läxor och av skolan i helhet att det 

uppstår sociala problem eller att de blir fysiskt eller psykiskt sjuka. Så kan vi inte fortsätta 

varken på ISH eller på någon annan skola heller. Jag kommer därför föreslå att vi förbättrar 

arbetet med läxor genom att börja med diskussion om hur vi ser på läxor. Men lärarna måste 

först få utbildning i de svenska styrdokumenten, i hur man tolkar och implementerar dessa, så 

att alla i lärarkollegiet arbetar utifrån samma plattform. Sedan får lärare, elever och föräldrar 

komma med tankar och förlag om hur vi kan fortsätta arbetet med läxor. Därefter ser jag att vi 

i augusti 2010 lägger läxor på schemat ett par dagar i veckan. Alla läxor som ska göras ska då 

slutföras på dessa pass och därmed friar vi upp tiden hemma. Vid jullovet 2010 kan vi, lärare, 

elever och föräldrar utvärdera denna modell och bedöma om vi ska utveckla den eller 

avveckla den. 

 Avslutningsvis kan jag tillägga att en framtida studie på ämnet läxor på ISH i årskurs 

sju således kunde fokusera på en utvärdering av detta nya sätt att arbeta med läxor.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor till elever 
 

1. Vad är en läxa för dig? 
 

2. Hur anser du att läxor inverkar på dina studieresultat? 
 

3. Hur uppfattar du att du mår av läxor? 
 

4. Hur fungerar din fritid i förhållande till läxläsningen enligt dig själv? 
 

5. Hur står läxläsningen i relation till din syn på framtiden?  
 

6. Känner du till skolans läxpolicy? 
 

7. Kan du återge den kortfattat? 
 

8. Hur väl tror du att lärarens syn på läxor stämmer överens med elevernas? 
 

9. Hur tycker du att läxor fungerar på din skola? 
 

10. Hur skulle du vilja att det var på din skola? 
 

 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till lärare 

1. Vad är en läxa för dig? 
 

2. Hur anser du att läxor inverkar på dina elevers studieresultat? 
 

3. Hur uppfattar du att dina elever mår av läxor? 
 

4. Hur uppfattar du att dina elevers fritid fungerar i förhållande till läxläsningen? 
 

5. Tror du att elevernas läxläsning påverkar deras syn på framtiden? I så fall hur?  
 

6. Känner du till skolans läxpolicy? 
 

7. Kan du återge den kortfattat? 
 

8. Hur väl tror du att lärarens syn på läxor stämmer överens med elevernas? 
 

9. Hur tycker du att läxor fungerar på din skola? 
 

10. Hur skulle du vilja att det var på din skola? 
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Bilaga 3 – Brev till föräldrar/målsman angående tillstånd om intervju av minderårig 

        

 
 
 
 
                         ISH, Helsingborg, 2010-03-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear parents, 
 
At present I am conducting a study at school in order to investigate how students in grade 7 
and their teachers view several aspects of homework. Some of these aspects are for example 
how homework inflicts with your child’s free time, how your child experiences that 
homework helps him or her to improve academic achievement etc. The final aim of my study 
is to, through the help of the collected material, understand how we at school can improve the 
way we work with homework today so that it in the long run benefits the students in a positive 
way.  
 
In order to collect the necessary information I would like to ask for your permission to 
interview your child about his or her view on homework. Should you have any concerns, 
questions or you disagree to me interviewing you child, please contact me a.s.a.p. 
 
Kind regards, 
 
 
 
Mrs. Pernilla Rankin  
Head of A.t.L. 
MYP and Diploma Spanish teacher 
Class teacher and mentor of 7A 
pernilla.rankin@helsingborg.se 
 

 


