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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att analysera och beskriva lärare i Idrott och hälsas erfarenheter och 

upplevelser av att använda läxor med hjälp av bland annat modern teknik i ämnet Idrott och hälsa. 8 

stycken verksamma lärare i Idrott och hälsa intervjuades med hjälp av kvalitativa intervjuer. I 

resultatet framkom att lärarna delvis hade liknande erfarenheter av att använda läxor och modern 

teknik i sin undervisning, jämfört med beskrivningar i tidigare forskning. Vissa lärare använde läxor 

i sin undervisning, andra inte. Resultatet i denna studie uppvisar en paradox: de flesta av lärarna i 

önskade att skolan blev läxfri, fast de i nuläget själva använde sig av läxor exempelvis i syfte att 

utöka ämnestiden. När det gäller användning av modern teknik i undervisningen i ämnet Idrott och 

hälsa varierande detta beroende på vilka förutsättningar som fanns inom de olika skolorna. Det 

framkom även att det fanns ett generellt behov av vidareutbildning bland lärarna för att kunna 

genomföra den undervisning de ville med hjälp av modern teknik.   

 

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Homework, Läxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ...................................................................................................................................... 1 

2. Syfte & frågeställningar ................................................................................................................... 2 

3. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................... 2 

4. Tidigare forskning ............................................................................................................................ 4 

4.1 Vad är läxa? ................................................................................................................................ 4 

4.2 Läxor förr och nu ....................................................................................................................... 5 

4. 3 Motiv för och mot läxor som pedagogiskt verktyg ................................................................... 6 

4.4 Läxhjälp i hem & skola vs läxfri skola ...................................................................................... 8 

4.4.1 Positiva & negativa effekter ................................................................................................ 8 

4.5 Utformning av läxor ................................................................................................................... 9 

4.6 Modern teknik i undervisningen .............................................................................................. 10 

4.7 Fysisk aktivitet som läxa .......................................................................................................... 11 

5. Metod ............................................................................................................................................. 13 

5.1 Val av metod ............................................................................................................................. 13 

5.1.1 Metod ................................................................................................................................ 13 

5.1.2 Hermeneutiskt tolkning ..................................................................................................... 13 

5.2 Urval av forskningspersoner .................................................................................................... 14 

5.3 Material .................................................................................................................................... 14 

5.4 Etiska Aspekter ........................................................................................................................ 15 

5.4.1 Informationskravet ............................................................................................................ 15 

5.4.2 Samtyckeskravet ............................................................................................................... 15 

5.4.3 Konfidentialitetskravet ...................................................................................................... 15 

5.4.4 Nyttjandekravet ................................................................................................................. 15 

5.5 Genomförande .......................................................................................................................... 15 

5.5.1 Standardisering och strukturering ..................................................................................... 15 

5.5.2 Kontakt av forskningspersonerna...................................................................................... 16 

5.5.3 Genomförande av intervjuerna .......................................................................................... 17 

5.6 Analys av data .......................................................................................................................... 17 

5.6.1 Transkribering ................................................................................................................... 17 

5.6.2 Validitet & reliabilitet ........................................................................................................ 18 

5.7  Forskningspersonerna ............................................................................................................. 19 

6. Resultat........................................................................................................................................... 20 

6.1 Vilka erfarenheter av läxor som pedagogisk metod i undervisningen har lärare i Idrott och 

hälsa? .............................................................................................................................................. 20 

6.1.1  Lärares syn på läxors funktion och syfte. ........................................................................ 20 

6.1.2 Vad påverkar lärares val kring läxor? ............................................................................... 22 

6.1.3 Vilka slags läxor kan lärare i Idrott och hälsa använda och tänka sig att använda i 

undervisningen? ......................................................................................................................... 24 



 

 

6.1.4 Tankar hos lärare i Idrott och hälsa om en läxfri skola ..................................................... 26 

6.2 Vilka erfarenheter har lärare av att använda dagens moderna teknik med hjälp av exempelvis 

mobiler, datorer, surfplattor m.m som pedagogiskt verktyg i sin undervisning och läxor i ämnet 

Idrott och hälsa? ............................................................................................................................. 26 

6.2.1 Tillgången av teknisk utrustning ....................................................................................... 26 

6.2.2 Lärarnas användning av teknisk utrustning i undervisningen ........................................... 26 

6.2.3 Lärarnas åsikter om att använda modern teknik i undervisningen .................................... 28 

7. Analys och diskussion .................................................................................................................... 28 

7.1 Metoddiskussion ...................................................................................................................... 31 

8. Slutsats ........................................................................................................................................... 32 

8.1  Förslag till vidare forskning .................................................................................................... 33 

Referenser .......................................................................................................................................... 34 

Bilagor ................................................................................................................................................ 37 

Bilaga 1 .......................................................................................................................................... 37 

Bilaga 2 .......................................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 

Som lärare är det viktigt att planera sin undervisning så att den möter ämnets syfte och för att elever 

ska ges förutsättningar att utvecklas så mycket som möjligt i förhållande till kunskapskraven i 

ämnet (Skolverket, 2011a). När det gäller planering av undervisning så finns det ett antal metoder 

som man kan använda sig av som lärare för att uppnå detta, och en av dessa metoder som många 

lärare använder sig av är läxor. 

Denna metod har förr varit omskriven i de tidigare läroplanerna. I Läroplanen för grundskolan 62 

(Kungliga skolöverstyrelsen, 1962) beskrivs läxor som ett bra sätt för elever att öka sina kunskaper 

och färdigheter. Intressant är även att man i denna läroplan likställer inlärning i hemmet med 

inlärning i skolan, dvs. att man lär sig lika bra hemma som i skolan. I läroplanen för grundskolan 69 

(Skolverket, 1969) tar man även här upp läxor, men menar att de bör vara frivilliga.  Läroplanen för 

grundskolan 80 (Skolverket, 1980) är den sista läroplanen som nämner läxor och menar i den 

läroplanen att läxor är en del av skolans arbetssätt.  

Även om läxor inte längre omnämns i skolans läroplaner (Skolverket, 2011b) så är det en metod 

som många lärare fortfarande använder sig av. I denna studie vill jag därför fokusera på vad lärare i 

Idrott och hälsa på mellan- och högstadiet har för erfarenheter och upplevelser av läxor. 

Anledningen till att jag valt detta område är för att jag under min lärarutbildning inte kommit i 

kontakt med denna arbetsform och jag vill därför problematisera hur jag ska förhålla mig till den. 

Jag tänker att det vore intressant att veta vad andra lärare tycker om läxor och hur de förhåller sig 

till dem.    

Under min lärarutbildning har läxor inte varit ett ämne som behandlats i undervisningen. Detta är 

något som Hellsten (1997) kom fram till i sin litteraturgenomgång, dvs. att läxor så gott som nästan 

aldrig nämns i pedagogisk litteratur som t ex lärarutbildningstexter och lärarhandledningar, och om 

de gör det så problematiseras de aldrig. Detta gör att man kan känna sig lite förvirrad eftersom det 

inte ges exempel på lärarutbildningen hur man ska använda sig av läxor i den ordinarie 

undervisningen med eleverna i ämnet Idrott och hälsa. I andra ämnen som t ex språk är det 

vanligare att man har läxor varje vecka i form av glosor och det anses vara en form av läxa som kan 

stärka elevers inlärning i det ämnet. Detta är något som Coopers (2001) sammanställning av olika 

studier om läxor kan bekräfta. När det gäller ämnet Idrott och hälsa finns dock inte samma tydliga 

riktlinjer och rekommendationer för hur läxor kan användas som metod. En tanke jag har är därför 

om man i idrottsämnet skulle kunna använda sig av fysisk aktivitet som läxor för att höja elevers 

fysiska aktivitet på fritiden? I dagens moderna västerländska samhälle är vi mindre fysiskt aktiva på 

dagarna. Den förbättrade kommunikationen, ökade automatiseringen och datoriseringen har gjort att 

våra liv är mindre fysiskt krävande (Engström 2002). Bland ungdomar beror det dels på att man har 

andra intressen idag som är mera stillasittande på grund av användningen av t ex dator, tv-spel och 

spel på mobilen. Engström (2002) menar att eftersom den dagliga fysiska aktiviteten har reducerats 

i samhället, måste den medvetet iscensättas utanför de platser som vardagslivet levs, och för 

ungdomar blir detta utanför skoltid. 

Nationella utvärderingen från 2013 (Skolverket, 2013) beskriver att kommunikationsmöjligheterna 

för ungdomar har ökat genom exempelvis datorer och mobiler. Detta har gett ungdomar nya 

språkmönster och kunskapskällor. Jag är därför i denna studie även intresserad av att få veta vad 

lärare har för erfarenheter av att använda modern teknik i ämnet Idrott och hälsa som pedagogiskt 

verktyg, eftersom det har blivit en sådan stor del av dagens samhälle. Många olika faktorer, 
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dimensioner, aktörer och perspektiv berörs när det kommer till just ämnet läxa. Jag gör denna studie 

eftersom jag tänker att den kan hjälpa mig i mitt framtida yrke som lärare i Idrott och hälsa. 

2. Syfte & frågeställningar 

Denna studies syfte är att analysera och beskriva lärare i Idrott och hälsa på mellan- och högstadiets 

erfarenheter och upplevelser av att använda läxor med hjälp av bland annat modern teknik i ämnet 

Idrott och hälsa. 

• Vilka erfarenheter av läxor som pedagogisk metod i undervisningen har lärare i Idrott och 

hälsa? 

• Vilka erfarenheter har lärarna av att använda dagens teknik med hjälp av exempelvis 

mobiler, datorer, surfplattor m.m. som pedagogiska verktyg i sin undervisning och läxor i 

ämnet Idrott och hälsa? 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
”Att vara lärare innebär en utmaning för lärare att de barn och ungdomars möjligheter att lära och att 

skapa goda miljöer för lärande. En annan utmaning handlar om att göra egna reflektioner över vad det är 

att lära sig något och att så småningom utveckla en repertoar av metoder för andras lärande och 

utveckling” Lindström & Pennlert (2006 s.1) 

Lindström & Pennlert (2006) menar att metoder och former av undervisning kan se ut på många 

olika sätt. Det innehåll som undervisningen ska innefatta behöver förmedlas på något sätt för att en 

inlärning hos eleverna ska ske, och denna förmedling av innehållet sker därför via olika metoder 

som ska inspirera elevers lärande och ta in kunskap. De metoder som används för denna förmedling 

utgör en av många möjligheter för lärare och elever att bearbeta ett visst innehåll i skolan. Innehåll 

och val av metod är varandras respektive förutsättning, ofta använder man en viss metod för att nå 

olika mål, det vill säga syfte, i undervisningen. En del mål/syften kan exempelvis vara att utveckla 

elevernas sociala kompetens i form av att initiera samarbete eller utforma uppgifter som bygger på 

att eleverna övas att ta eget ansvar. Metoden eller den didaktiska utformningen av undervisningen 

kan därför vara avgörande för att nå olika ämnesmässiga mål (Lindström & Pennlert, 2006).  Som 

lärare använder man metoderna som ett didaktiskt angreppssätt för att skapa en god inlärningsmiljö 

där eleverna kan få kunskap (Lindström & Pennlert, 2006). 

Många gånger är de metoder som används i skolan kopplade till skoltradition och 

undervisningsvanor i specifika ämnen. Lindström & Pennlert (2006) uppmanar dock lärare att olika 

undervisningsmetoder bör prövas i alla ämnen och i nya sammanhang där de tidigare inte varit 

vanliga. Undervisning och metoder kan utföras i flera olika former, och många gånger går olika 

specifika metoder in i varandra. Lärare ska i sitt arbete också lära elever att arbeta med olika 

metoder, eftersom variation i arbetssätt generellt gynnar elevers lärande menar Lindström & 

Pennlert (2006) 

Lev Vygotskij, en av upphovsmännen bakom det sociokulturella perspektivet på lärande, menade att 

alla människor lär sig hela tiden i sociala sammanhang. Vad man lär sig i olika sammanhang är 

bland annat beroende av relationer mellan individer och samhället. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

pratar man om att det finns en motivation inbyggd i samhället och kulturen som riktar vissa 

förväntningar mot barn och ungdomar. I skolan är det viktigt att skapa en lärmiljö där denna 
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motivation finns mer eller mindre ”inbyggd” för att skapa ett aktivt deltagande hos elever. Vad 

eleverna lär sig i denna lärmiljö beror bland annat på vilken tillgång de ges till olika redskap och 

verktyg i undervisningen, en aspekt inom det sociokulturella perspektivet som Vygotskij kom att 

kalla mediering respektive artefakter. Människan särskiljer sig från andra arter genom att vi 

utvecklar fysiska och tekniska redskap som vi använder för att bättre utföra handlingar och förstå 

omvärlden dvs. redskapen medierar lärande (Dysthe, 2003). 

Enligt det sociokulturella perspektivet står vi människor nämligen inte i direkt kontakt med 

omvärlden. Omvärlden hanterar vi istället med hjälp av medierande metoder eller kulturella redskap 

som exempelvis olika verktyg, rutiner och teknologier (Dysthe, 2003). 

Dysthe (2003) menar att i det sociokulturella perspektivet ägnar man sig ofta åt det samspel som 

finns mellan redskap och den lärande. Man är intresserad av hur redskapen utgör uttryck för 

ideologier från olika kulturer där de hade uppkommit, och därutöver intresserad av hur införandet 

av dessa redskap i en ny miljö gör med lärokulturen. Enligt Dysthe (2003) är införandet och 

användningen av datorer i skolan ett exempel på detta. I vår tid är lärande och utveckling i hög grad 

en fråga om att utnyttja olika kognitiva resurser som är bundna till användandet av nya kulturella 

redskap som exempelvis datorer. 

Skolverkligheten är komplex, därför är det viktigt att som lärare koppla olika teorier om lärande och 

undervisning till de pedagogiska handlingarna i praktiken. Teorier och begrepp kan därför hjälpa till 

att förklara och förstå skolverkligheten. Dessa teorier och begrepp kan lärare också använda som 

verktyg för att problematisera och utveckla sitt pedagogiska arbete. I denna studie används det 

sociokulturella perspektivet på lärande och det begrepp och den metod som analyseras i den 

praktiska undervisningen är läxor.   

Studiesyftet är att analysera och beskriva erfarenheter och upplevelser som lärare i Idrott och hälsa 

har av att använda den pedagogiska metoden läxor i sin undervisning tillsammans med tekniska 

verktyg som exempelvis datorer. Den sociokulturella infallsvinkeln blir att analysera hur lärarna 

använder dessa medierande metoder och verktygen i sin undervisning.      
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4. Tidigare forskning 

4.1 Vad är läxa? 

Begreppet läxa är enligt Nationalencyklopedin (2014) en ”avgränsande skoluppgift för hemarbete”. 

Där ges ett exempel om man ska lära in ett visst textstycke, och kan därför synonymt kallas för 

hemuppgift. Läxa kan dock ha en negativ betydelse, att en negativ erfarenhet stannar i minnet och 

man får en tankeställare, eller lär en ”fiende en läxa”, och ger den en tankeställare istället (NE, 

2014). 

Inom forskningen så har de flesta forskare en egen definition om vad läxans innebörd är, detta 

eftersom de flesta forskare ser på begreppet läxa från olika dimensioner. Hellstens definition av läxa 

löd ”Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid”(Hellsten, 2000 s.120). De flesta vet vad som 

menas och vilken innebörd en läxa har, dock är en definition på ordet svårt menar Hellsten (1997). 

Hellsten (1997) fann dock i sin litteraturgenomgång att läxor kan ha sju olika innebörder eller 

syften. Den kan dels vara som förberedelse inför förhör och prov, men även för att förbereda sig 

inför själva skolan. Går man i lågstadiet lär man sig studieteknik för att klara av läxorna i 

mellanstadiet, och går man i mellanstadiet förbereds eleverna med läxor för att i sin tur klara av 

läxor i högstadiet osv. Tidstruktur är en innebörd av läxan där han beskriver läxan som ett sätt att 

organisera tiden både i skolans olika ämnen, men även på elevernas fritid där den ska ges tid till att 

göras. Kontroll & styrning kallar Hellsten (1997) den innebörd som innefattar att den ger lärare en 

viss del av kontroll av elevernas inlärning, men även eleverna en viss självkontroll att styra över 

sina studier. Med Kärlek & omsorg menar Hellsten att eleverna tillsammans med sina föräldrar gör 

läxorna, och att det i sin tur kan stärka familjebanden, eftersom det blir en sorts omsorg om eleven 

från föräldrars sida. Identitet & status av läxor kan bland annat mena att elever får en viss status av 

att ha läxor, eftersom det visar att de går i skolan. En annan del är att läxor kan ge status till ett 

ämne om det används som metod. Innebörden Gemenskap & kontakt syftar till att läxorna fungerar 

som ett fönster för föräldrar att få en inblick i vad som sker i skolan. Detta kan i sin tur leda till att 

det blir lättare för föräldrar att kontakta skolan om de har större insikt i vad eleverna jobbar med i 

skolan. Den sista innebörden som Hellsten (1997) hittade är Arbetsprestation. Här kom Hellsten 

fram till att elevers prestation i skolan inte anses vara en arbetsbörda för dem. Skolan anses därför 

inte som ett arbete för eleverna, därav kom åsikter om att eleverna ska få läxor med sig hem, 

eftersom deras arbetsbörda inte är nog stor i skolan. Detta ifrågasatte Hellsten (1997), eftersom han 

anser att eleverna utför ett arbete i skolan, och ställde därför frågan, i vilket annat yrke skulle man 

kunna kräva en arbetsprestation även på fritiden? Han tog som exempel om en byggarbetare skulle 

vara tvungen att bygga även på sin fritid för att bygga bättre under sin ordinarie arbetstid, och 

menar att elevers arbetstid betraktas annorlunda i jämförelse med vuxnas. 

I en artikel av Höjer (2010) så framkom det att läxans betydelse kan skifta beroende på vilka 

förutsättningar som elever och lärare har, dvs. elevers hemmamiljö och lärares sätt att utforma läxor. 

Cooper beskrev att läxor kan definieras som “tasks assigned to students by schoolteachers that are 

intended to be carried out during nonschool   hours” (Cooper, 2001 s.3). 

Cooper menar med sin definition av läxa att elever kan välja att utföra läxan på raster, i biblioteket 

eller när de har självstudier. Detta gör att Coopers definition utesluter exempelvis lärarledd 

undervisning, elever ska alltså klara av läxorna utan hjälp från lärare. Cooper (2001) skrev även att 

läxor kan bli klassificerade efter 7 olika kriterier som på så vis ger läxan en viss innebörd eller 
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syfte. Den första klassificeringen syftar till den mängd läxa som en elev får, t ex antalet sidor som 

en elev ska läsa. Den andra klassificeringen handlar om vilket syfte som läxan har. Syftet kan 

därefter delas in i två undergrupper instruerande och icke instruerande. Med instruerande menas att 

syftet med läxan kan vara t ex förberedande inför en lektion, eller att öva inför ett förhör. Den icke 

instruerande läxan syftar till att t ex fullfölja en uppgift som ej hunnits med, eller för att visa 

föräldrar vad som händer i skolan. Den tredje klassificeringen av en läxa är beroende på färdighet 

som läxan kräver t ex att skriva, läsa eller memorera. Den fjärde kallar Cooper (2001) för grad av 

individualitet, det vill säga om lärare anpassar läxan så den möter varje elevs behov eller om samma 

läxa ges till alla elever oavsett elevers olika behov. Klassificering nummer fem handlar om ifall 

läxan kan vara frivillig eller obligatorisk och att det kan finnas olika uppgifter som eleverna kan 

välja att utföra. Den sjätte klassificeringen menar att en läxa kan ha olika inlämningstider. En del 

läxor ska exempelvis göras från en dag till nästa, medan andra ska utföras under flera veckor. 

Slutligen menar Cooper (2001) att den sjunde och sista klassificeringen syftar till om läxan ska 

göras självständigt, tillsammans med någon t ex en förälder eller skolkamrat eller om den ska 

utföras i grupp med flera elever.   

Att svara på frågan vad läxa är för någonting, är därför inte lätt att sätta fingret på. Ingrid Westlund 

understryker även hon att en definition är svår, och menar att ”Läxor är en svårfångad hybrid som 

finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och 

kollektiv” (Westlund, 2004 s.78). Det finns som sagt många olika definitioner och tolkningar om 

vad ordet läxa betyder och innebär, beroende på vem du frågar. Detta menar Westlund (2004) kan 

vara en anledning till att läxa blir ett fenomen som det råder skilda uppfattningar om, och som gör 

forskningen svårtolkad. I den granskning av nationell och internationell forskning som hon gjorde 

visade dock att de hade gemensamt att definitionen av läxa är en uppgift som eleverna ska göra 

hemma. Westlund (2004) gjorde även en sammanfattning av elevers definition av läxa och kom 

fram till att de beskriver den som, ”Läxor är något (uppgift) som tar tid av hem- och fritiden” 

(Westlund 2004 s.43). 

4.2 Läxor förr och nu 

I båda nationell och internationell forskning kring läxor så kan man hitta skiftande resultat om 

hurvida läxor fungerar som metod i skolan. Cooper (2001) beskriver att i början av 1900-talet så 

ansåg man i USA att hjärnan var en muskel som man kunde träna genom att ge elever läxor. 

Läxorna bestod ofta i att man skulle memorera t ex multiplikationstabellen, namn eller datum, 

eftersom det ansågs som bra mentala övningar för att träna hjärnan. 1940 kom de första argumenten 

mot läxor. Bland annat för att man ansåg att de inte gjorde någon större nytta för elevernas inlärning 

men även för att man ansåg att de tog upp tid för eleverna i hemmet, tid som de kunde lägga på 

andra hemsysslor. Dock visade nationella rapporter i USA 1980 att undervisningen hade försämrats 

markant, och för att råda bot på detta ansåg man att läxorna borde återinföras. Westlund (2004) 

menar att de skiftningar kring läxors nytta som skedde i USA influerade till att ungefär samma 

utveckling skedde i Sverige. Dessa skiftningar kan man bland annat se tydligt i de olika 

läroplanerna som grundskolan haft, exempelvis i Lgr 80 (Skolverket, 1980) där man ungefär 

samtidigt som USA återinförde läxor som ett av skolans arbetssätt.    

Att användningen av läxor som pedagogiskt verktyg i skolan går i vågor har gjort att forskning om 

läxor ökat för att reda ut läxors syfte och funktion i skolan. Dock är det mesta åsikter och därför 

finns inget absolut svar om vad som är rätt eller fel. Där av att läxor diskuteras flitigt både bland 
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forskare och i media.  En av anledningarna till att läxor är omtalat i bland annat skoldebatter är för 

att 1995 togs läxa som arbetsmetod ur stadgarna i Skolförordningens kap 4.§15. I och med att läxor 

försvann ur förordningen så läggs mer ansvar på lärarna att själva välja ifall de vill använda läxor i 

sin undervisning. Lärare blir på så vis själva tvungna att reflektera över och förbättra sin 

undervisning för att de ska få elever att nå målen (Maltén, 1997). Dagens läroplan Lgr 11 

(Skolverket, 2011b) säger inte heller någonting om att använda läxor i undervisningen. Detta har 

därför öppnat upp för skolor att själva välja ifall de vill använda sig av läxor som metod, eller vara 

en läxfri skola. 

4. 3 Motiv för och mot läxor som pedagogiskt verktyg 

Westlund (2004) skrev i sin bok att lärares val av läxor många gånger beror på att lärarna anser att 

det främjar ansvarstagande, är tidseffektivt, ökar elevers självförtroende, ger goda 

studieteknikvanor och ger utrymme för fler viktiga arbetsmoment. Hon fann även att många lärare 

menar att de genom att ge mycket läxor på så vis visar elevernas föräldrar att skolan håller en hög 

kvalitet. Förekomsten av läxor menar hon bland annat beror på att lärare har befogenhet och makt 

att ge ut läxor på saker som eleverna måste kunna för att de ska klara kraven som ställs på t ex tester 

och prov. Mängden läxa som eleverna får beror på att kommunikationen på skolor mellan lärare 

brister, när många förhör och ”deadlines” är samma dag. Detta gör att arbetsbelastningen för 

eleverna blir ojämn. Dessutom kom hon fram till att det är för lite tid på skolor för att slutföra 

uppgifter vilket leder till att elever måste ta hem arbetet och slutföra det. Ämnen som Ma, Sv, Eng 

och So är de ämnen som tar mest tid (Westlund, 2004). Det finns även skäl till läxor på individnivå. 

Om elever inte är effektiva och tar vara på tiden i skolan så kan detta leda till att de får fler läxor. 

Detta menar Westlund (2004) kan bero på elevers brist i inställning till skolan eller att elever har 

dålig självdisciplin. Dock menar hon även att elever med höga ambitioner som ville prestera bra i 

skolan kan på så vis få mer läxor eftersom de tar hem arbeten för att finputsa och göra dem perfekta. 

”Homework is also an assessment tool that provides teachers with evidence for grades, which many experts 

deem necessary.” (Gallo, Sheehy, Patton & Griffin, 2006 s. 47). 

 

Epstein & Van Voohris (2001) skriver i sin artikel att det finns flera anledningar och motiv till att 

lärare väljer att dela ut läxor till elever. De kom fram till att det finns 10 stycken syften till att ge 

läxor: förberedelse, öva färdigheter, deltagande/engagemang, fostra elever att ta ansvar och planera 

sin tid, barn-förälder relationer, lärare-förälder kommunikation, samarbetsövning, skolpolicy, PR 

(reklam) och bestraffning. De menar att uppgifter som designas med dessa syften ska hjälpa och öka 

elevers inlärning och utveckling, utveckla hem-skola samarbete och även förbättra skolans 

administration och utbildning. Läxor blir även ofta förknippat som en indikator på att en skola och 

dess elever är framgångsrika enligt Epstein & Van Voohris (2001). 

Cooper (2001) gjorde en litteraturstudie där han sammanfattade den forskning som gjorts för att 

mäta effekten av läxor. Det han kunde se är att elever som får läxor har högre betyg än elever som 

inte får läxor. Dock kom han fram till att effekterna av läxor är beroende av olika faktorer (Cooper, 

2001). Bland annat så visade det sig att elever på högstadiet och gymnasiet har fler positiva effekter 

av läxor än elever på mellanstadiet. Vilket ämne som har läxor spelade även det roll för vilken 

effekt som läxorna får, dock menar han att den forskning som gjorts kring läxor i olika ämnen inte 

är konsekvent utan skiftar, så därför bör man inte fästa någon större värdering kring detta (Cooper, 

2001). 
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Coopers metaanalys visar även att elevers betyg på högstadiet och gymnasiet gynnas av att få läxor 

ofta och där läxorna består av mindre uppgifter. Dock visar den även att elever på mellanstadiet inte 

alls gynnas lika mycket av denna metod (Cooper, 2001). De läxor som elever får större positiva 

effekter av är de som innebär att öva in och repetera olika färdigheter. Men med detta i åtanke så 

innebär det inte att läxor som består av mer komplexa uppgifter som t ex rapportskrivning ska 

uteslutas helt, dessa kan även de ge positiva effekter, om än inte lika stora. Cooper menar vidare att 

om man ska ge ut läxor så är det bra ifall de bygger på färdigheter som eleverna redan har och som 

de kan bygga vidare på själva (Cooper, 2001). 

Hart (2001) skrev i sin artikel att läxor i ämnet Idrott och hälsa kan höja ämnets status i föräldrars 

ögon, så att de inte ser ämnet som ett "lekämne". De fördelar som läggs fram kring läxor är dels att 

de ger elever ökande och bestående kunskaper, ett kritiskt tänkande och större måluppfyllelse utav 

kursplaner. Läxor kan även uppmuntra elever att lära sig saker utanför skolans väggar, förbättra 

elevers inställning till skolan och därefter förbättra elevers studieteknik och studievanor. Elevers 

självdisciplin och ansvarstagande anses även förbättras om elever får läxor som de ska utföra. En 

annan fördel med läxor är att de anses ge föräldrar en större inblick i skolan och elevers lärande, 

något som både gynnar skolan och elevers relation med föräldrar (Cooper, 2001).  

Westlund (2004) klargör att det finns en bestämd uppfattning hos de flesta lärare och föräldrar att 

läxor är bra för elever. Hellsten (1997) fann att bland forskare som forskar kring läxor, 

problematiserar inte själva fenomenet läxa. Hellsten menar att när läxan diskuteras så får den ofta 

ett högre värde än vad den borde, de forskare som förespråkar läxor som något positivt ser förbi att 

det även kan finnas negativa effekter. Hellsten menar att läxan enligt definition ska vara positiv och 

värdefull. Westlund (2004) håller med och menar att det är som att man inte anser att man behöver 

ompröva statusen på läxor, utan man tar för givet att läxor är utav godo. 

Dock finns det även förslag på negativa effekter av att ge elever läxor i skolan. Istället för att läxor 

ska göra elever mer positivt inställda till skolan, menar forskare att de kan ha motsatt effekt. Cooper 

(2001) fann att mängden skolarbete som eleverna ska göra varje dag kan bli för mycket om de både 

ska jobba effektivt i skolan och sedan fortsätta hemma på kvällen. Detta kan leda till att elever får 

en negativ inställning till skolan och skolarbetet och därmed blir skoltrötta. Dels för att det kan ta 

upp mycket av elevers tid så att de inte hinner med fritidsaktiviteter, och dels för att det inte är alla 

som klarar av att utföra en läxa hemma utan styrning från en lärare. Något som Cooper (2001) även 

fann som en negativ effekt av läxor är att det är svårt för lärare att veta om elever har utfört läxan 

själv eller om de har fuskat genom att kopiera från någon annan eller låtit någon annan göra läxan åt 

dem. Så samtidigt som läxor anses öka elevers eget ansvar och självdisciplin, kan läxor även ge 

elever för stor frihet som kan ha negativa effekter.   

Westlund (2004) beskrev de negativa effekterna av läxor i form av social orättvisa, där det blir 

ofördelaktigt för elever utan bra resurser hemma. Klyftorna mellan hög- och lågpresterande elever 

och riskerna att fusk ska förekomma blir på så vis större. Hon beskrev även individuella kostnader 

som att elevers motivation sjunker, de blir stressade eller mår dåligt på grund av arbetsbördan och 

att elevers utrymme för fritidsaktiviteter minskar eftersom läxor istället ska göras. Kralovec & Buell 

(2003) menar även att läxor kan leda till ohälsa hos elever. De fann att elever sitter långa dagar i 

skolan och sedan flera timmar hemma för att slutföra skolarbete vilket kan leda till att elever 

utvecklar ryggproblem. Att elever har läxor gör även att en del av deras fritid försvinner så att de 

inte kan vara lika fysiskt aktiva, vilket även kan leda till ohälsa hos elever. Hellsten (1997) anser att 

läxor i skolan är mer en ritual än ett pedagogiskt verktyg för att gynna elevers studier. 
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4.4 Läxhjälp i hem & skola vs läxfri skola 

Läxhjälp har blivit allt vanligare i skolan och finns för att ge elever en tid efter skolan där de kan få 

hjälp med läxor av antingen lärare eller någon medhjälpare (Cooper, 2001). Dessa läxhjälpstimmar 

menar Cooper (2001) har tagits fram för att exempelvis elever från fattiga familjer, elever som inte 

har någon bra plats att utföra sina läxor på hemma och elever som har föräldrar som jobbar sent ska 

ha en trygg och övervakad plats att göra sina läxor på.  När det gäller just familjesituationer menar 

Annerstedt (2001) att det generellt är viktigt som lärare i Idrott och hälsa att man sätter sig in i 

perspektivet hur elever har det hemma. Han menar att sättet barn och ungdomar lever på på 2000-

talet skiljer sig stort från hur de gjorde några år tidigare. Han menar att många elever lever i t ex 

enföräldersförhållanden, familjer där båda föräldrarna jobbar heltid, familjer där föräldrar söker att 

förverkliga sina egna behov mer än barnens behov eller i familjer som saknar ett socialt skyddsnät i 

form av vänner och bekanta. Detta menar Annerstedt (2001) kan påverka elevers skolgång. 

4.4.1 Positiva & negativa effekter 

Föräldrars inblandning i elevers läxläsning kan både vara positiv och negativ på elevers inlärning 

(Cooper, 2001). Cooper (2001) beskriver att inblandningen av föräldrar i läxläsningen kan bli 

problematisk. Föräldrar kan ibland sätta en för hög press på barnen att utföra läxor, vilket kan leda 

till osämja mellan barn och föräldrar. Det kan även vara så att föräldrar inte själva vet hur en läxa 

ska lösas och på så vis inte kan hjälpa till med läxläsningen, eller att de skapar förvirring bland 

barnen om de försöker lösa läxan med en annan metod än den som barnen fått lära sig i skolan. 

Detta kopplar han till att elever med föräldrar som har en högre utbildning, har en större fördel än 

elever med föräldrar som har låg utbildning. Han menar att i hem där föräldrar har en högre 

utbildning har eleverna bättre förutsättningar för att klara av läxor. Detta kan göra att det blir stora 

klyftor mellan elevers chans att klara av läxor, och på så vis gör läxor orättvisa eftersom 

förutsättningarna inte är desamma för alla elever. 

Epstein & Van Voohris (2001) fann att föräldrar kan uppmuntra läxläsningen genom att ge 

barn ”verkliga livet” perspektiv som de kan ha nytta av utifrån det som de lär sig i skolan. Elever 

som får positiv feedback av sina föräldrar färdigställer därför läxor oftare än elever som inte får 

positiv feedback. 

Föräldrars medverkan kan dessutom skifta beroende på en elevs ålder. Forskning visar att bland 

föräldrar med barn i högre åldrar på högstadiet och gymnasiet är det bara ca 50 % utav dem som 

hjälper sina barn med läxan, medan i mellanstadiet är föräldrar mer delaktiga i sina barns läxor 

(Epstein & Van Voohris, 2001). Undersökningarna som har gjorts angående föräldrars tid att hjälpa 

sina barn med läxan visar att föräldrar har mest tid att hjälpa till på helger. Detta kan bli 

problematiskt i skolor där man har som policy att inte ge ut läxor mot helgdagar, eftersom den 

policyn då inte främjar föräldraperspektivet när det gäller läxor (Epstein & Van Voohris, 2001). 

I en utvärdering om läxhjälp i 10 stycken svenska skolor så framkommer det att elever gillar 

läxhjälpen som de får i skolan, eftersom de då har möjlighet att få individuell hjälp. Den 

individuella hjälpen är inget som eleverna känner att de har möjlighet att få i den ordinarie 

undervisningen. Detta har gjort att man lyft frågan, om det inte vore bättre att lägga mer resurser på 

den ordinarie undervisningen för att täcka elevers behov av stöd istället för att göra det på läxhjälp? 

Man kom även fram till att inte alla elever har möjlighet att delta i läxhjälpen, vilket då skapar 

klyftor genom att läxhjälpen inte blir tillgänglig för alla elever (Skolverket, 2014). 



9 

 

Socialdemokraterna beslutade i samband med att det blev ny regering i Sverige 2014, att det ska bli 

obligatoriskt för grundskolan att erbjuda alla elever läxhjälp. Läxhjälpen ska på så vis hjälpa elever 

att göra klart läxorna i skolan, så att de inte behöver ta med sig läxorna hem (Svensson, 2014). 

Denna metod där eleverna gör klart alla sina läxor i skolan i sällskap av en lärare har visat sig som 

en bra metod. Det har nämligen visat sig att läxfria skolor har minst lika bra resultat i olika 

meritvärden, i jämförelse med skolor som har läxor. Det visar sig att elever som gör läxorna under 

skoltid dessutom över lika mycket eget ansvar och självständighet, som de elever som tar hem och 

gör sina läxor. Ett argument mot den läxfria skolan har bland annat varit att eleverna inte lär sig lika 

mycket eget ansvar och blir inte lika självständiga, något som inte visar sig stämma enligt (Ernald, 

2011). 

Hattie (2009) gjorde en meta-meta-analys där han alltså jämförde och gjorde en sammanställning av 

olika meta-analyser kring läxor. Han kom fram till att elevers inlärning inte alls blir lika bra, om 

elever ens lär sig något av läxor, i frånvaro av en lärare. Han är därför inte alls övertygad om att 

läxor är en bra metod i skolan. 

Precis som med all annan forskning kring läxor så är begreppet läxfri skola omdiskuterat bland 

olika forskare som inte delar samma uppfattning om läxors betydelse. Ingrid Westlund menar: ”En 

bra skola ska inte behöva ge några läxor.”, Daniel Kallós håller med i denna uppfattning och 

trycker på att ”Lärarens tid tas upp utav att kontrollera läxläsningen, när den i stället skulle kunna 

användas till undervisning.” något som de båda yttrar i en artikel av Höjer (2010). 

4.5 Utformning av läxor 

Cooper beskrev att läxor kan variera beroende på olika faktorer, som exempelvis om eleven ska 

utföra den själv, i grupp med andra elever eller tillsammans med en förälder (Cooper, 2001). 

Cooper gjorde en modell för att förklara alla de faktorer som kan påverka en läxas användbarhet 

och vilken effekt som man kan få. Han menar till att börja med så påverkar givna faktorer som en 

viss elevs förmåga, motivation och studieteknik, vilket ämne som läxan hör till och vilken 

åldersgrupp som läxan riktar sig till. Därefter bestämmer lärare olika kriterier såsom mängden läxa, 

läxans syfte, färdighetsområde som eleverna ska använda sig av, enskild läxa eller gruppläxa, om 

den är frivillig eller obligatorisk, den tid som elever får att slutföra den på och vilken anpassning 

som görs mot varje elev för att kunna slutföra den. Läxprocessen går sedan in i den första fasen där 

eleverna kommer i kontakt med läxan i klassrummet och där uppkommer nya faktorer som kan 

påverka läxans effekt. Lärare kan här dela ut material som elever behöver för att fullfölja läxan. 

Läraren kan även ge en förklaring till läxan och hur den är kopplad till läro- och kursplaner eller hur 

de kommer att ha nytta av den i senare undervisning i ämnet. De kan även ge förslag på hur 

eleverna kan göra för att lösa uppgiften. Fas två i läxprocessen sker när eleverna är hemma. I denna 

fas är en viktig faktor vilken studiemiljö som eleverna har att tillgå för att de ska få studiero, här 

spelar det även in ifall eleven får hjälp av föräldrar, syskon eller utav någon annan. Den tredje fasen 

i läxprocessen är när eleverna lämnat in läxan och en uppföljning ska göras. Feedback i form av 

muntliga eller skriftliga kommentarer kan vara ett sätt, likaså test eller prov kan vara en annan sorts 

uppföljning. Alternativt kan läxan följas upp i en klassdiskussion eller inledning på en lektion. 

Coopers modell visar att många olika faktorer spelar in när det gäller vilket utfall som en läxa får, 

detta är några förslag som lärare och föräldrar uppger i Coopers studie (Cooper, 2001) 

När det gäller anpassning av läxor så visar Coopers metaanalys att generellt bör lärare inte 
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individualisera läxor till varje elev, utan detta är endast att rekommendera i vissa speciella fall där 

man har klasser och elever som varierar kraftigt i förmågor. Det han kom fram till är att 

individualisering inte har så stora positiv effekter att det är nödvändigt att anse att lärare alltid bör 

individualisera läxorna. Det beror bland annat på att lärares arbetsbörda ökar både när det gäller 

utformning av läxorna och när det kom till rättning och feedback (Cooper, 2001). 

Historiskt sett har ämnet Idrott och hälsa haft en relativt liten roll i elevers lärande i skolan. På 

början av 2000-talet så betraktades ämnet som roligt men oviktigt bland många elever, föräldrar, 

skolpolitiker och även lärare. Annerstedt (2001) menar att teoretiska kunskaper värderas högre 

enligt tradition än vad praktiska kunskaper gör. Detta kan i sin tur härledas till att det blir naturligt 

att teoretiska kunskaper skattas högre även i skolan än praktiska kunskaper. Enligt Annerstedt 

(2001) finns det mycket som lärare kan göra för att höja ämnet Idrott och hälsas status och 

bildningsarbete. En del av detta menar han är om ämnet får litteratur som är utformad för ämnet. 

Han menar att den litteratur som finns oftast är utformad för tränare och ledare i exempelvis 

föreningsidrott. Annerstedt (2001) menar om riktiga läroböcker finns att tillgå i ämnet så kan man 

integrera teori och praktik och därefter ge läxor som kan fungera som förberedelse för elever och på 

så vis sparar man lärarledd tid på lektionerna. 

När det gäller ämnet Idrott och hälsas användning av läxor så menar Annerstedt (2001) att eftersom 

teoretiska kunskaper har fått en större betydelse i ämnet så har användningen av läxor därför ökat. 

Annerstedt (2001) menar att när det kommer till planering och utformning av undervisningen bör 

lärare därför självklart utgå från läroplanen och ämnet Idrott och hälsas kursplan.   

Epstein & Van Voohris (2001) kom fram till att om lärare utformar läxor med ett visst syfte eller 

med ett specifikt mål slutför elever oftare läxan, och lär sig dessutom mer av den. 

Ingrid Westlund menar i en artikel som Skolvärlden kom ut med i oktober 2013, att med en läxa 

som vilar på vetenskaplig grund så ska: 

• Eleven ska kunna lösa läxan på egen hand. Den är inte meningen att en förälder ska behöva ställa 

upp som extralärare. 

• Läxan ska följas upp med någon sorts feedback. 

• Läxan ska vara tydligt avgränsad. 

• Den ska vara kort och tidsbestämd så att den tar ungefär lika lång tid för alla. Det är inte bra om en 

elev löser läxan på tio minuter och en annan måste kämpa i 2 timmar. 

• Det ska finnas en anledning till att uppgiften görs hemma. Eleverna ska kanske titta på något 

speciellt på tv eller intervju en släkting om något. Andra exempel är flippade klassrum. 

• Läxan kan också användas för färdighetsträning men då ska det var en begränsad uppgift och något 

eleven redan är bekant med.  ( Larsson, 2013). 

4.6 Modern teknik i undervisningen 

2012 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att ta reda på hur IT-användningen i skolan har 

förändrats sedan 2008 då den senaste undersökningen genomfördes. Undersökningen visade bland 

annat att lärares tillgång till datorer har ökat på grundskolan till att tre av fyra lärare har en egen 

dator, i jämförelse med 2008 då endast en av fyra lärare hade det. Även för elever så har tillgången 

till datorer ökat och man kan även se en stor ökning av elevdatorer, dvs. att elever har en egen 

bärbar dator eller surfplatta (Skolverket, 2012). 

Skolverket (2012) förklarar ökningen av datorer och surfplattor med att enligt skollagen så ska 
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skolan vara kostnadsfri för elever. Detta innebär att skolan ska se till att elever har tillgång till de 

lärverktyg som behövs för utbildningen. I klassrum har även en ökning av bland annat digitala 

skrivtavlor (smartboards) och dataprojektorer ökat, något som lärare uppskattar, eftersom de flesta 

då anser sig ha god tillgång till utrustningen för sin undervisning. Ca 11 % av lärarna på 

grundskolan anser dock att de inte är i behov av digitala skrivtavlor i sin undervisning.  Det visar 

sig även att lärare är i stort behov av kompetensutveckling och däribland hur de kan använda den 

teknik som finns som pedagogiska verktyg (Skolverket, 2012). Fyra av tio lärare anser att IT i 

skolan är betydelsefullt som pedagogiska verktyg eftersom de anser att det motiverar elever och 

stimulerar lärandet (Skolverket, 2012) 

Mishra & Koehler (2006) menar att användning av modern teknik i undervisningen kan vara lika 

nytt för lärare som för elever. Som individer har lärarna en viss tekniskt kunskap, men att 

transformera den kunskapen till en pedagogisk undervisning är inte lätt. Även om lärare är experter 

på pedagogik så gör det inte att de blir experter på att använda modern teknik på ett pedagogiskt 

sätt.   

En annan faktor som påverkar lärares användning av exempelvis datorer är tillgång till snabb IT-

support. Det visar sig att knappt fem av tio lärare på grundskolan anser att de har god tillgång på 

snabb support något som påverkar eftersom 43 % av lärarna anser att utrustning alltid, eller ofta, 

krånglar och begränsar deras undervisning (Skolverket, 2012).  Kommunikationen mellan hem och 

skola visade sig bestå till stor del med hjälp av IT-användning, det är vanligt att skolor har en egen 

webbplats vilket underlättade bland annat anmälan av frånvaro (Skolverket, 2012). 

När det gäller IT-användning i skolan är användningen av smartphones en del av detta. Många 

skolor har policys som klargör hurvida elever får använda sig av sina egna privata smartphones i 

undervisningen. I Skolverket (2012) undersökning så visade det sig att 59 % av de grundskolor som 

undersöktes tillät elever att använda sina egna smartphones i undervisningen. 

Cummiskey (2011) skrev i sin artikel att 2010 så har ca 75 % av alla ungdomar mellan 12-17 år i 

USA en egen smartphone. Av dessa ungdomar så är 62 % tillåtna att använda sin smartphone i 

skolan. Han beskriver att applikationer på elevernas smartphones kan leda till både ökad och 

minskad fysisk aktivitet på fritiden. Vidare menar Cummiskey (2011) att detta är ett ypperligt 

tillfälle för lärare, och framförallt för lärare i Idrott och hälsa, att lära elever att använda sina 

smartphones på ett sådant sätt att det kan göra dem mer fysiskt aktiva på fritiden (Cummiskey, 

2011). Cummiskey (2011) menar att lärare i Idrott och hälsa ska lära elever att få en aktiv och 

hälsosam livsstil, till dagens samhälle hör smartphones till som en del i de flestas livsstil. Därför 

tycker han att vi ska ta till vara på detta och lära barn tidigt att man kan utnyttja de applikationer 

som finns på smartphones för att få en aktivare livsstil. 

4.7 Fysisk aktivitet som läxa 

När det kommer till svensk forskning om läxor i ämnet Idrott och hälsa, hittar som nämnts tidigare 

Annerstedt (2001) att man kan använda sig utav läxor i Idrott och hälsa för att befästa teoretiska 

kunskaper i ämnet. Att använda sig utav fysisk aktivitet som läxa verkar vara ett relativt outforskat 

område i Sverige. I USA finns däremot mer material och forskning om fysisk aktivitet som läxa. Ett 

av de argument som man där använder sig av för att styrka användningen av fysiskt aktiva läxor är 

bland annat att nationella mätningar visar att övervikt bland barn ökar och att elever rör sig för lite 

(St. Ours & Scrabis-Fletcher, 2013). 
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St. Ours & Scrabis-Fletcher (2013) beskriver att enligt mätningar av NASPE (National Association 

for Sport and Physical Education) får inte alla ungdomar i USA den mängd fysisk aktivitet per dag 

som NASPE minst rekommenderar, och menar att det därför inte är konstigt att många unga är 

överviktiga.  Vidare menar de att detta sätter en högre press på lärare i Idrott och hälsa att bevisa att 

ämnet är viktigt och betydelsefullt. Ett sätt att förbättra ämnet menar de vore att ge elever fysisk 

aktivitet som läxa. Detta menar de ska göra att lärare kan lägga mer tid på att lära elever att 

reflektera över vissa olika rörelseförmågor, något som annars inte hinns med under lektionstid. 

I läroplanen för grundskolan Lgr 11 Skolverket (2011b) står det att skolans uppdrag bland annat är 

att tillsammans med hemmet främja elevers utveckling till aktiva individer. När det gäller elevers 

egen livsstil är ett mål att ge elever förståelse och kunskaper som ska främja hälsan. Skolan ska 

även främja elever till ett livslångt lärande (Skolverket, 2011b). Det livslånga lärandet inom och 

utövandet av fysisk aktivitet är något som alla lärare inom Idrott och hälsa ska sträva efter menar 

Hart (2001). Hon menar att lärare i Idrott och hälsa vill att elever ska vara fysiskt aktiva och vill 

därför motivera elever till att leva ett hälsosamt liv även utanför skoltid. I Harts (2001) artikel 

kommer hon fram till att elever inte når upp till de riktlinjer som finns gällande mängden fysisk 

aktivitet per dag för ungdomar, något som dels beror på att mängden undervisningen i Idrott och 

hälsa inte räcker till. Hon föreslår därför att lärare i Idrott och hälsa kan lösa detta problem med 

samma metod som många andra ämnen i skolan har använts sig av en längre tid, nämligen läxor. 

För att detta ska bli lyckat menar hon att läxorna behöver utformas på ett sådant sätt att en förälder 

eller vårdnadshavare inkluderas för att kontrollera att eleven utför läxan som kan t ex vara en rask 

promenad. Att föräldrar eller vårdnadshavare är involverade i läxan menar Hart (2001) är nyckeln 

till att elever ska få en positiv inställning till och utvecklar en vana att utföra fysisk aktivitet. 

Smith & Claxton (2013) håller med om att målet med undervisningen i Idrott och hälsa är att elever 

ska utveckla en vana av att utföra fysiska aktiviteter och på så vis skapa sig en livslång aktiv livsstil. 

Men att uppnå detta mål endast genom undervisningen på skoltid menar de är svårt, och förespråkar 

därför att man ska bredda kursplanen så att det även sker ett lärande utanför skolan med hjälp av 

föräldrar och vårdnadshavare. De hänvisar till en studie där man gav elever fysisk aktivitet som läxa 

som de skulle utföra tillsammans med eller under uppsikt av sina föräldrar och vårdnadshavare. 

Resultatet från denna undersökning visade att aktiva läxor gav de flesta elever och vårdnadshavare 

en positiv upplevelse av läxor. Eleverna ansåg att fysiskt aktiva läxor var något som de gärna ville 

ha oftare eftersom de upplevde dem som en paus från de ”vanliga” läxorna, de fick en anledning att 

slita sig från TV och datorer och de gillade tiden som de fick med sina föräldrar/vårdnadshavare 

under tiden som de utförde sin aktivitet. Den största delen av de föräldrar som ingick i denna studie 

menade att fysiskt aktiva läxor var bra dels eftersom det gjorde dem mer involverade i elevernas 

skolarbete och dels eftersom läxan lärde deras barn en mer hälsosam livsstil. De negativa 

kommentarer som kom fram var från föräldrar som inte hade möjlighet att delta i läxan med sina 

barn på grund utav olika anledningar. En del föräldrar menade också att eleverna redan hade nog 

med läxor och behövde därför inte en till (Smith & Claxton, 2013). 

För att en läxa med fysisk aktivitet ska vara meningsfull för elever menar Smith & Claxton (2013) 

att läxan ska vara anpassad så att alla elever kan utföra den utifrån sin egen förmåga. Med fördel 

ska eleverna själva få välja utifrån flera olika aktiviteter som de tillsammans med läraren har valt ut. 

Material och utrustning som eleverna kan tänkas behöva för att utföra läxan ska skolan bistå med. 

För att läxan ska vara meningsfull är det även av vikt att lärare i Idrott och hälsa regelbundet 

utvärderar läxan och utvecklar den så att elever blir engagerade och utvinner kunskap från den. De 
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menar även att det är viktigt att elever blir uppmuntrade efter att de utfört läxan för att hålla 

motivationen uppe. Även föräldrars inblandning i läxan är väldigt viktig för att motivera, 

uppmuntra, påminna och kontrollera att elever utför läxan. Smit & Claxton (2013) menar att idén 

om fysiskt aktiva läxor är något som är aktuellt och som fler lärare bör börja använda sig av för att 

utveckla goda och hälsosamma vanor hos dagens ungdomar.   

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Valet av metod i denna studie styrdes till stor del av att det utformade syftet krävde att forskaren 

använde sig av en kvalitativ metod. Enligt Trost (2011) är det vanligt att syftet i en studie är det som 

avgör vilken sorts metod som ska användas. Kvale (1997) beskrev att metod betydde från början 

vägen till målet, och för att hitta målet måste man veta vad målet eller syftet är, och det är i denna 

studie att forskaren ska analysera och beskriva lärares erfarenheter och upplevelser. Detta var inget 

som forskaren kunde räkna eller mäta sig fram till i exempelvis enkäter eller frågeformulär. 

Eftersom de flesta lärare har olika erfarenheter och upplevelser av läxor, så skulle utformning av en 

enkät eller ett frågeformulär bli väldigt omfattande för att passa den sociala verkligheten (Trost, 

2011), och därför valde forskaren bort den kvantitativa metoden. 

Det forskaren var intresserad av var att själv kunna tolka och registrera lärares upplevelser direkt i 

en intervju och att låta sina forskningspersoner utveckla och ge exempel, för att få en mer nyanserad 

beskrivning utav deras erfarenheter och upplevelser av läxor. Kvale (1997) menar att genom samtal 

lär vi känna människor, vi lär oss om deras erfarenheter och känslor och om den värld som de lever 

i. Forskningsintervjuer är ett sorts samtal mellan människor. En forskningsintervju har som syfte att 

erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening (Kvale, 1997).  En kvalitativ metod är bra för studier där man ville förstå människors sätt 

att resonera eller reagera eller om man är ute efter att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster (Trost, 2011). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att man använder sig av 

enkla frågor som man får komplexa och innehållsrika svar på. Detta gör att man efter användandet 

av denna metod sitter inne med väldigt mycket material i form av åsikter, exempel på händelser 

(Trost, 2011). 

5.1.1 Metod 

Denna studie ämnade till att få en förståelse till vad lärare på mellan- och högstadiet har för 

erfarenheter och upplevelser av att använda läxa och modern teknik i sin undervisning i Idrott och 

hälsa. För att få förståelse kring detta valdes ett hermeneutiskt perspektiv. 

5.1.2 Hermeneutiskt tolkning 

Dimenäs (2007) menar att hermeneutik handlar om att man försöker förstå någon del av 

verkligheten, det vill säga att man vill tolka det man ser och detta kan ske på olika sätt. 

Hermeneutik syftar till att tolka texter för att få en giltighet och en gemensam förståelse för en texts 

mening menar Kvale (1997). Bryman beskriver hermeneutiken på följande vis ”Den centrala idén 

som ligger till grund för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en text ska försöka få 

fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsmans haft. Det inbegriper ett fokus på 

den historiska och sociala kontext i vilken texten producerades.”(Bryman, 2012 s.507). 
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Användningen av hermeneutik i denna studie har gjort att dess syfte uppfylls dvs att få en förståelse 

av vad lärare har för erfarenheter och upplevelser av att använda läxor i sin undervisning. 

Kvale (1997) beskrev att en forskningsintervju är ett muntligt samtal ur den mänskliga livsvärlden 

som vid transkribering förvandlas till skriftliga texter som sedan ska tolkas. Han menar att ur 

perspektivet hermeneutik blir det en dubbel tolkning när man använder sig av intervjuer i en studie. 

Den första tolkningen görs på den muntliga dialogen. Den andra tolkningen blir på de 

transkriberade intervjutexterna (Kvale, 1997). Kvale (1997) underströk att det är en viss skillnad på 

att tolka litterära texter och att tolka intervjutexter. Han menar att litterära texter är fullbordade verk 

som har välformulerade och koncentrerande uttryck för en viss mening som framkommer utifrån en 

specifik situation. När det gäller intervjutexter framträder de mer eller mindre spontant utifrån en 

specifik mellanmänsklig situation mellan forskaren och forskningspersonen. Dessa kan även 

innehålla en hel del ”brus” eftersom precisionen och förklaringar av olika meningar inte blir lika 

exakta som i litterära texter (Kvale, 1997). 

5.2 Urval av forskningspersoner 

Forskaren valde att rikta sin studie mot lärare som undervisar på mellan- och högstadiet. 

Anledningen till att forskaren valde det var för att det finns mest intressant data om elever i dessa 

åldrar i Cooper, Robinson & Patelle (2006) metaanalys om läxor. I dessa åldersspann kan man se en 

stor skillnad mellan de positiva och negativa effekterna av att ha läxor i skolan. Det framkom i 

deras metaanalys att det är vanligare med forskning om läxor i mellan- och högstadiet. En annan 

anledning till att dessa åldrar valdes var för att forskaren hade som ambition att arbeta på högstadiet 

i framtiden, och tänkte därför att denna studie kunde främja forskaren i sitt framtida yrke som 

lärare. 

Studien utfördes på lärare i ämnet Idrott och hälsa, alla från samma län i norra Sverige.  

Forskningspersonerna var inte utvalda efter aspekter som man/kvinna, lång erfarenhet/nyutbildad 

eller ålder, eftersom det inte ansågs vara relevant för att besvara syftet med denna studie.  En aspekt 

som det togs hänsyn till var att ej intervjua flera lärare från samma skola. Detta för att forskaren 

resonerade att lärare från samma skola troligen diskuterar mycket om ämnet tillsammans och därför 

skulle kunna ha samma inställning och arbetssätt om läxor. Att därför intervjua två lärare från 

samma skola skulle kunna leda till att forskaren fick deras gemensamma inställning till läxor vid två 

olika intervjuer. Trost (2011) menar att urvalet vid kvalitativa studier ska vara inom en given ram, 

men variation inom ramen är bara bra. Urvalet av forskningspersoner påverkades av 

forskningspersonernas möjlighet att delta, skolornas lokala läge, att forskningspersonerna var 

verksamma inom ämnet Idrott och hälsa och att de arbetade med denna inriktning på antingen 

mellanstadiet eller högstadiet, och det var dessa aspekter som utgav ramen som Trost (2011) 

beskrev. 

5.3 Material 

Denna studie inleddes med inläsning utav litteratur. Litteraturen bestod av offentliga handlingar, 

böcker, metodlitteratur, vetenskapliga artiklar och tidningsartiklar. Dessa kunde belysa syftet med 

denna studie, samt ge definitioner, historiska perspektiv och vara till hjälp med problemformulering. 

Backman (2008) menar att det är vanligt att litteraturen hjälper en med just dessa olika delar. 

Sökningen av litteratur genomfördes dels genom databasen ERIC, LIBRIS, via Umeå universitets 

databas samt via Umeå universitets bibliotek i form av kedjesökning och slumpmässig sökning med 
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hjälp av olika sökord exempelvis läxa. Inläsning av litteratur medförde att andra referenser av 

intresse hittades och kunde användas. Backman (2008) menar att det är av vikt att vara påläst 

genom en litteraturgranskning för att få en introduktion och bakgrund till det valda 

problemområdet. Dock menar han att det är viktigt att vara strukturerad i sin granskning så man inte 

tar med all litteratur i området som man hittar utan det är viktigt att ha en idé om vad som är 

relevant för det område som man ska undersöka.   

5.4 Etiska Aspekter 

Vetenskapsrådets etiska principer kommer presenteras kortfattat i detta stycke. Dessa principer 

gällde vid intervjuerna i denna studie. När man utför en studie som denna kan det uppkomma vissa 

moraliska dilemman eftersom man i kvalitativa intervjuer har ett personligt samspel med den man 

intervjuar. Den kunskap och information som behandlas kan vara känslig och därför kan det vara 

bra att utgå från dessa krav för att ha ett professionellt förhållningssätt (Kvale, 1997) 

Forskningspersonerna fick ta del av dessa fyra krav innan intervjutillfället via e-post, samt muntligt 

vid det faktiska intervjutillfället.   

5.4.1 Informationskravet 

Informationskravet syftar till att forskningspersonerna fick information om vad studiens syfte var 

och vilka andra villkor som gäller i och med deras deltagande i studien, bland annat fick de ta del 

utav samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

5.4.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebär att forskningspersonen själv hade rätt att bestämma över sitt deltagande i 

studien. I och med detta är forskningspersonen medveten om att den när som helst har möjlighet att 

dra sig ur studien under arbetets gång (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.4.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet står för att forskningspersonens personuppgifter hanteras så att ingen annan 

än forskaren hade tillgång till dem. Data som skulle kunna identifiera forskningspersonen skulle 

därför inte vara med i studien, om inte denna hade gett sitt godkännande. (Vetenskapsrådet, 2002) 

5.4.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet syftar till att all data som insamlats från forskningspersonerna i studien endast får 

användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

5.5 Genomförande 

5.5.1 Standardisering och strukturering 

Innan forskaren tog kontakt med forskningspersonerna för att stämma träff för en intervju 

utformades en intervjuguide. Forskaren hade valt att använda sig av kvalitativ intervju för att lättare 

få fram forskningspersonernas egna resonemang och erfarenheter. När det gäller kvalitativa 

intervjuer så kännetecknas de av att man ställer enkla frågor som man får ut mycket information av 

(Trost, 2011). I en intervjuguide för kvalitativa intervjuer rekommenderas att man inte har för 

många färdiga frågor, utan att man istället använder frågeområden som man utgår ifrån (Trost, 
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2011). 

I detta fall gjordes en intervjuguide med frågeområden, men för att underlätta för sig gjorde 

forskaren några stödfrågor under dessa frågeområden. Om man är ovan som intervjuare menar Trost 

(2011) att detta är ett vanligt fenomen, att man är rädd för att inte få med all information. Dock 

kände forskaren sig inte låst av frågorna. De var mer som ett stöd för att hålla ett bra flyt i intervjun 

och för att forskaren lättare skulle kunna hoppa mellan de olika frågeområdena. Eftersom 

situationerna för de olika intervjuerna skiftade, exempelvis så utfördes de i olika lokaler, ledde det 

till att även intervjuer skiftade. Detta gjorde att det blev en låg grad av standardisering i intervjuerna 

(Trost, 2011), forskaren anpassade sig utifrån forskningspersonerna och lät de styra intervjun och 

ställde olika följdfrågor allt eftersom vilket svar forskaren fick av de olika forskningspersonerna. 

När det gäller graden av strukturering i intervjuerna syftar det till hur frågorna ser ut. Forskaren 

använde sig av både öppna och slutna frågor i sina intervjuer. De öppna frågorna började forskaren 

med i de olika frågeområdena för att sedan använda de slutna frågorna när något svar behövde 

förtydligas om något som forskningspersonerna sagt som rör ämnet. Dock var dessa frågor med mer 

som ett förslag. Att intervjuguiden innehåller frågeområden med frågor som rör ämnet i studien 

menar Trost (2011) innebär att denna studie har en hög grad av strukturering, eftersom det gör att 

man inte halkar in på saker som är oviktigt i studien.  Samtidigt kallar Kvale (1997) detta sätt att 

strukturera upp en intervjuguide för halvstrukturerad, och att strukturen för intervjun kan skifta 

beroende på hur spontan och strikt man är vid själva intervjutillfället. Han menar att om man ställer 

spontana frågor kommer man troligen få spontana och livliga svar, och är man mer strikt kommer 

man få mer precisa svar, vilket kan leda till att man sedan får lättare att strukturera data när man ska 

analysera intervjun, vilket också leder till en högre grad av strukturering. 

5.5.2 Kontakt av forskningspersonerna 

Forskningspersonerna hittades genom att forskaren sökte på internet på olika grundskolor i ett län i 

norra Sverige. På skolornas hemsida kunde forskaren hitta vilka lärare som undervisade i Idrott och 

hälsa och hur de kunde kontaktas. Forskaren kontaktade 37 lärare i Idrott och hälsa genom att 

skicka ett brev till dem via e-post i syfte att uppfylla Vetenskapsrådet (2002) etiska krav 

informationskravet. I detta brev så presenterades forskaren och vilken anknytning forskaren hade. 

Forskaren förklarade även sin undersökning och beskrev därefter undersökningens syfte, och 

klargjorde sedan att forskaren behövde forskningspersonernas kompetens för att kunna utföra denna 

studie. I brevet stod även en beräknad tidsåtgång för intervjun med och även de etiska kraven från 

Vetenskapsrådet (2002) för att de skulle få veta hur det hela skulle gå till. Därefter avslutade 

forskaren med att lämna ut sina kontaktuppgifter så att forskningspersonerna hade möjlighet att nå 

forskaren om de hade möjlighet att delta. Fem lärare svarade på brevet via e-post och av dem var 

det fyra stycken som var intresserade av att delta i studien och en som inte var intresserad. 

Breven följdes upp en vecka senare med telefonsamtal till samtliga lärare. I samtalen tillfrågades 

lärarna återigen om de hade möjlighet att delta i studien. Att först skicka ut ett brev eller e-post till 

forskningspersonerna för att sedan följa upp med telefonsamtal, är något som Trost (2011) 

rekommenderar. Trost (2011) menar dock att man måste gå en balansgång mellan sin egen ambition 

att få till en intervju och att respektera människors önskemål om man vill delta eller inte. Efter att 

forskaren ringt och pratat med lärarna personligen så var det ytterligare fyra lärare som kunde tänka 

sig att delta i studien. Av de 37 lärare som kontaktades var det 8 stycken, alla från olika skolor, som 

ville delta i studien och låta sig intervjuas. Allt detta utfördes efter anvisningar av Trost (2011). 
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5.5.3 Genomförande av intervjuerna 

Innan intervjuerna genomfördes utfördes en testintervju för att undersöka huruvida de frågor som 

intervjuguiden innehöll var förståeliga och om de resulterade i relevanta svar för studien. Tid och 

plats för intervjuerna bokades in efter forskningspersonernas önskemål antingen via e-post eller 

telefon. Trost (2011) menar att man med fördel kan låta forskningspersonen välja tid och plats för 

intervjun eftersom de har varit hyggliga och ställt upp. Intervjuerna utfördes enskilt. En intervju 

utfördes hemma hos en forskningsperson, en intervju utfördes hemma hos forskaren och de 

resterande intervjuerna skedde på respektive forskningspersons skola i antingen arbetsrum eller 

vilorum, allt efter vad som passade dem bäst. Att sitta ostört i en miljö där forskningspersonerna 

känner sig bekväma menar Trost (2011) är en förutsättning för en lyckad intervju. 

Intervjuerna genomfördes med intervjuguiden som utgångspunkt och inleddes med några frågor 

som rörde forskningspersonens arbetsbakgrund som lärare för att sedan gå vidare och handla om de 

olika frågeområdena från intervjuguiden (se bilaga). Forskningspersonerna tillfrågades i slutet av 

intervjun, efter att alla frågeområden var behandlade, om det var någonting som de ville tillägga. 

Efter detta avslutades intervjun. 

Tidsåtgången för de olika intervjuerna varierade, den kortaste intervjun varade i 20 minuter och den 

längsta intervjun blev 39 minuter. Intervjuerna spelades in med en mobil efter medgivande utav 

forskningspersonerna. De fördelar som finns med att spela in intervjuerna är bland annat att man 

helt kan fokusera på vad forskningspersonerna säger och man behöver inte anteckna samtidigt, 

vilket gör att det kan bli ett bättre flyt på intervjun. Nackdelar med inspelningar kan vara risken för 

tekniska problem, såsom dålig ljudkvalité, samt den extra tid som transkriberingar tar i anspråk 

(Trost, 2011). 

5.6 Analys av data 

5.6.1 Transkribering 

Efter att alla intervjuer hade utförts transkriberades de ordagrant från inspelningarna. Även pauser, 

skratt och andra utomstående ljud transkriberades, för att forskaren lättare skulle komma ihåg hur 

intervjun flöt. Enligt Kvale (1997) så kan man koncentrera uttalanden och formulera om vissa 

uttalanden om intervjuerna handlade om forskningspersonernas åsikter. Dock gjorde inte forskaren i 

denna studie detta på grund av ovetskapen av att man kunde göra så. Trost (2011) menar att 

materialet från en transkribering lätt kan bli oöverskådligt eftersom det kan bli många sidor som 

sedan ska analyseras, och detta kan bli svårt. Samtidigt kallar Kvale (1997) transkriberingen för en 

konstruktion av att en muntlig konversation som blivit en skriftlig konversation, det vill säga en 

översättning från ett språk till ett annat språk. Han menar att transkriberingen kan hjälpa till att få 

ordning och kunna tyda forskningspersonernas berättelser och lättare hitta en mening med dessa 

berättelser. 

De inspelade intervjuerna överfördes från mobilen som de hade spelats in på till forskarens dator, 

för att underlätta transkriberingen som utfördes på forskarens dator. Ljudfilen spelades upp i ett 

program medan själva transkriberingen skrevs ner i ett annat program. I denna studie var det två 

inspelningar från intervjuerna som blev sämre på grund av att inspelningen på mobilen inte 

fungerade som den skulle. En av inspelningarna blev avbruten, vilket gjorde att de sista 10 

minuterna utav intervjun inte kom med på inspelningen. Detta gjorde att forskaren efter intervjun 

själv fick skriva ner en sammanfattning av det som sades på slutet av intervjun. På den andra 
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inspelningen blev ljudupptagningen otydlig, vilket gjorde att blev svårt att urskilja vad som sades på 

inspelningen, så även där fick forskaren göra en sammanfattning ur minnet av vissa saker som var 

svåra att urskilja. 

5.6.1.1 Analys av transkriberingar 

 

Efter att intervjuerna hade transkriberats så gjordes en sammanfattning i skriftspråk som utgick från 

sådant som var viktigt i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och intervjuguiden. Detta 

utifrån en metod som Trost (2011) föreslår kan underlätta förståelsen av viktiga delar från intervjun, 

samt att kategorisera data, samtidigt som sekundära data sållas bort. Denna metod, det vill säga när 

man kortar ner och koncentrerar den information som man fått, kallar Kvale (1997) för 

meningskoncentrering. 

Frågeställningarna som denna studie innefattar, kände forskaren var så pass omfattande, därför bröts 

de ner till mindre frågor och rubriker för att underlätta bearbetningen av transkriberingarna. Efter att 

frågeställningarna hade brutits ner kategoriserades transkriberingarna utefter dem. 

Sammanfattningar gjordes från alla transkriberingar för att besvara dessa frågor. De frågorna fick 

därefter stå som enskilda rubriker i resultatdelen av studien. 

5.6.1.2 Principer för hermeneutisk tolkning 

 

När det gäller hermeneutik finns det olika principer för hur man kan tolka en mening, dock 

karaktäriseras det av en hermeneutisk cirkel. Förståelsen av en text sker i en växling mellan delar av 

texten och helheten av den, det vill säga en cirkel. Genom att enskilda delar av texten tolkas och 

sedan sätts i relation till textens helhet ges möjlighet till en djupare förståelse av texten. Det är 

därför vanligt att man vid analys av kvalitativa intervjuer läser igenom intervjutexten för att skaffa 

sig en allmän uppfattning om den. Därefter går man tillbaka till vissa teman för att försöka utveckla 

deras mening för att sedan återvända till helheten av intervjutexten och sätta de båda i relation med 

varandra. En sådan process kan ses som oändlig, men den upphör när man kommer fram till en 

rimlig mening eller giltig enhetlig mening (Kvale, 1997). 

En annan princip för hermeneutisk tolkning går ut på att man har kunskap om textens tema. Det 

innebär att forskaren behöver ha omfattande kunskap om temat för att kunna se nyanser och 

sammanhang som de olika meningarna kan ge uttryck för i intervjutexten (Kvale, 1997).    

5.6.2 Validitet & reliabilitet 

För att påvisa en forsknings pålitlighet och tillförlitlighet brukar man använda sig av termerna 

reliabilitet och validitet (Kvale, 1997). Reliabilitet syftar till att en mätning eller undersökning har 

utförts på ett stabilt och liknande sätt med samma förutsättningar (Trost, 2011). I detta fall var det 

intervjuer som användes som undersökningsmetod. För att rapporten skulle få en hög reliabilitet 

krävdes det att forskaren använde sig av samma frågor vid alla intervjuer och att de utförts i samma 

lokal eller miljö för att utslagen av intervjuerna skulle få en hög reliabilitet. Vid kvalitativa 

intervjuer är det dock förändringar och skiftningar i svar det som man är intresserad av (Trost, 

2011). Termen validitet syftar till att förstå om det material som samlats in för studien har uppnått 

en viss giltighet för att förklara sanningen och riktigheten hos ett yttrande. Validitet brukar 

definieras genom frågan: Har forskaren undersökt det hen hade som avsikt att undersöka? (Kvale, 

1997), (Stensmo, 2002). 

I denna studie var reliabiliteten beroende av att intervjuerna genomfördes på ett likvärdigt sätt för 
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att få ungefär samma resultat. För att uppnå detta kriterium användes en intervjuguide som utgick 

ifrån studiens syfte, frågeställningar och litteraturgranskning. Reliabiliteten i denna studie kan ha 

påverkats av att intervjuerna inte utfördes i liknande miljöer. En intervju skedde hemma hos en av 

forskningspersonerna och en intervju skedde hemma hos forskaren, och resterande intervjuer 

genomfördes i enskilda rum på respektive forskningspersons arbetsplats. 

Kvale (1997) menar även att en studies reliabilitet stärks ifall två personer oberoende av varandra 

skriver transkriberingarna och sedan jämför för att se skillnaderna på de olika utskrifterna. Detta 

kallar han en sorts reliabilitetskontroll eftersom tolkningen av intervjuerna kan bli olika. Kvale 

(1997) menar även att det är fråga om en viss yrkesskicklighet som spelar in för att en intervju ska 

få hög reliabilitet. I denna studie utfördes ingen sådan kontroll utan det var endast forskarens egen 

tolkning från intervjuerna som analyserades.  

En studies reliabilitet påverkades även av hur replikerbar den är (Kvale, 1997). Det vill säga ifall 

studiens procedur är beskriven för att olika intervjuare ska kunna utföra intervjuer efter den 

intervjuguide som finns, och få liknande data. I denna studie skulle det vara svårt att få samma 

resultat, eftersom den handlar om enskilda lärares erfarenheter och upplevelser. En framtida studie 

skulle därför ha svårt att få fram samma resultat, dock skulle det kunna likna det resultat som 

framkommit i denna. 

Validiteten i en studie stärks om intervjuguiden prövats innan den används vid de aktuella 

intervjuerna, för att se att den svarar mot studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997). I denna 

studie utfördes en testintervju med en person med kunskap inom ämnet där validiteten för 

intervjuguiden testades. Därefter skrevs intervjuguiden om för att bättre möta studiens syfte, vilket 

ger studien en högre validitet. 

Kvale (1997) menar även att validiteten på en studie kan påverkas av hur kritisk syn som forskaren 

har haft när den undersökte ämnet. Hur tydlig har forskaren varit på att beskriva vad som är sina 

egna tolkningar, och hur har forskaren jobbat för att motverka en selektiv perception eller att ge en 

snedvriden tolkning påverkar hur tillförlitlig en studie är. Han menar även att det är viktigt att 

ifrågasätta vad och varför man undersöker något Kvale (1997). Denna studie stärks av att den har en 

inledning som besvarar frågorna vad som skulle undersökas och varför det ska undersökas. Studien 

stärks även av att forskaren inte har lagt några värderingar i att ha läxor eller att inte ha läxor i 

idrottsundervisningen, utan har beskrivit båda sidor. Björkdahl Ordell & Dimenäs (2007) menar 

även att det är viktigt att vara kritisk och bedöma de empiriska data som man har och de analyser 

som utvecklats. 

5.7  Forskningspersonerna 

Lärarna som deltog i studien har forskaren valt att namnge i resultatet med fiktiva namn. Här ges en 

kort presentation utav studiens forskningspersoner. 

• Olle: Tog sin lärarexamen 2005, och hade sedan dess jobbat i ämnet Idrott och hälsa på 

högstadiet. Jobbade dock ett år på mellanstadiet i No-ämnena. Olles klasser hade ungefär 

110 minuter idrott i veckan. 

• Jakob: Tog sin lärarexamen 2004 och hade sedan dess jobbat 6 år som lärare i Idrott och 

hälsa på högstadiet. Han undervisade varje klass i ca 110 minuter Idrott och hälsa i veckan. 

• Josefin: Tog sin lärarexamen 1999 som lärare i Idrott och hälsa och Engelska. Vid tillfället 
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för intervjun jobbade hon på en mellanstadieskola, men berättade att hon även hade jobbat 

på högstadiet några år tidigare. Hennes klasser hade ca 90-110 minuter Idrott och hälsa i 

veckan. 

• Andre: Tog sin lärarexamen 2012 i Idrott och hälsa och SO. Hade sedan examen jobbat på 

högstadiet där varje klass hade ca 90 minuter Idrott och hälsa i veckan. 

• Isak: Tog sin lärarexamen 2010 i Idrott och hälsa och Matematik. Efter sin examen hade han 

jobbat på både låg-, mellan- och högstadiet. Vid tillfället för intervjun så hade han ett 

vikariat på en låg- och mellanstadieskola där varje klass hade ca 100-110 minuter Idrott och 

hälsa i veckan. 

• Fanny: Tog sin lärarexamen 2013 i Idrott och hälsa och SO. Efter examen hade hon jobbat 

som vikarie i Idrott och hälsa på en högstadieskola i ca 1 år. Varje klass hade ca 110 minuter 

Idrott och hälsa i veckan. 

• Petter: Är fritidspedagog i botten men hade läst till poäng för att få undervisa i Idrott och 

hälsa på mellanstadiet. Dock hade han inte fått ut sin lärarexamen än, detta gjorde att han 

inte var behörig att själv sätta betyg på eleverna, utan behövde ett godkännande utav en 

annan lärare. Åk 4-6 hade ca 100-110 minuter Idrott och hälsa i veckan och åk 1-3 hade ca 

60 minuter i veckan. 

• Clas: Tog sin lärarexamen 2014 inom Idrott och hälsa och Engelska. Han hade jobbat med 

ämnet Idrott och hälsa två år innan han tog sin examen, och gjorde sin första termin som 

examinerad lärare på en mellanstadieskola. På hans skola hade eleverna ca 100 minuter 

Idrott och hälsa i veckan 

6. Resultat 

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva lärare i Idrott och hälsas erfarenheter och 

upplevelser av att använda läxor med hjälp av modern teknik i ämnet Idrott och hälsa. Resultatet 

från studien presenteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Vilka erfarenheter av läxor som pedagogisk metod i 

undervisningen har lärare i Idrott och hälsa? 

6.1.1  Lärares syn på läxors funktion och syfte. 

6.1.1.1 Definition av läxa 

För att få en inblick om vad som lärarna i denna studie ansåg att en läxa var så bad jag dem att sätta 

en egen definition på ordet läxa. Alla gav beskrivningen att en läxa är en uppgift som är avsedd för 

eleverna att utföra utanför skolans ramar alltså att läxan ska göras hemma. Syftet med läxorna 

skiljde sig i de olika definitionerna: Jakob menade att läxan är till för att plugga in en viss kunskap, 

Josefin definierade läxan som något som man ska repetera, Isak sa att läxan syftar på en uppgift 

som är avsedd för mängdinlärning, Fanny menade att läxan ger mer kunskap om ett ämne som man 

redan arbetar med och Petter beskrev läxan som en uppgift som ska bredda kunskaper och vara 

förberedande för saker i skolan. 

6.1.1.2 Vad anser lärarna utgör en bra läxa? 

Läraren Josefin gav följande svar på denna fråga: 

 



21 

 

En bra läxa, det ska va någonting som vinner på att eleven får göra på sitt eget sätt och i sin egen takt. Det 

kan gärna va som jag ser det det här med flipped classroom, att jag kanske gör genomläsningen hemma, 

att jag har gjort en för... alltså ökat min förförståelse hemma. Det ska inte behöva va … det ska inte vara så 

svår, att man liksom måste ringa och fråga sin fröken, hur ska jag göra det här? Utan den ska vara 

självgående, det ska inte vara några problem, det ska vara .. ”dom här sidorna”, det ska finnas fullgoda 

instruktioner till den, så det ska inte behöva att mamma eller pappa ska kunna visst mycket matte eller, 

sådana saker för att man ska kunna klara den här läxan. Utan eleven ska ha förutsättningar för att klara den 

själv, annars tycker inte jag att det är en läxa, annars förutsätter man att nån ska göra skolarbetet och det är 

inte samma sak. Josefin (2014) 

Olle, Jakob, Andre, Isak, Petter och Clas höll med Josefin; om att en bra läxa är en sådan som elever 

klarar av att utföra självständigt. Jakob, Andre, Isak, Petter och Clas menade att detta är viktigt 

eftersom hemförhållanden för många elever ser olika ut, att man inte kan räkna med att elever ska få 

hjälp med läxorna av sina föräldrar. Olle tyckte å andra sidan att det är viktigt att elever får en viss 

hjälp av föräldrar för att föräldrar ska få en inblick i vad deras barn gör på skolan. 

Att en läxa ska vara tydlig, lätt, enkel och förberedande var något som alla lärare utom Fanny kom 

fram till. Fanny var den enda utav lärarna som inte kunde ge några tydliga ramar för hur en bra läxa 

skulle se ut. 

Läraren Clas beskrev såhär vad som utgör en bra läxa: 

En bra läxa är en läxa där inte föräldern måste vara med och hjälpa till, utan eleven kan det här innan. Det 

är en uppgift där man helt enkelt jobbar med saker som man kan. Det ska inte vara någonting som är helt 

nytt för eleven, för att det finns så många elever som inte har föräldrar som kan stötta upp i läxor, så 

eleven måste många gånger jobba med det själv. Och det ska också vara utifrån det ämne eller momentet 

som man håller på med. [...] Jobbar jag med orientering i idrotten, ja men så är det kanske kartkunskaper 

som jag ska ha i läxa, och då är det något som jag har gått i genom eller testat dem på som jag sedan kan 

utveckla att man kanske har karttecken som man ska träna in eller man kanske ska träna in hur man läser 

kartan och så hur man håller och passar kartan. [...] Och det ska inte eller vara en stor uppgift, det ska 

högst ta 20 -30 minuter att göra. Clas (2014) 

Även Petter höll med Clas om att när det gällde tidsåtgången för en bra läxa, bör den inte överstiga 

30 minuter. 

6.1.1.3 Använde lärarna sig av läxor i sin undervisning? 

Olle använder sig av både praktiska och teoretiska läxor. En del läxor är inplanerade varje termin, 

men han menar även att en del är spontana beroende på om han anser att en del elever behöver mer 

styrning. Han tycker att läxor är en bra metod att använda för att elever ska få mer kunskap, han 

menade att utan läxor blir det svårt för elever att nå samma höga resultat som läxor bidrar med. 

Jakob är inte förtjust i läxor. Han har dock använt sig av olika läxor i sin undervisning i Idrott och 

hälsa, men inte fått dem att fungera så bra som han tänkt.  Han tycker att i andra ämnen som t ex 

språk där läxa används i form av glosor, är en bra form av läxor. 

Josefin använder sig av läxor i form av repetition och förberedelse ca 1-2 gånger per termin. Hon 

menade att läxor är bra att använda för just de ändamålen, dock menade hon att en läxa inte ska vara 

ett måste för att klara av en lektion, den är mer ett komplement. 

Andre anser att användningen av läxor i Idrott och hälsa inte är något positivt, utan menade att han 

skulle kunna klara sig utan läxor. Han använder sig dock av teoretiska läxor ca 2-3 gånger per 

termin, och menade att detta huvudsakligen är för att tjäna tid på lektionerna. 

Isak använder sig av teoretiska läxor ca 2 gånger per termin. Han tyckte att det är positivt att 

använda läxor i uppgifter där elever inte behöver något extra stöd och menade att språkläxor i form 
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av glosor är ett bra exempel på detta.   

Fanny använder sig inte av läxor än eftersom hon inte känner att rätt tillfälle har getts än. Hon är 

positiv till användning av läxor så länge de har ett tydligt syfte och att man inte använder läxor bara 

för att ge ut läxor. Samma åsikt har Petter kring användning av läxor i undervisningen. Han 

använder sig inte heller av läxor, men det menade han beror på att han inte har någon bra anledning 

till att ge ut en läxa till elever, han har med andra ord inget syfte till att använda läxor. 

Claes tycker inte om läxor, han menade att ordet läxa är negativt laddat för honom. Han sa att läxor 

kan vara onödiga om de inte funkar som ett vidare arbete, förberedande eller komplement på ett 

område som en elev exempelvis har missat. Fast han är negativt inställd till läxa som metod, är det 

en metod som han använder sig av ca 2 gånger per termin i form av både teoretiska och praktiska 

läxor. 

6.1.2 Vad påverkar lärares val kring läxor? 

Det visar sig att det finns vissa faktorer som avgör ifall lärarna använder sig av läxor eller inte. 

Bland lärarna i denna studie finns vissa gemensamt faktorer som de lade större vikt på, och som 

redovisas  nedan. 

6.1.2.1 Kursplanen i Idrott och hälsa 

Alla av lärarna sade att de har kursplanen för Idrott och hälsa som utgångspunkt när de utformar 

eller funderar kring en läxa. Petter som inte använder sig av läxor kan tänka sig att använda läxor i 

åk 6 för att ha dem som underlag för bedömning och betygsättning.   

6.1.2.2 Tid 

Alla lärare utom en nämner även tid som en bidragande faktor till att de antingen använder sig av 

läxor, eller att de inte gör det. Olle, Josefin, Isak, Jakob och Clas väljer att använda sig av läxor i sin 

undervisning, detta beror till största del för att utöka ämnets tid. De menade att läxorna kan vara 

moment som de inte hinner med på lektionerna, eller så är det exempelvis teoretiska saker som de 

inte vill ska ta upp värdefull lektionstid då de istället kan ägna sig åt praktiska saker. 

Jakob lyfte fram att läxor kan vara ett känsligt ämne att diskutera med föräldrar, samtidigt som det 

även tar tid att informera föräldrar om läxor. Detta är en anledning till att han inte använder läxor i 

någon större utsträckning. Andre använder inte heller läxor i någon större utsträckning eftersom han 

anser att det tar mycket tid både för han som lärare att utforma den, dela ut, rätta och följa upp 

läxan, samtidigt som eleverna får lägga extratid utanför skolan på att utföra den. Petter använder sig 

inte av läxor eftersom han anser att eleverna inte ska behöva lägga tid på skolarbete utanför skoltid. 

Dock kan han tänka sig att använda läxor i teoretiska moment för att lektioner i Idrott och hälsa ska 

kunna fokusera på rörelse och fysisk aktivitet.   

6.1.2.3 Traditioner och status 

Alla av lärarna anser att enligt tradition är läxor i Idrott och hälsa inget som ska användas, utan 

ämnet ska vara läxfritt. Jakob erkänner att han nog är påverkad av detta, och därför inte använder 

sig så mycket av läxor i sin undervisning. Petter och Clas tror att många lärare använder sig av läxor 

eftersom de har gjort den till en rutin som de tycker fungerar, och på så vis gjort en egen 

läxtradition. 

Olle, Josefin, Andre, Isak, Clas och Fanny anser att genom att man använder sig av läxor i Idrott 

och hälsa kan detta leda till att det ökar ämnets status, Clas menade även att det kan öka en lärares 

status.  Att öka ämnets status hos både kollegor, elever och föräldrar är något som de anser är viktigt 

eftersom de tänker att många av dem anser det som ett ämne fyllt av ”lek och stoj”. Läxor ska på så 
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vis bidra med att göra ämnet mer seriöst och viktigt menade de. Andre svarade på frågan om han 

trodde att läxor kan göra Idrott och hälsa ämnet mer likvärdigt med andra ämnen? Där han svarade 

såhär: 

Ja, det är ifall jag får för mig, nu har jag blivit less på att svenskan ska räknas så himla viktigt och nu 

minsann ska jag visa att idrotten är minst lika viktig, och så lägger jag iväg en massa läxor, så då det är ju 

klart att det spelar ju roll hur jag lägger upp planeringen också hur pass seriöst det tas. Men jag tror inte 

att det spelar så stor roll för att liksom rektorn, även fast hon har en idrotts bakgrund, så kommer idrotten 

aldrig att prioriteras före något sådan där teoretiskt ämne eller vad jag ska säga. Så att det, jag skulle 

kunna lägga upp det hur som helst, men står det och väger så kommer idrotten och bli bortvalt iallafall. 

Och då har jag valt att då kör inte jag nå mycket mer läxor, utan försöker göra det så, inte lugnt som 

möjligt, så ”hand on” som möjligt.  Andre (2014) 

6.1.2.4 Elever 

Olle och Clas berättar att de väljer att ge ut läxor efter enskilda elevers behov att nå en högre nivå 

eller kunskap. Clas tycker att det är väldigt viktigt att läxan är anpassad för varje elev, och ogillar att 

ge ut samma läxor till alla elever. Isak däremot ger alla elever samma läxa, och menade att det blir 

som en omedveten anpassning som han gör när han utformar läxan. Han menade också att läxorna 

han väljer är så pass enkla så att det inte ska vara något problem för eleverna. Likadant är det för 

Jakob, Andre, Fanny att läxan ska passa alla elever så att alla kan göra samma sak. Även Josefin 

använder sig oftast av att ge alla elever samma läxa, hon menade dock att i vissa enstaka fall kan 

hon få anpassa läxan efter någon elev, men att detta inte är något som tar mer tid för henne att 

planera. 

För alla av lärarna är det viktigt att utgå ifrån eleverna så att de ska kunna arbeta självständigt med 

läxan. Andre, Olle, Petter, Clas och Jakob ser även till elevernas arbetsbörda när de väljer att ge ut 

läxor. Om elever har många läxor i andra ämnen en viss vecka kan de välja att avstå från att ge 

läxor eftersom de inte vill belasta eleverna ännu mer, de vill inte att läxorna i Idrott och hälsa ska 

vara ”toppen på isberget”. De anser därför att de kan bli begränsade av att andra ämnen använder 

mycket läxor. 

6.1.2.5 Elevers hemförhållanden 

Elevers hemförhållande ser inte likadana ut, exempelvis så kan elever ha en eller två föräldrar, 

föräldrar kan ha högre eller lägre utbildning och elever kan ha olika möjligheter att ha en plats 

hemma där de kan göra skolarbete. Detta är några exempel som Josefin, Jakob, Andre, Petter och 

Clas tar upp som viktiga aspekter de väger in när de väljer att ge ut en läxa eller inte. De menar att 

beroende på elevers hemförhållande så kan det påverka hur resultaten för läxan blir eftersom 

eleverna har olika förutsättningar beroende på vilka resurser och vilken hjälp de kan få hemifrån. 

Olle menar dock att det är bra att elever tar med sig läxan hem, han menar att på så vis involverades 

föräldrarna i elevernas skolgång. Det vill säga att föräldrarna får en bättre inblick i vad eleverna gör 

på skolan, så det är viktigt för honom i sina val av läxor att de ska involvera föräldrarna. Fanny å 

andra sidan tycker att det är viktigt att eleverna har möjlighet att utföra läxan på skoltid. Hon väljer 

inte att ge elever läxor som innebär att de ska behöva ta med sig arbetet hem. Hon menade att 

skolarbete gör man på skoltid, och att det är viktigt att lära elever detta för att de ska ta vara på tiden 

i skolan, och på sås vis vara lediga när de är hemma.   

6.1.2.6 Tillgång till läxhjälp på skolan 

Alla av lärarna anser att det är viktigt att det finns tillgång till läxhjälp för eleverna på skolan ifall 

man ger ut läxor. Detta är därför något som påverkar deras val att ge ut läxor. 
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Josefin tycker såhär kring tillgång på läxhjälp i skolan: 

Ska man ge läxor så måste man ge läxhjälp också, därför att annars så säkerställer man inte likvärdighet 

för barna. För då förutsätter man att man har en förälder som är kapabel att göra läxan, och det är en 

otrolig klassfråga. Josefin (2014) 

Alla lärare tycker att läxhjälp är bra och positivt. Jakob säger att läxhjälp på skolan framförallt är en 

tid för eleverna att avsätta tid för sina läxor. Isak menade att det inte är så många elever som 

kommer på läxhjälpen men de som kommer får mycket tid, vilket han tycker är bra. Petter anser att 

läxhjälpen på skolan ger både föräldrar och elever förutsättningar för att klara av skolarbetet. 

Läxhjälpen är viktigt för elever som inte kan få samma stöd hemma menade Clas. 

Nackdelar med läxhjälpen menar Olle är om eleverna hinner göra klart alla läxor på skoltid. 

Elevernas föräldrar blir då inte lika involverade i elevernas skolarbete, när eleverna inte behöver 

jobba med läxorna hemma. En annan nackdel kan vara att läxhjälpen är på slutet av skoldagen när 

eleverna är som mest trötta, eller en sådan tid att inte alla elever har möjlighet att delta exempelvis 

elever som ska åka skolbuss, dessa aspekter lyfter både Andre och Isak fram. Clas tycker även att 

läxhjälpen kan vara utpekande för vissa elever, eftersom det blir så tydligt vilka elever som inte har 

något stöd hemma menade han.   

Andre anser att det bör läggas ner mer tid på schemat för läxhjälp eftersom det är en sådan viktig 

del för elever att klara av skolarbetet. Han har även som förslag att fritidsgårdar och 

idrottsföreningar bör arrangera läxhjälp för ungdomar för att de ska få det stöd som de kan behöva. 

En nackdel med att eleverna har mycket läxhjälp tycker Josefin kan vara att man ”curlade” eleverna 

lite för mycket, och på så vis gör för mycket jobb åt dem. 

6.1.3 Vilka slags läxor kan lärare i Idrott och hälsa använda och tänka sig att 

använda i undervisningen? 

Bland de lärare som jag intervjuade så beskriver de olika sorters läxor som de använder sig av och 

som de kan tänka sig att använda. Jag kommer här att redovisa och ge exempel på läxor som de 

beskriver. 

6.1.3.1 Teoretiska läxor 

Clas, Isak och Josefin ger alla tre exempel på hur de ger elever i läxa att lära sig karttecken inför 

orienteringslektionerna. Isak sa att det kan vara ca 8 st karttecken som eleverna ska lära sig för att 

sedan vara förberedda inför den lektion som de ska köra orientering. Josefin och Clas förklarar att 

de använder läxan som en sorts förberedelse inför nästa lektion för att spara tid. Återkopplingen av 

läxan gör de alla på lite olika sätt, Isak förhör eleverna genom att ha en karttecken stafett med 

eleverna. Eleverna får exempelvis karttecknet på en sten och ska då springa och hämta en sten osv. 

På så vis kan ha se ifall eleverna har lärt sig de olika tecknen. Clas och Josefin återkopplar genom 

att ha en genomgång på tecknen med eleverna på nästkommande lektion. Josefin beskriver sin 

återkoppling nedan: 

T ex orienteringen här och dem ha fått läsa på karttecken, ja men då så har vi en genomgång, jamen hur var 

det nu, vad va vatten för färg? Och hur kan man se att det är en kulle någonstans?. Ja men då vet ju 

eleverna, då få de det här positiva, jamen det här kan jag. Då känner dem ju det är välbekant och det är ju 

en bättre inlärning när de har en förförståelse. Josefin (2014) 

Andre och Olle har använt sig av inläsnings uppgifter, där eleverna ska läsa in sig på olika 

teoretiska moment för att sedan i slutet besvara några instuderingsfrågor som de lämnar in för att 
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bekräfta att de läst igenom. Materialet som eleverna får läsa in sig på är häften som lärarna själva 

har satt ihop eftersom de inte har tillgång på någon kursbok till eleverna. Även de håller med om att 

de teoretiska läxorna är till för att inte ”slösa” tid på lektionerna där man kan ägna sig åt 

rörelseaktiviteter istället. 

Fanny, Petter och Jakob har ingen erfarenhet av att använda sig av teoretiska läxor. Ingen av dem 

har heller något exempel på hur de kan tänka sig att använda sig av teoretiska läxor. 

6.1.3.2 Fysiskt aktiva läxor 

Andre, Isak och Clas är de enda lärarna som ger ut läxor där eleverna endast ska göra någonting 

praktiskt. Andre har prövat att ge eleverna att de tillsammans i grupp ska sätta ihop ett dansprogram 

från en lektion till nästa. Eleverna får tid på en lektion att öva in ett dansprogram och det som de 

inte hinner med, får de göra hemma. Nästa lektion får eleverna redovisa sina dansprogram för 

varandra. 

Isak vill att eleverna ska träna på rytm och takt och har därför gett dem i läxa att öva in en specifik 

klappramsa enskilt. Eleverna får börja och öva in ramsan på en av lektionerna och därefter får de 

instruktioner med sig hem för att de ska kunna fortsätta öva. Nästkommande lektion redovisar 

eleverna ramsan tillsammans. Isak menar att då kan han se vilka elever som behärskar rytm och 

takt. 

Clas berättade att han brukar ge enskilda elever i läxa att öva sig på att hjula, göra en kullerbytta 

eller liknande. Han anser dock att det är mer en uppmaning till eleverna än en läxa, eftersom den är 

frivillig för eleverna. Han berättade att han nästkommande lektion kollar av eleverna för att se ifall 

de gjort några framsteg. Han ger dessa läxor för att eleverna ska nå upp till de olika kunskapskraven 

som finns inom ämnet. 

6.1.3.3 Kombinerade teoretiska och fysiskt aktiva läxor i ett 

Olle, Jakob och Andre jobbar alla på högstadiet och de har gemensamt att de alla har jobbat med 

läxor i form av träningsdagböcker och kostdagböcker. Deras upplägg är detsamma men skiftar på 

några punkter när det gäller hur länge och hur ofta som eleverna ska utföra och fylla i sina 

aktiviteter och dagböcker. Upplägget för läxan är att eleverna ska X antal gånger på en vecka utföra 

en valfri aktivitet i X antal minuter. Efter utförd aktivitet ska eleverna skriva en utvärdering och 

reflektion om hur det gick och hur exempelvis faktorer som kost och sömn påverkar hur det gick. 

Olle gör återkopplingen med eleverna genom att läsa deras utvärderingar för att på så vis få reda på 

vilka som har förstått. Han tycker att denna läxa är bra, och har den därför som återkommande 

inslag på vårterminen med de olika klasserna. 

Jakob läser också igenom elevernas träningsböcker och lämnar sedan kommentarer som eleverna 

sedan kan få tillbaka som återkoppling på arbetet. Han har funderat på att även ha läxan som 

underlag för ett prov. Han berättade även att han använder läxan som betygsgrundande material. 

Dock är han inte helt nöjd med utformningen på läxan, och funderar på att ändra upplägget av den 

eller skippa den helt. 

Andre beskrev användningen av denna sorts läxa på följande vis: 

 Jag har testat någon gång att köra så här träningsdagbok, eller såhär kostdagbok, men det brukar bli 

ganska skitdåligt. Nä det går ju inte, jag kan ju inte vara och krypa runt i buskarna och se att dem faktiskt 

har gjort någonting och då... ja å andra sidan vet man ju iallafall i teorin vet hur man ska göra. Andre 

(2014) 
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6.1.4 Tankar hos lärare i Idrott och hälsa om en läxfri skola 

Olle tror inte att en läxfri skola är hållbart. Han menade att om läxor togs bort skulle vissa viktiga 

moment i hans undervisning bli lidande och inte hinnas med. Dessutom tror han att en del elever 

jobbar bättre hemma i en lugn miljö och därför behöver tiden hemma för att klara av vissa saker. 

Även Isak är inte övertygad om att en läxfri skola skulle gynna alla elever, han menade att en del 

mängdinlärning behöver eleverna göra hemma, eftersom det inte finns den tiden i skolan för att 

eleverna ska hinna med det. 

Jakob och Andre tycker att en läxfri skola skulle vara optimalt, eftersom de tycker att läxor tar upp 

mycket tid i skolan som skulle kunna läggas på att planera undervisning istället. Även Josefin 

tycker att det skulle vara bra eftersom hon menade att läxor ej ska ersätta den ordinarie 

undervisningen och läxorna ska inte heller vara betydande för vilket betyg som elever ska få i ett 

ämne. Petter ser också att en läxfri skola skulle fungera. Han tror att både lärare och föräldrar hellre 

skulle se att skoldagen förlängdes med 30 minuter än att eleverna får med sig läxor hem. Clas 

tycker också att läxfritt vore en bra ide, men tror att den tradition av att det ska vara läxor i skolan 

kan göra att det blir svårt att genomföra. 

Läraren Fanny svarade såhär på om vad hon tycker om en läxfri skola: 

Det kan funka, men sedan vet jag inte riktigt vad en läxa definieras som. Menas det som något som ska 

tas med hem eller? uppgifter måste man ju få i skolan och göra, annars vore det jättetråkig undervisning. 

Och en läxa är ju som en uppgift, är det bara definitionen som bestämmer när man gör den? Och om man 

inte behöver ta med sig den hem, så är det väl bara en uppgift som man inte tar med sig hem. Fanny 

(2014) 

6.2 Vilka erfarenheter har lärare av att använda dagens moderna 

teknik med hjälp av exempelvis mobiler, datorer, surfplattor m.m som 

pedagogiskt verktyg i sin undervisning och läxor i ämnet Idrott och 

hälsa? 

6.2.1 Tillgången av teknisk utrustning 

På högstadieskolorna som Olle, Jakob, Andre och Fanny jobbar på har alla elever i åk 7-9 varsin 

bärbar dator som skolan tillhandahåller för dem. För Isak, Petter och Josefin som jobbar på 

mellanstadieskolor, är det bara eleverna som går i åk 6 som har tillgång till egna datorer. På Clas 

skola, som även är en låg- och mellanstadieskola, finns det lånevagnar med datorer som lärarna får 

boka om de behöver använda datorerna i undervisningen. 

Olle, Andre, Isak, Fanny har tillgång till internet och antingen en digital skrivtavla eller projektor 

med duk i idrottshallen. Josefin och Jakob har endast tillgång till internet i idrottshallen på deras 

skolor. Petter och Clas är de av lärarna som inte har någon som helst tillgång till teknisk utrustning. 

På Petters skola är det dock på gång att idrottshallen ska få tillgång till internet och projektor med 

duk. Även på Clas skola finns det funderingar på att de ska installera internet och en digital 

skrivtavla i idrottshallen.   

6.2.2 Lärarnas användning av teknisk utrustning i undervisningen 

Alla lärare utom Petter och Clas berättade att skolan använder sig av Google drive som är en 

plattform för både lärare och elever där det är enkelt att dela dokument emellan varandra. De lärare 

som har tillgång till plattformen använder den bland annat för att lägga ut dokument med 

instruktioner till olika uppgifter och läxor som eleverna har. De kan även lägga ut planeringar och 
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genomgångar på lektioner till eleverna där. Josefin berättar att hon använder sig av Google drive där 

eleverna får utföra digitala prov och läxförhör. Hon har även en egen blogg för eleverna där hon 

lägger ut planeringar och instruktioner på läxor åt eleverna. 

Alla av lärarna håller med om att de teoretiska läromedel som böcker etc, som de har att tillgå i sin 

undervisning är undermåliga och att det inte finns tillräcklig med material för att ge ut till eleverna. 

De får därför ofta göra egna häften för de teoretiska delarna och mycket av det materialet kan de ta 

från internet. En del av de som jobbar på högstadiet brukar även hänvisa eleverna till olika sidor på 

internet för att ta reda på information om olika moment. När det gäller teoretiska moment berättar 

Andre, Josefin och Isak att de brukar använda sig av Power points när de presenterar teoretiskt 

material.   

De lärare som har tillgång till en projektor med duk berättade att de brukar använda den för att 

bland annat visa olika instruktionsvideos. Olle ger exempel på en tv-spelsinspirerad video från 

internetsidan Youtube som han brukar använda som uppvärmning med eleverna. Andre ger exempel 

på när han har haft danslektioner där eleverna får dansa utifrån en instruktörsvideo där en 

professionell instruktör lär ut salsa. Han menade att det kan bli en bättre lektion för eleverna att 

följa en sådan video istället för att han som inte är lika trygg i det momentet ska lära ut det till 

eleverna. 

Clas som inte har någon tillgång till teknisk utrustning, har som vision att kunna använda tekniskt 

utrustning just i syfte att visa på olika rörelser digitalt. Detta anser han skulle vara bra eftersom en 

del rörelser kan han inte själv utföra på ett korrekt sätt och ibland har han inte heller någon elev som 

han kan använda för att visa en rörelse. En annan fördel med detta menade han är att eleverna kan få 

se en rörelse flera gånger, istället för att han som lärare bara visar den en gång, samtidigt som det 

sliter på hans egen kropp att visa flera rörelser varje dag för alla elever. Även Petter som inte har 

någon tillgång till teknisk utrustning, har en tanke om att kunna använda en projektorduk för att 

projektera upp videosekvenser och musik ur tv-spel som exempelvis Super Mario bros. Dessa 

videosekvenser skulle då visas upp i samband med en hinderbana, vilket tillsammans skulle ge 

eleverna en känsla av att de var med i tv-spelet och verka motiverade och inspirerande för eleverna. 

Isak berättade om en lektion där en elev, som inte har haft möjlighet att delta i den ordinarie 

orienteringsundervisningen på grund av en skada, istället för att springa och orientera, fick 

cykelorientera efter en mobilapp som heter Turf. Mobilappen fungerar som ett spel där man 

använder sig av orientering för att nå olika zoner som är utsatta på en karta i det område man 

befinner sig. I detta fall hade han skrivit ut dessa zoner på en vanlig karta och sedan fick eleven 

cykla till de olika zonerna och ta kort för att han som lärare skulle se att han hade tagit den zonen. 

Att använda mobilen i idrottsundervisningen år något som de olika lärarna har delade meningar om. 

Olle och Jakob nämnde att de har tipsat elever om olika appar som de kan använda som verktyg i de 

fysiskt aktiva läxorna som de ger ut, det är dock inget krav. De menade att det kan vara motiverande 

för en del elever. Josefin och Fanny har båda låtit elever använda mobilerna under lektionstid. 

Josefin kan låta eleverna använda dem för exempelvis tidtagning. Jakob, Andre och Petter menade 

dock att det kan vara problematiskt att använda sig av mobiler i undervisningen. Dels menade de att 

det kan vara exkluderande för de elever som inte äger en mobiltelefon, samtidigt kan det bli en 

kostnadsfråga eftersom skolan ska vara kostnadsfri och då måste ha extra telefoner till förfogande 

för de elever som inte äger någon. 

Läraren Jakob menade även: 

Hur gör jag med dom som inte har? om jag nu ska använda en app t ex. Och kan jag begära att dom ska 

ta hit mobiltelefonerna, när dom oftast på andra ämnen ska lägga bort telefonen. För man vill ju.. 

mobiltelefoner kommer vi inte få bort som en del tror fortfarande, det är helt ofattbart att man kan tro det. 

[...], men det handlar ju om att kunna använda dom, då är det ett bra sätt att visa hur man kan använda 

dom. Men det blir också så här, beslutet är taget, det ska vara kostnadsfritt, har man ingen telefon...ja. 

Jakob (2014) 
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Han nämnde även att skolan har en policy att mobiltelefoner under lektionstid ska vara avstängda 

eller på ljudlös. 

6.2.3 Lärarnas åsikter om att använda modern teknik i undervisningen 

Lärarna beskrev att fördelarna med att använda sig av de olika plattformarna är att elever alltid har 

tillgång till all information så som planeringar, uppgifter och läxor. De tycker även att det kan 

underlätta för dem själva eftersom rättning av läxor och uppgifter lätt kan göras direkt i datorn och 

varken de eller eleverna behöver hålla reda på olika papper, något som annars kan vara svårt. En av 

nackdelarna menade Andre kan vara att elever ofta skyller på teknikstrul när de ska använda sig av 

datorer, och då kan det bli så att han som lärare ändå behöver ha med sig uppgifter och instruktioner 

på papper för att alla ska kunna ta del av dem, vilket blir ett dubbelarbete för han som lärare.    

Olle, Petter, Andre, Isak, Josefin, Fanny tycker att det är positivt att använda sig av modern teknik i 

ämnet Idrott och hälsa. Olle tycker att det utvecklar ämnet och gör att det blir variation för eleverna. 

Josefin tycker att mer teknik kan integreras i undervisningen. Petter nämnde att teknik i 

undervisningen kan vara en bra kontrast mot den ordinarie undervisningen, men att undervisning 

där teknik integreras endast ska fungera som inslag. Han kan även känna att det krävs att man som 

lärare är datakunnig och intresserad för att det ska bli en bra undervisning, något som han inte än 

känner ett behov av. 

Jakob menade att han själv är lite ”old fashion” och därför inte börjat använda sig av modern teknik 

i undervisningen. Han tror dock att om några år kommer modern teknik vara ett större inslag i hans 

egen undervisning eftersom han inte känner sig insatt än. Han ser även en problematik i att han inte 

tycker att datorer passar in i idrottshallen, eftersom det är en sådan miljö där ingen given plats finns 

att ha dem på. 

7. Analys och diskussion 

Det visade sig i denna studie att av alla de lärare som intervjuades så är det alla utom en lärare som 

använder sig av läxor som metod. Något som dock är intressant i detta är att när de tillfrågades om 

de anser att läxor som metod är positivt eller negativt är det de flesta av dem negativt inställda till 

läxor, trots att de använder det som en metod i sin undervisning. De gör med andra ord en sak men 

tycker en annan. Westlund (2004) och Hellsten (1997) kom fram till i sin forskning att det är vanligt 

att läxor får en högre status bland lärare än vad den egentligen bör, det vill säga att det positiva med 

läxor överväger det negativa. Något som kan tänkas stämma in i denna studie bland dessa lärare. 

Lärarna i denna studie fick definiera ordet läxa och det visades sig att deras definition av läxa 

samstämmer med det som bland annat NE (2014), Westlund (2004), Hellsten (1997) och Cooper 

(2001) anser definierade en läxa. Framförallt ska läxan bestå av en uppgift som eleverna utför i 

hemmet. Lärarna har dessutom olika kriterier och syften som de anser utgör en bra läxa. Precis som 

i Cooper (2001) metaananlys tycker lärarna i denna studie att en läxa ska vara lätt, enkel och tydlig 

för att eleverna ska kunna arbeta självständigt med den, och istället få mindre läxor och oftare. 

Detta eftersom de i utformningen av läxan tar hänsyn till att inte alla elever har samma 

förutsättningar att klara av en läxa med hjälp hemifrån. Westlund (2004) fann detta som en viktig 

aspekt att tänka på som lärare, hon menar att läxan annars blir en social orättvisa beroende på en 

elevs hemförhållande. I denna studie bekräftas detta att det är något som lärarna är medvetna om. 

Cooper (2001) fann att elever med högutbildade föräldrar har en större sannolikhet att klara av läxor 

än elever med lågutbildade föräldrar. Detta bekräftas av många av lärarna i denna studie, och de 

tycker därför att det är viktigt att elever har tillgång till läxhjälp på skolan för att få hjälp med sina 

läxor. Cooper (2001) fann i sin metaanalys att läxhjälpen togs fram just för att elever som inte har 
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något stöd hemifrån ska få möjlighet att klara av läxorna som elever som har stöd hemma. 

Intressant i denna studie är att även fast alla lärarna definierar läxan som en uppgift som eleverna 

ska utföra hemma så anser de flesta att det är viktigt och inget fel med att eleverna utför läxorna på 

skoltid på läxhjälpen istället. Läxhjälpen kan därför tolkas som ett pedagogiskt verktyg som 

eleverna får för att klara av läxan, något som även Hattie (2009) fann i sin meta-meta-analys, att 

elevers inlärning blir bättre i närvaro av en lärare. Dock kan tänkas att själva definitionen av läxan 

som en hemuppgift suddas ut när den lika gärna kan utföras på skoltid, och borde därför inte längre 

kallas för läxa. 

Larsson (2013) gjorde en artikel där Ingrid Westlund som är forskare kring läxor har fått ge sina 

kriterier för vad en bra läxa ska innefatta. Även hon anser att läxan ska vara självständig, 

tidsbestämd så att den tar lika lång tid för alla elever att utföra, syftet med läxan menar hon är att 

den ska innehålla färdighetsträning om något som elever redan har kunskaper om. Även lärarna i 

denna studie anser att läxans syfte är att eleverna ska öva på färdigheter som de redan har, även att 

läxans syfte kan vara att den ska verka förberedande inför exempelvis lektioner och prov. Detta 

resultat kan bekräftas av att Hellsten (1997) och Cooper (2001) fann i sin forskning att syftet med 

läxan ofta är just att den ska vara förberedande inför förhör, prov eller lektioner. Lärarna i denna 

studie använder sig av teoretiska, praktiska och kombinerade läxor som innefattar både teori och 

praktiskt utförande. Innehållet i dessa olika typer av läxor utgår lärarna från ämnets kunskapskrav, 

och syftet för läxorna är att förbereda, bredda kunskaper, ge en djupare förståelse och uppnå 

kunskapskrav som t ex olika rörelseförmågor.  Epstein & Van Voohris menar att det är viktigt att 

läxor har ett specifikt syfte eftersom de kom fram till att detta motiverar elever att utföra läxan. 

Cooper (2001) metaanalys visade att elever som får läxor har högre betyg än elever som inte får 

läxor. Något som kan nämnas kring Coopers metaanalys är att den inte innefattar ämnet Idrott och 

hälsa och därför kan detta vara något som man måste ta hänsyn till. Även Hart (2001) nämnde i sin 

artikel att läxor ger elever högre måluppfyllelse, något som en av lärarna i denna studie anser. 

Lindström & Pennlert (2006) menar också att genom att lärare använder en viss metod kan det ge 

en högre måluppfyllelse i ett visst ämne.   

Att läxor kan ge ett ämne högre status är något som Westlund (2004) fann i sin forskning, något 

som bekräftas av att lärarna i denna studie känner att de påverkas av, och som kan tolkas vara ett 

underliggande syfte till att de använder sig av läxor. Annerstedt (2001) menar att teoretiska 

kunskaper i skolvärlden anges ett högre värde än praktiska kunskaper. Att lärarna i denna studie 

använder sig av läxor kan därför anses som ett sätt för att göra ämnet Idrott och hälsa mer likvärdigt 

som de mer teoretiska ämnena i skolan. Lärarnas val att använda metoden läxa visade sig i denna 

studie även påverkas av tradition. Lärarna anser att det enligt tradition inte är en vanlig metod, där 

av att de inte använder den i någon större utsträckning i sin undervisning. Lindström & Pennlert 

(2006) sade att många gånger är olika metoder bundna till olika ämnen på grund av tradition, dock 

menar de att det inte gör att de inte kan prövas i andra ämnen för det. De menar att generellt gynnas 

elever av variation av metoder i undervisningen, något som kan tänkas vara tanken hos många 

lärare i denna studie. 

Samtidigt som lärarna i denna studie använder läxor för att utöka ämnestiden, något som även 

Hellsten (1997) bekräftar kan vara ett syfte med läxor. Westlund (2004) kom fram till att läxan även 

kan användas som syfte för att hinna med olika arbetsmoment som annars inte hinns med på 

lektioner, något som kan bekräftas som ett giltigt syfte i denna studie. Dock väger lärarna i denna 

studie även in den tid som elever får lägga på läxor. Några av lärarna menar att om elever har 
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mycket läxor i andra ämnen väljer de att inte ge ut läxor i Idrott och hälsa, eftersom de inte vill ge 

eleverna en ännu större arbetsbörda. Epstein & Van Voohris (2001) fann i sin forskning att en av 

anledningarna till att lärare ger ut läxor är just för att fostra elever att ta ansvar och planera sin tid 

bättre. Dock är detta inget som hittas eller bekräftas i just denna studie som en anledning till att 

lärarna ger ut läxor. Snarare visar resultatet i denna studie att läxorna förekommer eftersom tiden i 

skolan ej räcker till, därför får eleverna arbete hemma, denna tes fann även Westlund (2004) i sin 

forskning. Cooper (2001) fann i sin metaanalys att läxor kan anses som ett tidskrävande arbete för 

elever, vilket kan leda till att de blir stressade och skoltrötta, som i sin tur leder till att elever blir 

negativt inställda till skolan, något som lärarna i denna studie verkar medvetna om, där av att de 

inte ger ut en del läxor. 

St. Ours & Scrabis-Fletcher (2013), Hart (2001) och Smith & Claxton (2013) har alla gjort egen 

forskning där de kom fram till att den fysiska aktivitet som eleverna får från ämnet Idrott och hälsa 

inte räcker till för att eleverna ska komma upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet som 

finns. De föreslog därför att detta kan lösas genom att ge elever fysisk aktivitet i läxa, med syftet att 

elever ska få mer motion i sin vardag. Detta är inget som kan bekräftas som ett syfte från lärarna i 

denna studie, där de läxor som innehåller fysisk aktivitet istället har som syfte att elever ska uppnå 

de kunskapskrav som ämnet har, istället för att uppnå den rekommenderade mängden daglig 

aktivitet.    

Som skolverkets undersökning Skolverket(2012) visar så har förekomsten och tillgången av modern 

teknik i skolan ökat efter beslut om att skolan ska vara kostnadsfri för eleverna. I denna studie visar 

det sig att förekomsten av modern teknik är relativt bra, på de skolor som lärarna inte har någon 

tillgång till modern teknik är det på gång. Skolverkets (2012) undersökning visar också att lärare 

känner sig i behov av utbildning när det gäller hur de på ett bra sätt ska använda exempelvis datorer 

på ett mer pedagogiskt sätt. Mishra & Koehler (2006) menar att ibland kan modern teknik vara lika 

nytt för en lärare som för eleverna. De menar att trots att lärare kan pedagogik så är det inte lika 

självklart att de vet hur de ska göra pedagogisk undervisning med hjälp av modern teknik (Mishra 

& Koehler, 2006). I denna studie kan det tolkas att lärarna begränsas i sin undervisning av modern 

teknik av just den anledning att de inte har den tekniska kompetensen som behövs för att förmedla 

ett pedagogiskt material till eleverna via modern teknik, och de känner ett behov av utbildning för 

att klara av detta. 

Att skolor har policys vad gäller elevers mobilanvändning i skolan är enligt Skolverket (2012) 

undersökning vanligt. 56 % av de skolor som Skolverket undersökt tillåter elever att använda 

mobilerna i undervisningen. Cummiskey (2011) hade gjort en liknande undersökning i USA som 

även den visar att användning av mobiltelefoner i skolan inte är tillåtet på alla skolor. Han anser 

dock att lärare främst i Idrott och hälsa ska dra nytta av att de flesta elever har tillgång till en mobil, 

genom att introducera elever olika appar som kan mäta exempelvis mängd fysisk aktivitet. För 

lärarna i denna studie kan tolkas att de kan tänka sig att göra just detta, men begränsas av att inte 

alla elever har tillgång till en mobiltelefon, vilket leder till en kostnadsfråga för skolan, samt att 

skolors policys kring mobilanvändande försvårar detta.    

I Skolverket (2010) undersökning Mer än bara läxor fick man fram att elever i skolan gillar den 

läxhjälp de får i skolan, eftersom de får den individuella hjälp som de annars inte får i ordinarie 

undervisning. Detta väcker då frågan om det inte vore bättre för skolor att lägga de resurser som de 

lägger på läxhjälp på den ordinarie undervisningen istället? Vilket kan tolkas ha lett fram till frågan 

om en läxfri skola. I denna studie tycker alla utom två lärare att en läxfri skola skulle vara bra, en av 
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de lärarna ger dessutom som förslag att utöka skoldagen för eleverna med 30 minuter för att de ska 

hinna göra allt i skolan istället för att göra en läxa på 30 minuter hemma. De två lärarna som inte 

anser att läxfri skola skulle vara gynnsamt menar dels att det skulle påverka deras undervisning att 

de inte hinner med allt, samtidigt som de inte tror att elever skulle lära sig lika mycket och nå lika 

höga resultat. I en artikel av Ernald (2011) fann man att elevers resultat och meritvärden i en läxfri 

skola är minst lika bra som för elever i en skola där man använder sig av läxor. Detta kan tolkas 

som att i en skola där man inte använder sig av läxor har bättre planering om vad som ska behandlas 

i undervisningen så att allt hinns med under skoltid, medan i en skola där man använder sig av läxor 

har tagit på sig en för stor mängd innehåll att behandla. En annan tolkning kan vara att skolor som 

är läxfria inte behandlar ett lika stort innehåll eller att eleverna är mer effektiva under lektionstid 

eftersom de inte kan ta med material hem för att slutföra. 

Ur denna studies resultat kan urskiljas att alla lärare har erfarenheter och en åsikt kring läxan som 

metod i Idrott och hälsa. Det kan tänkas att läxan är en metod som inte än har uppnått sin fulla 

potential för att ge elever en motiverande lärmiljö i just ämnet Idrott och hälsa. Dels eftersom den 

innefattar många omkringliggande faktorer både vad det gäller elever och omgivningen, något som 

lärarna i denna studie verkar medvetna om. Det kan tolkas som att lärarna fortfarande jobbar med 

att göra läxan till en metod som ger ett bra inlärningsklimat för eleverna. Det som kan urskiljas i 

resultatet av denna studie är att lärarna anser att läxan som metod fungerade bäst ifall den används 

tillsammans med läxhjälp som ett pedagogiskt verktyg. 

Det kan även tolkas att användandet av modern teknik i undervisningsmetoder fortfarande är ett 

verktyg som inte kommit till sin fulla potential med att mediera kunskap till elever. Detta kan tänkas 

bero på att lärarna i denna studie inte ännu lärt sig hur de ska dra nytta av det i sin undervisning. Det 

kan även tänkas att modern teknik som ett pedagogiskt verktyg är ett relativt outvecklat verktyg i 

skolan ännu eftersom det är relativt nytt. De traditionella redskapen som exempelvis papper och 

penna kan därför tänkas vara lättare att använda sig av.  

När det gäller användandet av modern teknik i undervisningen för Idrott och hälsa verkar det vara 

något som håller på och utvecklas som pedagogiskt verktyg. Eftersom skolverksamheter verkar gå 

mot ett mer moderniserat och tekniskt utveckling så kommer detta så småningom även göra det i 

ämnet Idrott och hälsa. Jag kan dock se i denna studie att modern teknik i inom Idrott och hälsa 

ämnet har en stor potential och kan användas på flera olika sätt, det verkar dock vara modet att våga 

pröva, utbildning, skolors policys och beslut om kostnadsfri skola som gör att utvecklingen inte går 

lika fort som den skulle kunna tänkas göra 

7.1 Metoddiskussion 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon via en applikation. Två av de intervjuer som spelades in 

på mobilen blev inte lyckade på grund av tekniskt strul. Den ena av inspelningarna blev avstängd av 

någon anledning och den andra inspelningen blev ljudet dåligt på. Att det kan förekomma problem 

vid inspelningar av intervjuer är något som Trost (2011) framhåller. För att ha undvikt att gå miste 

om data i dessa intervjuer kunde intervjuerna ha spelats in med en extra inspelningskälla. På vis 

hade det funnits en backup utifall teknikstrul hade uppkommit och på så vis minskat 

felmarginalerna. 

Intervjuguiden som används i denna studie har allt eftersom studien pågått genomgått små 

förändringar i form av att frågor har formulerats om för att vara mer förståeliga för 
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forskningspersonerna. Under studiens gång upptäcktes att en del av frågorna i guiden behövde 

förtydligas för att nå studiens syfte. Trost (2011) menade att en intervju är en process, likaså hela 

intervjuserien är en process, och en process kännetecknas av förändringar. Detta var därför inte fel 

att göra, men viktigt att ha i åtanke. Även när det gäller att utföra intervjuerna så utvecklades detta 

till att forskaren blev säkrare på att strukturera och hoppa mellan de olika frågeområdena för att 

lättare få fram det forskaren ville med intervjuerna. Trost (2011) menade att en intervjuare blir en 

bra intervjuare genom övning, och rekommenderade därför att man ska utföra pilotintervjuer för att 

bli säkrare och mer trygg i sin roll som intervjuare.   

I en intervju är det även viktigt att man som intervjuare håller sig objektiv till de ämnen som 

behandlas för att inte på något vis påverka vad den som intervjuas ska svara, eftersom det kan 

påverka trovärdigheten av studien (Trost 2011). I denna studie har objektivitet hos forskaren 

eftersträvats i största möjliga mån för att inte påverka studien med missuppfattningar och egna 

tolkningar. 

När det gäller forskningspersonernas svar vid intervjuerna kan det vara svårt att få genuina svar som 

speglar deras åsikter. Det kan vara så att forskningspersonerna ger det svar som de tror att forskaren 

förväntar sig vilja ha (Trost, 2011).   

Transkriberingarna av intervjuerna gjordes ordagrant vilket blev väldigt tidskrävande. För att spara 

tid kan därför endast det som är av värde för att besvara studiesyftet transkriberats, något som Kvale 

(1997) rekommenderade. Transkriberingen kan även ha underlättats ifall ett speciellt 

transkriberingsprogram använts, där man hade an höra på inspelningen samtidigt som man skriver 

ner det som sägs. I detta fall byttes program fram och tillbaka för att transkriberingen skulle kunna 

utföras. Speciella dataverktyg där man slipper onödigt ”klipp och klistrande” är något som Kvale 

(1997) förespråkade. 

Generaliserbarheten är enligt Johansson & Svedner (2010) beroende av det urvalskriterium studien 

vilar på. Urvalskriterium i denna studie bestod av 8 lärare från både mellan- och högstadiet som 

undervisar i ämnet Idrott och hälsa.  Forskningspersonerna i denna studie är representativa för den 

grupp som generaliseringen ska gälla, alltså lärare i Idrott och hälsa på grundskolan. Däremot består 

urvalet av endast åtta lärare, vilka alla är bosatta i samma län i norra Sverige; på så vis är det 

olämpligt att tillämpa, generalisera och göra antagande om att resultaten i denna studie stämmer in 

med andra lärare, på grund av att resultatet består av dessa åtta lärares erfarenheter och upplevelser 

gällande deras egen undervisning. Trots den låga generaliserbarheten denna uppsats besitter, kan 

studiens resultat stämma med tidigare forskning inom samma problemområde. 

8. Slutsats 

Resultaten från denna studie har gett många värdefulla kunskaper inom det problemområde som 

avsåg att undersökas. Funderingarna innan om detta problemområde var många och jag var säker på 

att många lärare inom ämnet Idrott och hälsa inte använde sig av några som helst former av läxa. 

Tidigare erfarenheter från idrottsutbildningen med innehållande tillfällig verksamhetsförlagd 

utbildning, hade aldrig tidigare berört läxor i ämnet. Därför blev det en överraskning när det visade 

sig att en stor del av de forskningspersoner som deltog i studien använde sig av läxor. Det blev även 

en intressant inblick i vilka motiv lärare som inte använde läxor hade. Det har genom denna 

undersökning visat sig att metoden läxa är en komplex metod att använda, eftersom den sträcker sig 

utanför skolans ramar vilket gör att den blir en mer omfattande undervisningsmetodmetod att 
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använda sig av än sådana som håller sig inom skolans ramar. Denna studie har därför inte gett en 

helt klar bild i hur jag vill ställa mig till användandet av metoden läxa i min framtida undervisning i 

ämnet Idrott och hälsa, däremot har den väckt och lyft fram viktiga tankar och aspekter som kan 

vara viktiga att ta i beaktning när det gäller just metoden läxor. 

Avslutningsvis kan sägas att utförandet av denna studie har den gett mig, förutom nya insikter, även 

en fördjupning om de olika faktorer som påverkar både användningen av läxor och modern teknik i 

undervisningen i Idrott och hälsa, något som jag hade som mål med denna studie. 

8.1  Förslag till vidare forskning    

I arbetet med denna studie visade det sig att forskning som omfattar just vad lärare verksamma 

inom ämnet Idrott och hälsa hade för åsikter om läxor och modern teknik var begränsad. Den mesta 

av den forskning som fanns att hitta om läxor omfattade ofta de mer teoretiska ämnena inom skolan. 

Därför skulle det vara intressant med en mer omfattande undersökning som visade på olika upplägg 

av läxor som man kan använda sig av i ämnet Idrott och hälsa och vilka utfall det får bland 

eleverna. En sådan studie skulle kunna omfattas av både kvalitativa intervjuer och 

enkätundersökningar bland både lärare och elever.  Johansson & Svedner (2010) menar på att om 

man vill få en djupare förståelse av något så är det vettigt ifall man använder sig av flera 

undersökningsmetoder. Detta menar de skulle minska risken för ensidiga och vilseledande 

undersökningar. Detta är något som även denna studie skulle kunna vidareutvecklas med, genom att 

eleverna till lärarna i denna studie också hade fått ge sin åsikt om hur de upplevde användningen av 

läxor och modern teknik i Idrott och hälsa-undervisningen. Detta skulle på så vis ha gett studien en 

mer allsidig förståelse enligt Johansson & Svedner (2010 s. 41). 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Nikolina Nilsson och jag går mitt femte och avslutande år på Lärarprogrammet på 

Umeå universitet. Under denna termin kommer jag att skriva mitt examensarbete med inriktning 

mot ämnet Idrott & hälsa. Därför vänder jag mig till dig som redan verksam lärare inom detta ämne 

eftersom jag skulle vilja få möjlighet att intervjua dig om ämnet läxor i Idrott & hälsa. 

Studiens syfte är att beskriva lärare i Idrott & hälsas erfarenheter och upplevelser av att använda 

läxor i ämnet Idrott & hälsa. Jag tänker därför att ett bra sätt att få reda på hur läxor används i 

skolan är att direkt fråga de som arbetar i skolan. 

Intervjun kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (mer om dessa kan 

du läsa i bifogat dokument). Intervjutillfället beräknas ta ca 30 minuter. Du kommer givetvis att 

vara anonym i min studie och jag anpassar mig efter när du har möjlighet att träffa mig för en 

intervju. 

Du kan nå mig på denna mail, Nikko_nils@hotmail.com eller via telefon 0730383843. 

 

Jag hoppas att du har möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till mig! 

 

Med vänlig hälsning Nikolina Nilsson 

 

Umeå den 21/10 2014

mailto:Nikko_nils@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor / Intervjuguide 

Syfte 

Denna studies syfte är att beskriva lärare i Idrott och hälsas erfarenheter och upplevelser av att 

använda läxor i ämnet Idrott & hälsa. 

• Vilka erfarenheter av läxor som pedagogiskt verktyg i undervisningen har lärare i Idrott & 

hälsa? 

• Vilka erfarenheter har lärarna av att använda dagens teknik med hjälp av exempelvis 

mobiler, Ipads, appar, datorer m.m. i sin undervisning i ämnet Idrott & hälsa? 

Information om samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

har redan forskningspersonen tagit del utav inför intervjun, kommer därför ej att spelas in. 

Intervjufrågor 

Förberedande frågor 

1. När tog du din lärarexamen? 

2. Hur många år har du jobbat som lärare i Idrott & hälsa? 

3. Undervisar du i något annat ämne än Idrott & hälsa? 

4. Vad tycker du om att arbeta som lärare? 

5. Tycker du att Idrott och hälsa ämnet har utvecklats/förändrats under tiden som du varit 

verksam inom ämnet? Hur i så fall? Ge exempel. 

6. Hur många timmar Idrott & hälsa har ungefär varje klass i veckan? Vad är en normal vecka 

för exempelvis en klass 8? 

Vad är läxa ? 

7. Vad tycker du om att använda sig utav läxor i skolan? 

8. Hur skulle du beskriva/ definiera ordet läxa? 

9. Hur tänker du att en bra läxa ser ut? 

Varför läxor i Idrott och hälsa? 

10. Vilken betydelse har läxor har som pedagogiskt verktyg i undervisning i Idrott och hälsa 

tänker du? Ge exempel. 

11. Vad ser du för svagheter och styrkor med att använda sig utav läxor i Idrott och hälsa 

undervisningen? Kan du ge ett exempel? 

12.  Ser du någon skillnad med att ha läxor i Idrott och hälsa jämfört med något annat ämne? 

Förklara. 

Vilka erfarenheter av läxor som pedagogiskt verktyg i undervisningen har lärare i Idrott & hälsa?       

13. Använder du dig nu utav läxor i Idrott och hälsa? Varför/ varför inte? 

14. Har du övervägt att använda dig utav läxor någon gång? 

15. Har du bestämt dig för att läxor inte passar detta ämne eller har det bara blivit så? 

16.  Hur ofta använder du dig utav läxor? Ge exempel. 

17. Har du använt dig utav läxor förut? 

18.  Kan du beskriva en typisk läxa som du brukade använda dig utav? 

19. Hur återkopplar du till eleverna efter en läxa? 
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20. Väger du in elevers resultat från läxor i din bedömning och betygsättning? Varför / 

Varför inte? Hur går det till? 

21.  Har ditt sätt att använda läxor förändrats? 

Teoretiska läxor 

22.. Vad är dina tankar kring teoretiska läxor i Idrott och hälsa? Utveckla! 

23 Kan du ge ett förslag/exempel på en teoretisk läxa? 

Fysiskt aktiva läxor 

          24. Vad är dina erfarenheter/upplevelser/tankar kring fysiskt aktiva läxor i Idrott och hälsa? 

Ge exempel. 

25. Ser du några styrkor och svagheter med att ha fysiskt aktiva läxor? 

26. Hur tror du att fysiskt aktiva läxor skulle kunna påverka elevers fysiska aktivitet på fritiden? 

27. Kan du ge ett förslag eller exempel på en fysisk aktiv läxa som du brukar använda dig utav, eller 

som du kan tänka dig att använda i din undervisning.? 

Hur sker lärarens val av läxor? 

28.  Vad påverkar dig när du utformar och väljer en  läxa? Vad tänker du påverkar lärares val utav 

läxor? Kan du ge något exempel? 

29. Hur ser tillgången på läromedel ut? Hur påverkar det dig i ditt val och utformning av läxor? 

30. Har du någon uppfattning om läxtraditioner i Idrott & hälsa? Hur påverkar det dig i ditt val av 

läxor tror du? 

Hur påverkar elever lärares val av läxor? 

31. Hur upplever du att elever reagerar på att få läxor i Idrott och hälsa? Kan du ge något exempel? 

Hur tänker du att elever skulle påverkas av att få läxor? 

32. Hur påverkas du utav elevers tankar kring läxor? 

Hur anpassar lärare läxor? 

33. Hur tänker du kring anpassning av läxor? 

34. Kan du ge något exempel på hur du tänker kring anpassning av läxor? 

35.Anpassas läxgivandet efter andra yttre omständigheter än elevernas kunskapsinhämtande? Vilka 

då i så fall? 

Vilka erfarenheter har lärarna av att använda dagens teknik med hjälp av exempelvis mobiler, 

Ipads, appar, datorer m.m. i sin undervisning i ämnet Idrott & hälsa? 

36. Vad är dina erfarenheter och upplevelser av att använda dagens teknik exempelvis datorer, appar 

och mobiltelefoner i undervisningen? Hur gick det då? Vad gjorde du med klassen då, berätta? 

37. Känner du någon annan idrottslärare som har erfarenhet av att använda sig utav modern teknik? 

Vad tänker du om det? Skulle du vilja pröva samma sak? Varför/varför inte? 

38. Ser du några styrkor och svagheter med att använda sig utav modern teknik i ämnet Idrott & 

hälsa? 

39. Hur skulle du kunna tänka dig att använda dig utav dagens teknik när det gäller läxor i Idrott 

och hälsa? 

40. Kan du ge ett exempel? Kan du utveckla det? 

Lärares tankar kring läxhjälp i skolan 
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41. Hur tänker du kring läxhjälp i skolan? 

42. Finns det några för och nackdelar med att ha läxhjälp i skolan? Ge exempel. 

Lärares tankar kring läxfri skola. 

43. Ingrid Westlund forskare om läxor i Sverige menar att, en bra skola ska inte behöva ge några 

läxor.  Hur tänker du kring läxfri skola? 

44. Är det positivt eller negativt? Ge exempel. Vilka konsekvenser skulle en läxfri skola kunna ge? 

 

45. Har du något som du känner att du skulle vilja tillägga kring läxor? 

 

 

 

 

 

 


