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Abstract 

 

The aim of my study is to get an idea of how some teachers use homework, what they consider a good 

homework is, and what considerations they take to the students' home circumstances. I have made a 

qualitative interview study with four middle school teachers. The results of my study show that teachers 

can flip the classroom and use so-called preparatory tasks. The time saving aspect is a strong reason they 

choose that model. That students are able to practice their own responsibility and perform meaningful 

homework seems to also be in focus, but the biggest reason they use flipped classrooms seems to be 

because it is a more equivalent homework then traditional homework, and that students and their 

guardians also appreciate the flipped classroom model as they become more involved in their children's 

schoolwork. 
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1 Inledning 

Läxans vara eller inte vara är något som många kan ha olika uppfattningar om. Vilken 

funktion läxan har och hur den används av lärare finns det många olika åsikter om, både 

från forskare och inte minst hos lärarna själva. Många lärare har använt sig av någon form 

av läxa i sin undervisning och haft olika syften och intentioner med dessa, samtidigt som 

det finns lärare som aldrig skulle använda den traditionella läxan som en del i 

undervisningen. Eftersom alla lärare har möjligheten att utforma undervisningen, 

antingen med eller utan läxa, kan man se det som att lärarna har makten över läxan och 

allt vad den innebär. Detta öppnar upp för många intressanta frågeställningar, inte minst 

när det handlar om en likvärdig utbildning (Alm 2014) 

 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, ska 

skolan vara likvärdig och hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2011). Detta framgår tydligt i styrdokumenten och ska vara en självklarhet, 

men hur blir det egentligen med likvärdigheten i skolan om vissa barn får hjälp med sina 

läxor genom exempelvis betald läxhjälp och stöd hemma medan andra barn inte får något 

stöd alls med sina läxor? 

 

Eftersom läxa ofta förekommer i skolan och därmed spelar en mer eller mindre stor roll 

för många elever, föräldrar och lärare, kan det anses vara anmärkningsvärt att läxan inte 

nämns i exempelvis läroplanen. Läxan tycks för mig vara någonting som hamnat i en 

gråzon där lärare fritt kan bestämma om eller hur läxan ska användas, samtidigt som  

likvärdigheten för elevernas utbildning kan ifrågasättas. 

 

Hellsten (2000) som har forskat mycket om läxans betydelse pekar på det faktum att det 

inte finns mycket läxforskning, eftersom det inte finns några system för att utföra själva 

forskningen. Hellsten säger också att en svårighet är att det inte satsas pengar på forskning 

om läxor och detta menar han beror på att det är låg status kring ämnet (Hellsten, 2000).  

 

Med den här studien vill jag skapa en bild av hur läxan kan användas och hur den kan 

påverka en likvärdig utbildning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken avsikt och förhållningssätt några 

mellanstadielärare uttrycker att de har med läxa i en likvärdig skola. 

 

Frågeställningarna som ställs för att uppnå studiens syfte är: 

 Vad uttrycker lärarna är en bra läxa och vad ska en bra läxa innehålla? 

 Hur anser lärarna att de tar hänsyn till elevers olika hemförhållanden för att 

skapa en likvärdig skola? 

 Hur använder lärarna läxor i sin pedagogiska praktik? 
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2 Olika forskares och pedagogers syn på läxa i skolan  

Definitionen av begreppet läxa har flera forskare försökt att finna (Westlund, 2004) och 

exempelvis Hellsten (2000) menar att läxa är det arbete som inte sker på lektionstid, vilket 

liknar andra forskares definitioner och kan sammanfatta begreppet läxa på ett kärnfullt 

sätt. Enligt Nationalencyklopedin är läxa en: ”avgränsad skoluppgift för hemarbete” 

(NE.se, 2000) och detta är också en beskrivning som syftar till att läxa är en företeelse 

som äger rum utanför den schemalagda tiden i skolan, vilket är den definition som 

används i denna studie. 

 

Cooper (2007) tar även upp skillnader när det handlar om läxor och skriver då om aspekter 

som till exempel mängd/kvantitet, syfte, utvidgning/förlängning och integration av 

färdigheter. Begreppet läxor kan på så sätt ha flera dimensioner i och med att specifika 

frågor ställs, som exempelvis: Hur ofta gör elever sin läxa och hur lång tid tar det? Delas 

läxan ut för repetition eller för förberedelse av ny kunskap? Coopers undersökningar visar 

att elever som gjort läxor presterar bättre än elever som inte gjort läxor och han skriver: 

”... the avarage student doing homework in these studies had higher achievement score 

than 55% of students not doing homework.”(Cooper 2007 s.14) Samtidigt vill författaren 

peka på att det finns många viktiga faktorer i studierna att ta särskild hänsyn till, som 

exempelvis vilket stadie i skolan det handlar om, som gör det möjligt att dra dessa 

slutsatser.  

 

Enligt Coopers (2007) undersökningar är det oftast äldre elever som har nytta av läxa och 

menar att yngre barn lättare blir distraherad av olika saker och har ofta svårigheter att 

arbeta hemma med sin läxa. En annan orsak till att elever i lägre stadier inte presterar lika 

väl som dem i senare årskurser, kan bero på att elever i exempelvis mellanstadieåldern 

har sämre studieteknik än högstadie- och gymnasieelever. Enligt Cooper (2007) är det 

därför bättre att yngre elever får stöd av en vuxen med inlärningen, så kallad ”supervised 

study”, istället för att tilldelas en läxa som ska utföras på egen hand. Med hjälp från en 

vuxen kan eleven lättare koncentrera sig och samtidigt få hjälp att lära sig bra 

studietekniker, detta är särskilt viktigt när det handlar om läxor till elever med 

inlärningssvårigheter (Cooper, 2007). Förutsättningarna för att en läxa ska fungera bra, 

beror enligt Cooper på följande tre saker:  

 

1. Lärarens förberedelse och planering. 

2. Läxan ska vara anpassad till elevens kunskapsnivå, vara elevnära samt motiverande. 

3. Eleven ska få bra stöd hemma genom att föräldrarna är positivt involverade (Cooper, 

2007). 

 

Läxläsningens effekter kan vara beroende av den hjälp eleven får i hemmet (Lindell, 

1990) och på vilket sätt och hur effektivt lärarna använder tiden har, enligt både svensk 

och internationell forskning, koppling till hur mycket tid eleverna lägger på läxor. Ju mer 

effektiv en lärare anses vara, ju längre tid och engagemang lägger eleverna på läxor. 
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(Westlund, 2004). Epstein & Van Voorhis (2001) har genomfört en studie där fokus ligger 

på lärares avsikter och upplevelser med läxor och där framgår det att lärare anser att ”läxor 

befrämjar ansvarstagande, tidseffektivitet, självförtroende, goda studietekniska vanor 

samt ger tillfälle till ytterligare tid för viktiga arbetsmoment” (Westlund, 2004, s.33) 

Enligt Epstein & Van Voorhis (2001) kan läxa användas som ett medel för att 

åstadkomma föräldraengagemang och de menar, som Cooper, att föräldraengagemang är 

en viktig faktor för att läxa ska fungera på ett bra sätt. Det finns studier gjorda, av bland 

annat John Hattie (2014) som visar att det finns stor variation på föräldraengagemangets 

påverkan vid läxhjälp. Författaren menar att om föräldrarnas engagemang innefattar 

övervakning är effekterna negativa för elevens inlärning och för att effekterna istället ska 

bli positiva ska föräldrarna ha ett mer aktivt förhållningssätt i lärandet.  

 

När man tittar på svensk forskning om läxor så är det ett relativt outforskat område. Detta 

kan ses som ett stort problem eftersom skollagen slår fast att all undervisning och 

utbildning ska bygga på beprövad erfarenhet och inte minst vara förankrad i vetenskaplig 

grund (SFS 2010:800). Att som lärare ha möjlighet att ta del av nya vetenskapliga rön blir 

uppenbart problematiskt när forskningen är så sparsam (Alm, 2014). Hatties metastudie 

Visible learning är en sammanställning av forskningsresultat kring bland annat hemläxors 

effekt på elevers lärande och är ett omfattande forskningsprojekt. Studien bygger på 15 

års forskning och Hattie (2014) förklarar att resultaten involverar cirka 240 miljoner 

elever. Resultaten i studien visar att läxors påverkan på inlärning är försumbar, särskilt i 

lägre åldrar (Hattie, 2014).  

 

Exempel på några svenskar som har skrivit om läxor är Ingrid Westlund och Max 

Strandberg. Westlund beskriver läxor i boken Läxberättelser – läxor som tid och uppgift, 

på följande sätt: ”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.) Hon menar vidare att de forskningsresultat som finns är förvirrande, 

motstridiga och svårtolkade eftersom spänningsfältet som läxan befinner sig i är fullt av 

varierande faktorer och variabler, som till exempel olikheter mellan elever och kulturella 

differenser. Pernilla Alm har intervjuat Strandberg som menar att likvärdiga läxor har hög 

kvalitet och att det finns olika syften med läxor. Ett syfte, enligt Strandberg, kan vara att 

tiden inte räcker till i skolan och ett annat syfte med läxa är att eleven tränar och lär sig 

mer och han understryker även hur viktigt det är att läxan följs upp i skolan.(Alm, 2014) 

I Skolverkets stödmaterial som kom ut 2014 bidrar Ingrid Westlund med synpunkter 

angående arbetet med läxa och själva stödmaterialet har tagits fram inom ramen för 

Skolverkets projekt ”Handledning för lärande” och är i huvudsak riktat till verksamma 

och blivande lärare och skolledare. Tanken med stödmaterialet är att det ska lyfta fram 

faktorer som kan göra att läxan blir ett verktyg i elevers lärande. 
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Cooper (2007) redogör för problemen med läxforskningen och menar, som i likhet med 

Ingrid Westlund, att det är svårt att jämföra olika grupper just eftersom de är olika faktorer 

som spelar in och skillnaderna mellan grupper gör det svårt att dra valida slutsatser. 

 

2.1 Läxans rötter 

Man kan se de gamla katekesförhören som en läxa som gavs till hela svenska folket. År 

1842 infördes folkskolan och i och med det blev det lärarens ansvar att förhöra eleverna 

på innehållet i Katekesen och principen av detta ser vi än idag i skolan (Skolverket, 2014). 

Läxor har en lång tradition och nämns redan i skolordningen från 1611. Eftersom läxor 

länge har antagits vara ett positivt verktyg för elevers lärande kan det bidra till att lärare 

idag ger läxa till sina elever utan att reflektera över den. Studier som gjorts visar att det 

finns lärare som menar att mycket läxor ger intrycket att skolan håller hög kvalité och är 

framgångsrik (Westlund, 2004). 

 

2.2 Läxa i styrdokumenten 

Det fanns regleringar kring läxans syfte i läroplanerna som kom innan Lpo 94. Där fanns 

det skrivet hur skolan skulle arbeta med läxor och det handlade sammanfattningsvis om 

likvärdigheten i utbildningen och att eleverna skulle få träna att ta eget ansvar. 

Regleringarna syftade även till att ta hänsyn till elevernas fritid (Skolverket, 2014).     

 I dagens styrdokument finns det inga specifika bestämmelser angående läxor, vilket 

betyder att det är upp till de enskilda lärarna och rektorerna, om och hur man väljer att 

använda sig av läxor. Att lärare inte får en ordentlig utbildning om läxor och att läxan inte 

finns reglerad i styrdokumenten kan bli problematiskt och det kan innebära att svenska 

elever får en utbildning på väldigt olika villkor (Alm, 2014). 

 

I skollagen står följande:  

”17§: En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den 

verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att 

utebli. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, 

i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, 

söndagar eller andra helgdagar.”(SFS 2010:800) 

Det finns motståndare till läxa som hänvisar till denna föreskrift i skollagen när de vill 

peka på att eleverna får för mycket uppgifter som inkräktar på deras fritid (Alm, 2014). 
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2.3 Brister i flera studier 

Kohn (2006) har gjort studier för att se om forskningen kring läxor stämmer och han 

finner att det är stora brister och motsägelser i flertalet tidigare studier. Ett exempel där 

Kohn har hittat brister är studien som presenteras i boken Classroom Instruction That 

Works: Research-Based Strategies for Increasing Student Achievement, som är skriven 

av reportern Rikard Jakbo i samarbete med forskarna Debra Pickering och Robert J. 

Marzano. Deras studie visar att läxor har en positiv effekt på elever och att läxor ger ett 

fördelaktigt resultat redan från årskurs 2. Efter Kohn hade gjort sina analyser visade det 

sig att ingen av de citerade källorna hade stöd för påståendet att yngre elevers inlärning 

ökar med läxor. Flera av studierna involverade inte ens yngre barn och Kohn menar att 

man ofta drar positiva slutsatser i studier om läxor även om det saknas empiriskt stöd 

(Kohn 2006). Detta verkar vara ett fenomen som ofta förekommer inom läxforskningen 

och kan bero på att grundtanken med läxor ofta är att läxa ska finnas i skolan, oavsett vad 

fakta säger (Alm 2014). 

 

2.4 Läxors effekter på lärandet 

John Hatties metastudie Visible Learning innebär att man kan se vilka faktorer det är som 

påverkar inlärningen mest och där visar resultaten att läxor har en försumbar effekt på 

lärandet (Hattie, 2014). Hatties resultat innebär att för att få största effekt på elevers 

lärande bör man som lärare tänka på följande: 

 arbeta formativt  

 extra noga med återkoppling 

 tydliga mål 

 mångsidiga insatser för elever i svårigheter 

 mer undervisningstid 

 lära tillsammans 

Modern forskning har byggt vidare på Lev Vygotskijs teori om att barns 

kunskapsutveckling sker i samspel med deras omgivning och att det är i mötet med andra 

som en utveckling kan ske (Lindqvist, Gunilla (red.) 1999). En stor del av inlärningen 

som process innebär en social interaktion där ny kunskap skapas i och med att människor 

interagerar med varandra och därför är feedback en viktig faktor för lärandet.  

2.5 Feedback 

När det handlar om feedback visar Hatties (2014) resultat att den viktigaste 

återkopplingen är den som sker från elev till lärare. Elevens resultat höjs eftersom läraren 

hittar bättre lösningar på hur upplägget av undervisningen ska se ut på grund av att 

återkopplingen kommer direkt från eleven.  

 

Alm (2014) skriver om kamratbedömning, vilket är feedback som elever ger till varandra 

och detta är en typ av återkoppling som många elever föredrar framför lärarens feedback. 
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Kamratbedömning innebär att eleverna ofta har lätt för att ta till sig input från andra elever 

eftersom de ligger på samma nivå och de har lättare att uttrycka sig på ett gemensamt plan 

när de ska förklara hur de tänker. Den här formen av feedback ger också eleverna 

möjlighet att ta del av varandras tankar och lösningar på olika problem, istället för att 

endast vara beredd att visa sin egen lösning för läraren och detta är positivt för lärandet 

(Alm, 2014). Enligt Hattie (2014) innebär kamratbedömning att effekterna för inlärning 

är lika stora för den som ger och den som tar emot input och detta talar för att det kan 

vara bättre för lärandet om elever gör uppgifter tillsammans, istället för att sitta hemma 

själva med en läxa och endast få återkoppling av läraren. Skolverket rekommenderar 

kamratbedömning och skriver på sin hemsida:  

det finns goda skäl att involvera eleverna i kamratbedömning och det finns fördelar med att läsa och 

kommentera kamraters texter. (Skolverket 2014)  

Kamratbedömningen är tänkt som ett komplement till lärarens bedömning och 

återkoppling och meningen är inte att den typen av feedback ska ersätta lärarens roll i de 

sammanhangen (Alm, 2014). 

 

 

2.6 Olika läxor med olika syfte 

Att läxan är en uppgift som sker på annan tid än skoltid håller de flesta med om, men det 

är också viktigt att betona att det finns olika typer av läxor som har olika syften. Här följer 

olika typer av läxa som finns i Skolverkets stödmaterial läxor i praktiken: 

 

En typ av läxa som de flesta elever troligtvis känner till är repetitions- eller övningsläxan 

som innebär att eleven övar och repeterar ny kunskap som han eller hon redan har förstått. 

En sådan läxa skapar mer effektiv tid tillsammans med läraren och exempel på sådana 

läxor är multiplikationstabellen och glosor. 

 

Läxor som har syftet att förbereda eleverna inför kommande moment blir allt vanligare i 

skolan. Eleverna får då förbereda sig hemma med att exempelvis läsa en skönlitterär text 

som sedan diskuteras på nästa lektion, eller så innebär läxan att eleven ska utföra en 

observation utanför skolan och dokumentera detta för fortsatt arbete i klassrummet. Det 

flippade klassrummet (som behandlas mer ingående i kapitel 2.7.6) är en variant av 

förberedande uppgifter som har fått mer och mer uppmärksamhet på senare tid. 

 

Vissa läxor är till för att eleverna ska komma i kontakt med innehåll som finns utanför 

skolan. Dessa läxor kan innebära att eleverna intervjuar en anhörig eller någon annan 

person som inte är kopplad till skolan. Det finns många olika sätt att utforma en sådan typ 

av läxa och huvudtanken är att eleven på något sätt använder miljön utanför skolan för att 

skaffa ny kunskap. 
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När en elev inte har hunnit nå en viss nivå i sitt lärande eller har missat något i 

undervisningen och måste komma ikapp ges det ofta läxa i slutet av lektionen till enskilda 

elever. 

 

En typ av läxa som kan ges är den som är till för att ge läraren ett rikare underlag för 

bedömning. Eleven förväntas oftast göra en stor del av uppgifterna hemma och storleken 

på dessa uppgifter varierar. 

 

Det finns styrkor och svagheter med alla olika typer av läxor och varianterna av läxor går 

att problematisera från olika synvinklar. Ett intressant perspektiv kan vara när det gäller 

likvärdigheten i undervisningen. (Skolverket 2014) 

 

2.7 Läxor och likvärdighet 

I Lgr11 står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. 

Läxor får mycket kritik när det handlar om likvärdigheten i skolan och i detta kapitel 

kommer olika faktorer som kan påverkar likvärdigheten att behandlas. 

2.7.1 Förväntningar påverkar läxan och eleverna 

Läxor får ofta kritik från olika håll, exempelvis av forskare och lärare eftersom de skapar 

skillnader i elevers studieresultat. Likvärdigheten i skolan blir också problematisk och 

kritiken riktas även i det fallet mot läxorna därför att hänsyn inte tas till elevers 

socioekonomiska bakgrund, migrationsbakgrund och hemförhållanden (Skolverket, 

2014). Det finns forskning som visar att kvaliteten och omfattningen av elevers läxor 

påverkas av de förväntningar som finns på elevers möjligheter att lära sig. Enligt 

Skolverket (2014) visar studier i USA att elever i socialt utsatta skolor inte har lika höga 

förväntningar på sig och därför får dessa elever färre läxor. Läxorna är också av enklare 

karaktär och skiljer sig från de läxor som ges till elever i socioekonomiskt starka skolor. 

Generellt visar skolforskning att det är bra för elevers lärande om läraren har ett stöttande 

förhållningssätt och höga, realistiska förväntningar på eleverna när läxan utformas och 

används för att på så sätt höja elevernas motivation och samtidigt sina egna ambitioner 

som förmedlare av kunskap (Skolverket 2014).  

 

2.7.2 Samma läxa till alla är inte likvärdigt 

Repetionsläxan är en typ av läxa som kan ges till de flesta elever eftersom den innebär att 

eleven övar på kunskap som han eller hon redan har förstått. Andra typer av läxa kan 

däremot innebära problem för likvärdigheten om eleverna inte har förstått det innehåll 

läxan har och vilka procedurer som krävs för att klara av den. Det är centralt för 

likvärdigheten att eleven förstår vad som ska göras och att läxan följs upp i klassrummet 

så att inte elevens lust att lära och motivation att göra läxan går förlorad (Westlund, 2004). 
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Om en elev inte är tillräckligt förberedd att utföra läxan och måste ta hjälp av exempelvis 

en vårdnadshavare för att klara uppgiften, blir detta direkt ett problem för likvärdigheten 

eftersom förutsättningarna för varje elev ser olika ut. Likvärdighetsfaktorn berörs även 

när exempelvis läsläxor delas ut till elever utan att hänsyn tas till deras läsförmåga. Tiden 

och ansträngningen varje enskild elev spenderar på att läsa en text kan skilja sig markant 

och för en elev som läser långsamt blir det orimligt att hinna med lika mycket som en 

elev med god läsförmåga (Skolverket, 2014). 

 

2.7.3 Yttre förutsättningar 

I skolverkets stödmaterial för lärare angående läxor står det rekommendationer hur 

likvärdigheten kan uppnås när man arbetar med läxor. När det handlar om elevernas yttre 

förutsättningar står det följande:  

Lärare kan också tänka på att formulera läxor på ett sådant sätt att alla elever har tillgång till material 

och andra yttre förutsättningar som krävs för att lösa uppgiften, eller på något annat sätt erbjuda 

likvärdiga möjligheter. (Skolverket 2014 s 30) 

En elev som inte klarar av att göra sin läxa hemma och inte vågar tala om det kan hamna 

i en negativ spiral som innebär sämre självkänsla och det kan leda till utanförskap, vilket 

i sin tur kan öka klyftorna i samhället (Alm 2014). I Sverige finns det elever som på grund 

av olika orsaker inte har möjlighet att utföra läxan i hemmet och för att eleverna ska ha 

tillgång till samma material och förutsättningar, är det enligt Skolverket (2014) en fördel 

om skolan kan erbjuda tillgång till lokaler och andra resurser som eleven kan nyttja 

utanför den obligatoriska lektionstiden. Skolverket har även gjort en utvärdering som 

visar att läxhjälp på skolan ses som en värdefull hjälp hos eleverna och rådet till lärarna 

är att även ha god framförhållning när det gäller läxan så att eleverna kan planera sin tid 

bättre. Slutligen rekommenderas läraren att ge eleverna möjlighet att påverka läxornas 

omfattning och utformning, samt att läxan kan individanpassas utifrån elevers olika behov 

och förutsättningar och på så sätt skapa likvärdighet. 

 

2.7.4 Elevers tid och skollagen 

I en studie av Ingrid Westlund visade sig att eleverna upplevde att planering av läxorna 

och själva utförandet av läxorna tog väldigt mycket tid. Eleverna tyckte att läxorna 

antingen var för svåra eller för omfattande och att tiden inte räckte till för att hinna med 

dem. En del elever önskade att skoldagen skulle förlängas och att fritiden skulle bli läxfri 

(Skolverket, 2014). 

 

Skolverket (2014) rekommenderar att en diskussion angående läxor sker på alla skolor, 

så att man kan komma fram till gemensamma riktlinjer och ha en rimlig mängd läxor som 

inte tar upp för mycket av elevernas fritid. Det är vanligt att skolorna följer lokalt 

beslutade regler som innebär att lärare inte ska dela ut läxa över helgen eller över 

skolloven (Skolverket, 2014). Skolplikten innebär att eleven ska gå i skolan max åtta 
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timmar på vardagar (sex timmar i åk 1 och 2) och det är många som är kritiska till läxa 

eftersom den förlänger skoldagen och att helgdagar och lov många gånger innebär 

läxläsning för elever (Alm, 2014). Enligt Hattie (2014) är läxor ett billigt verktyg för 

skolan och att det är en av anledningarna till att den används, trots att läxan har en låg 

effekt på inlärningen.  

 

2.7.5 Läxan i hemmet 

Det framkommer i studier, av exempelvis Cooper (2007) att läxor kan skapa konflikter i 

hemmen. Det är vanligast att konflikter uppstår när barnet går i årskurs 5 och 6 och då 

handlar det oftast om när på dagen läxan ska utföras eller på vilket sätt (Skolverket, 2014). 

Barn och vuxnas uppfattning kring läxornas syfte skiljer sig åt och yngre barn har oftast 

svårare att se någon mening med läxan, jämfört med äldre barn. I det stödmaterial som 

finns angående läxor beskrivs det att det finns forskning som pekar på att eleven måste 

vara i tio- elvaårsåldern för att förstå att det kan finnas ett värde i läxor (Skolverket, 2014). 

Alm (2014) menar att barn älskar kunskap och att lära sig nya saker, så länge de kan se 

syftet med uppgiften och att det finns en mening i det som ska göras. 

 

Konflikter i hemmen bör ses som varningssignaler om att något måste ändras med läxan. 

Det blir ofta konflikter i hemmen om skolan ger för mycket läxa, eller att den är för 

otydlig. Om skolan förväntar sig att vårdnadshavarna ska sköta undervisningen med 

förhör och dylikt, överförs ansvaret till dem vilket i sin tur kan skapa problem och 

konflikter hemma. Att ansvaret läggs på föräldrar och vårdnadshavare kan skapa 

förvirring hos eleverna när exempelvis instruktioner och metoder skiljer sig från lärarens 

(Skolverket 2014)  

 

Läxan skapar inte bara konflikter i hemmen, den kan fungera som ett instrument som ger 

vårdnadshavarna insyn i barnens skolarbete, vilket kan skapa en närmare relation mellan 

hem och skola och ett bättre samarbete blir då möjligt (Läxor i praktiken: ett stödmaterial 

om läxor i skolan, 2014). Hellsten avråder dock föräldrar från att hjälpa sina barn med 

läxor med anledningen att de inte kan hjälpa till ordentligt och att det, enligt honom, 

förstör familjelivet (Alm, 2014).  

2.7.6 Det flippade klassrummet  

Att ”flippa” är något som på senare tid har blivit allt vanligare i den svenska skolan och 

beskrivs ibland som det omvända klassrummet. Uttrycket ”Flipped Classroom” myntades 

2007 i USA och pedagogerna Aaron Sams och Jonathan Bergmann nämns ofta i dessa 

sammanhang. De har samarbetat med att skriva boken ”Flip Your Classroom: Reach 

Every Student in Every Class Every day”(skolvarlden.se). Sams och Bergmann beskriver 

att deras metod inte bara används i deras egna klassrum, utan att den har spridits runt om 

i världen på alla stadier i skolan (Sams & Bergmann, 2012). De förklarar kärnan med 

deras modell som följande: “that which is traditionally done in class is now done at home, 
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and that which is traditionally done as homework is now completed in class” (Sams & 

Bergmann, 2012 , s. 13). När läraren använder sig av Flipped Classroom-modellen och 

”flippar” sin undervisning får eleverna tid till mer laborativt arbete i klassrummet 

eftersom den traditionella föreläsningen inte längre används.  Läraren ger oftast 

webbaserade genomgångar som läxa där eleverna får en uppgift att utföra. Ibland är 

genomgångarnas syfte endast att starta tankeprocesser och skapa en förförståelse hos 

eleverna, exempelvis inför ett nytt moment. Tanken med detta sätta att arbeta är att 

eleverna ska komma förberedda till lektionen och på så sätt kan tiden i klassrummet 

användas mer effektivt (Sams & Bergmann, 2012). Det är många lärare världen över som 

använder sig av det flippade klassrummet, men det har i dagsläget inte gjorts några 

erkända studier kring metodens effektivitet (Skolverket, 2014). 

  

I boken beskriver författarna att i huvudsak varje lektion börjar med några minuter för 

diskussion om den aktuella videon. En av nackdelarna med den flippade 

klassrumsmodellen, enligt Sams och Bergmann (2012) är att eleverna inte har någon 

möjlighet att ställa omedelbara frågor, som eventuellt kan dyka upp när de tittar på filmen. 

För att lösa detta, spenderar de mycket tid i början av läsåret med att träna eleverna på att 

se filmerna på ett effektivt sätt. De berättar vidare att de uppmuntrar eleverna till att stänga 

av telefoner och andra störande moment när de tittar på videon och sedan lär de även 

eleverna att kunna "pausa" och "spola tillbaka" sin lärare. Sams och Bergmann (2012) 

vill att eleverna ska använda pausknappen så mycket som möjligt, så att de kan skriva ner 

viktiga punkter till kommande lektion. Dessutom instrueras eleverna att ta anteckningar 

och spela in alla eventuella frågor de har. Frågorna används sedan för att ta itu med 

missuppfattningar, men de fungerar även som bra stöd för att se vad som kan göras 

annorlunda med nästa video. Om man ska använda sig av ett flippat klassrum menar Sams 

och Bergmann (2012) att läraren måste se till att alla elever har möjlighet att se filmerna. 

Har inte eleven en dator hemma, så finns det andra medel att få tillgång till videon, som 

exempelvis på en DVD.-skiva. Kan man inte skapa ett lärandeklimat där alla har samma 

möjligheter att ta del av materialet, så ska man inte flippa sin undervisning, menar Sams 

och Bergmann (2012). Att flippa sitt klassrum innebär ganska stor frihet för hur man som 

lärare organiserar sin undervisning och för eleverna kan det vara bra med omväxlande 

inlärningssätt (Alm, 2014) 

 

2.7.7 Varför väljer man flippat klassrum? 

I artikeln ”Case Studies and the Flipped Classroom”, som är författad av Clyde Freeman 

Herreid och Nancy A. Schiller. visade det sig att det fanns flera olika skäl till att lärare 

valt just flipped classroom-modellen. Några av skälen var att lärarna tycker de får mer tid 

att använda med elever när det gäller att diskutera autentiska frågor och metoden bidrar 

till att eleverna reflekterar mer, både i och utanför klassrummet. Lärarna såg det också 

som positivt att om man som elev missat en lektion så finns möjligheten att ta igen vissa 

delar av undervisningen via nätet. Ett stort skäl till att lärarna i undersökningen valt att 
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arbeta med flippat klassrum var också att eleverna verkar uppskatta arbetssättet. 

(Skolverket, 2014 (Hämtad 2015-04-30)  

 

2.7.8 Nackdelar med flippade klassrum 

I studien framkom vad som kan vara positivt och negativt när man arbetar med ett flippat 

klassrum. Lärarna lägger fram två huvudsakliga utmaningar med modellen och den första 

handlar om motstånd hos elever till att ägna mer till åt hemuppgifter. När eleverna inte 

gör sina uppgifter hemma blir det ett misslyckande eftersom de då kommer oförberedda 

till lektionen. Den andra utmaningen handlar om att undervisningsmaterialet, dvs. läxans 

innehåll måste hålla god kvalité och att det ska anpassas till målgruppen. Det finns 

material att använda sig av på nätet, men vissa lärare väljer att producera eget, även om 

det upplevs som tidsödande. (skolverket.se) 

 

2.7.9 Flippa x 2 

Forskare vid Stanford University menar att man kan flippa det redan flippade 

klassrummet genom att låta eleverna jobba praktiskt med problemlösning innan de tar del 

av det inspelade undervisningsmaterialet. Resultatet av deras studier visar att elever har 

lättare att ta till sig nya teoretiska kunskaper om de först fått utforskat och arbetat praktiskt 

inom området. I studien fick en grupp använda sig av en interaktiv lärmiljö kallad 

”BrainExplorer”, medan en annan grupp istället fick läsa traditionell kurslitteratur inom 

området. När man sedan skiftade uppgifter och grupper visade det sig att den grupp som 

arbetat med den interaktiva lärmiljön presterade bättre resultat. Enligt forskarna finns det 

ett värde i att undersöka problem inom ett område och synliggöra sina egna föreställningar 

innan man börjar ta del av abstrakt teori. (skolverket.se) 
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3 Metod  

Jag valde att använda en kvalitativ metod när jag intervjuade lärarna. Mina intervjuer 

byggde på naturliga samtal och producerade ett kvalitativt material och mitt mål var att 

få fram varje enskild lärares personliga erfarenheter och reflektioner kring läxor. En 

kvalitativ metod var att föredra för mitt syfte med studien, eftersom en kvantitativ metod 

passar bättre vid statistiska undersökningar (Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) kan 

informationen bli alltför tillrättalagd om informanterna erbjuds att granska tolkningar av 

det som sagts, så den möjligheten gavs inte. Intervjun var semistrukturerad vilket innebär 

att samma frågor ställdes till alla informanter och frågorna hade öppna svarsmöjligheter. 

En semistrukturerad intervju ger människor lika stor chans att säga sin åsikt om samma 

frågor (Kvale, 1997) och jag antecknade stödord, samt spelade in varje informant för 

senare analys.  

3.1 Urval 

Jag har intervjuat några mellanstadielärare som arbetar på min VFU-skola, vilket innebär 

ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebar att jag lättare kunde få tag på 

relevanta informanter som har koppling till undersökningssyftet. Svårigheter med ett 

sådant urval kan vara att det blir svårt att generalisera resultaten (Kvale, 1997), men det 

var inte heller syftet med studien.  

3.2 Informanter 

Mina informanter består av fyra mellanstadielärare på samma skola i Mellansverige som 

jag har gett fingerade namn. Lärarna har fått namnen: Helene, Carro, Egon och Nils. 

Helene har jobbat som lärare sedan 1991 och undervisar i svenska och SO. Carro har 

arbetat i ungefär 17 år som lärare och undervisar i matte och NO samt idrott. Egon 

undervisar i SO och matte, och är inne på sitt nionde år som verksam lärare. Nils blev 

färdig lärare 2009 och undervisar i svenska och NO. Helene och Carro undervisar  årskurs 

4a och 4b. Nils och Egon arbetar med både årskurserna 5 och 6. 

 

3.3 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet gäller följande tre krav för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning som berör människor och dessa har jag tagit hänsyn till i studien. Kraven är 

följande: 

 

• Informationskravet: Jag har informerat mina informanter via mejl om studiens 

syfte samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande och att det är helt 

frivilligt att medverka.  
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• Samtyckeskravet: Eftersom uppgifter har inhämtats från enskilda personer med 

hjälp av intervjuer har informanterna själva fått ta ställning till sin medverkan 

och samtyckt skriftligt 

 

 

• Konfidentialitetskravet: Informanterna i studien har erbjudits anonymitet. 

Utomstående ska inte kunna identifiera enskilda personer genom de uppgifter 

som lämnats och därför har de medverkande fått fingerade namn och skolan de 

arbetar på förblir anonym. 

 

• Nyttjandekravet: Alla uppgifter som blivit insamlade om enskilda personer ska 

endast användas för forskningsändamål och detta informerades informanterna 

om. 

3.4 Genomförande av intervjuer 

Kontakten med lärarna skedde via mejl och SMS för att bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Tre intervjuer gjordes på samma skola men vid olika tillfällen. Den fjärde 

intervjun skedde hemma hos informanten i hens vardagsrum eftersom det var 

sportlovsvecka. Varje intervju tog ca 30 minuter att genomföra. Jag valde att göra 

intervjuerna enskilt och i lugna, avskilda miljöer eftersom intervjuer i större eller 

mindre grupper kan innebära att alla inte får fram sina synpunkter av olika anledningar 

(Kvale, 1997). Jag informerade även intervjupersonerna om att jag skulle spela in 

intervjuerna, vilket samtliga lärare gick med på. Största anledningen till att jag valde att 

spela in beror på att jag ville koncentrera mig på själva ämnet och intervjupersonen. 

Inspelningen bidrar dessutom till en ökad noggrannhet vid analysarbetet (Kvale, 1997). 

 

 

3.5 Analysförfarande 

För att underlätta analysarbetet transkriberades alla intervjuer och på så sätt fick jag 

även fram relevanta citat att använda. Sedan sammanställdes intervjuerna enligt en 

hermeneutisk tolkning och som stöd till detta använde jag mig av boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (Kvale, 1997) Syftet med en hermeneutisk tolkning är att få fram en 

giltig och gemensam förståelse av meningen med en text och detta innebär en ständig 

växling mellan vissa delar i texten och texten som helhet. Kvale (1997) menar att denna 

cirkel inte ska ses som något negativt, utan snarare som något positivt i och med att man 

får möjligheten till en djupare förståelse av arbetet. Vid analysen av kvalitativa 

intervjuer är det vanligt att man först skaffar sig en mer allmän uppfattning av vad som 

sagts av informanterna, så därför läste jag som första steg igenom alla intervjuer i sin 

helhet. Efter det återgick jag till min text och utvecklade den och intervjuerna 

sammanställdes slutligen med ett antal kategorier som sammanställts under 
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gemensamma teman där informanternas svar diskuteras. Eftersom den ursprungliga 

texten hela tiden kan förändras i och med att man bearbetar de enskilda delarna kan en 

sådan process i princip var oändlig, skriver Kvale (1997). Men processen upphör i 

praktiken när man har kommit fram till en rimlig mening, fri från mot inre motsägelser. 

Det är även ett krav vid hermeneutisk tolkning, att den som intervjuar har goda 

kunskaper om temat för intervjuerna, annars kan det vara svårt att tolka nyansskillnader 

i svaren (Kvale, 1997). 

 

4 Resultat 

4.1 Vad är en bra läxa? 

Samtliga informanter i studien har ändrat sin ursprungliga uppfattning kring läxa och även 

sitt arbetssätt när de arbetar med läxor. De nämner alla att det tidigare var lätt att hamna 

i ett mönster där man delade ut läxor, endast med den enkla anledningen att läxa var 

någonting man skulle ha, eller att ”läxan var ett nödvändigt ont” som Nils uttryckte det. 

När jag ställer frågan om vilka tankar de ställer sig innan en läxa delas ut menar alla att 

det handlar om att försöka ge meningsfulla läxor som inte bara lärarna själva kan se ett 

syfte med. Ser inte eleverna någon mening eller syfte med läxan blir läxan, enligt lärarna, 

totalt meningslös i de flesta fall, och riskerar också att bidra till en dålig uppfattning om 

skolan i stort. Helene säger under intervjun att ”det ska kännas meningsfullt för barnen 

att göra läxan, men det behöver inte vara roligt varje gång”(Helene). Hon menar att om 

det finns en tydlig mening och anledning till att göra läxan, då försvinner behovet av att 

det måste vara roligt hela tiden. Carro förklarar att hon är noga med att tänka till innan 

hon delar ut en läxa eftersom det annars vore slöseri av tid. 

 Varför vill jag ge den här läxan? Och det är ju det här som jag verkligen styrt ihop… I början gav 

man ju bara läxor för att man var tvungen att ge läxor. Jag har slutat med att slentrian-dela ut läxor. 

Det håller jag inte på med längre för jag har inte den tiden. (Carro) 

Ingen av de tillfrågade lärarna tycker att man ska dela ut läxa bara för läxans skull. Om 

det inte finns något genomtänkt syfte och sammanhang med läxan kan man enligt dem 

slopa läxan helt och hållet. 

 

Samtliga lärare var eniga om att det kan gå åt mycket onödig tid åt att förbereda och rätta 

läxor som är dåligt uttänkta. De tycker att en bra läxa innebär att man som lärare måste 

lägga ner tid på utformningen av läxan och följa upp den på ett bra sätt. På så vis tycker 

de att läxan blir mer effektiv och barnen lägger förhoppningsvis ner mer energi på att göra 

läxan. 

Det är förbannat roligt att skapa alla uppgifter… Dom är roliga och givande för mig själv att göra. 

Då inbillar jag mig på något sätt att då blir det lite roligare för eleverna att göra dom också. Jag 

lägger ju ner en viss tid på det och det uppskattas förhoppningsvis av eleverna som gör läxan.(Nils)  

Lärarna upplever att tiden används på ett bättre sätt om de har skapat en läxa med ett 

tydligt syfte och lagt ner lite extra arbete i skapandet och det blir mer givande både för 

dem själva och för eleverna. 
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4.2 Läxor som tar hänsyn till elevers hemförhållanden 

En bra läxa enligt lärarna är en läxa som eleven kan klara av på egen hand, utan hjälp av 

exempelvis vårdnadshavare. Om eleven måste söka hjälp av någon vuxen hemma ansåg 

lärarna att läxan skapar en situation som inte är likvärdig. För att göra det mer likvärdigt 

med läxor berättade Carro att eleverna kan få möjlighet att göra läxan i skolans lokaler 

efter skoltid och få hjälp. Om det av någon anledning inte finns möjlighet för eleven att 

stanna kvar efter skoltid för att göra läxan, berättar Carro att man då får försöka lösa det 

med vårdnadshavarna. 

Om man behöver hjälp så får man göra det här i skolan. Man kan göra så… De flesta går ju på 

Klubben och där har man ju datatid. Så då har vi ju sagt att då är det ju perfekt… Men det är ju så 

att om man inte går på Klubben och man inte har någon möjlighet att göra det här hemma eller på 

skolan, då ska man ju bara säga till, så får man ordna ett möte med föräldrarna och lägga upp en 

plan.(Carro) 

 

Egon och Nils jobbar båda med vad de, istället för läxa, vill kalla ”förberedande 

uppgifter”. Nils berättar att de 

skickar hem en uppgift som de får förbereda sig på hemma eller genomföra praktiskt hemma och ta 

med till skolan så vi får ett diskussionsunderlag eller att man kan fortsätta uppgiften i skolarbete. 

Fortsätta processen och integrera med andra, helt enkelt. (Nils) 

Den här metoden används också till viss utsträckning av de två andra lärarna och kallas 

för Flipped Classroom- modellen, som nämns tidigare. Egon berättar att det kort och gott 

innebär att eleverna får en praktisk eller förberedande uppgift som de tar med sig tillbaka 

till klassrummet och att detta är ett förhållningssätt och arbetssätt som har betytt mycket 

för deras undervisning och även för elevers och föräldrars inställning till läxa. Egon och 

Nils upplever båda att läxa, som den användes förut, många gånger kunde skapa 

problematiska situationer i hemmen, men också i relationen mellan hem och skola. 

Antingen blev det diskussioner med barn och föräldrar angående läxans utformning, eller 

om det var för mycket eller för lite läxa. Egon beskriver att han hjälper eleverna med 

läxan på helgar och kvällar eftersom föräldrarna inte ska vara tvungna att ta det ansvaret. 

Dessutom har jag ju allt kopplat till min telefon, så skriver dom något så plingar det till i min telefon 

och då kan jag kolla direkt… Vissa vill ju inte ha det så för då känner mig sig kanske aldrig ledig, 

men jag känner att det funkar för mig. Det är det inga problem. Vi jobbar i ett serviceyrke och då 

ska vi finnas där. Har vi gjort uppgifter till dom som dom sitter med på kvällarna då… Om dom 

behöver hjälp, då ska dom kunna fråga mig lika gärna som dom kan fråga sina föräldrar.(Egon) 

När de började med ”flippade läxor” ändrades de negativa upplevelserna kring läxa 

omedelbart och både föräldrar och elevers feedback blev istället positiv. Nils menar att 

om man som lärare vill arbeta på det här sättet är det viktigt att gå hela vägen och ändra 

sitt arbetssätt med hundra procent. ”Det här är ett tänk som man måste köra fullt ut. Jag 

tror inte att det går att ta de bästa bitarna ur flippat-modellen och blanda med gammalt 

tänk”. (Nils)  
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4.3 Flippade läxor, viktigt och på riktigt 

En flippad läxa kan exempelvis innebära att eleverna får i uppdrag att titta på ett filmklipp 

som lagts upp på klassens gemensamma blogg. Klippen är oftast 3-5 minuter långa och 

innebär att eleverna antingen får en uppgift att utföra, eller att bara tankeprocessen skall 

sättas igång och på så sätt skapa förförståelse för kommande moment. ”Dom här flippade 

läxorna är ju oftast bara att titta på, men tanken är ju att det ska skapa och starta igång lite 

processer och att man blir lite sugen. Så här handlar det ju också om inlärningslust. Att vi 

har tänkt att dom ska bli nyfikna på vad vi ska jobba med sedan”. (Egon) För att främja 

elevernas inlärningslust är samtliga lärare eniga om att det inte bara krävs ett tydligt syfte 

med läxan, den ska också kännas viktig och meningsfull att göra. Nils berättar att han 

jobbar efter ett motto som han tagit med sig från sin förra arbetsplats. Mottot lyder: 

”Viktigt och på riktigt” och innebär att eleven ska känna meningsfullhet i uppgifterna 

som han eller hon förväntas utföra och detta åstadkommer man genom att istället för att 

lägga en avklarad uppgift i byrålådan eller i sopkorgen, läggs allt upp på klassens blogg. 

”När det hamnar på bloggen kan hela världen ta del av vad du har gjort och då är det inte 

bara viktigt längre, utan också på riktigt”. (Egon) Det här verkar vara en tanke som 

fungerar väl med Flipped Classroom-modellen och kan upplevas ganska självklar, inte 

minst när man ställer sig Nils fråga: ”De saker vi vuxna gör är ju på riktigt. Varför ska de 

saker barnen gör, på exempelvis mellanstadiet, vara på låtsas?” (Nils) 

 

4.4 Individualiserade läxor blir likvärdigt 

Lärarna som medverkar i studien verkar vara överens om att läxa kan skapa en skola som 

inte är likvärdig. Helene, som exempelvis tycker att läsläxa är ett måste i skolan, beskriver 

läxan som ”fruktansvärt orättvis”.(Helene) ”Det bästa vore ju om alla elever kunde få 

individualiserade läxor, men det är väl bara en dröm och utopi”. (Helene) Carro menar 

vidare att en av de viktigaste sakerna att tänka på när man ger en läxa är att läraren ska 

vara helt säkra på att eleven kan klara läxan utan föräldrarnas hjälp. 

Ja, det är ju fruktansvärt orättvist. Det vet man ju… Att dom elever som inte har någon egen motor 

här och som då heller inte får nån yttre motor hemma, där det är föräldrar som inte tar sitt ansvar… 

Dom får ju inte träna… Så är det ju.(Carro) 

 Nils har samma ståndpunkt och säger att: ”Vissa ungar får jättemycket stöd hemma, men 

det finns dom som inte får någon hjälp alls och de misslyckas ju” (Nils). 

 

Tanken lärarna har med ”de flippade läxorna” är att barnen ska kunna se filmerna om och 

om igen och finns ingen möjlighet till att se filmerna hemma, så får alla se dem i skolan 

på lektionen. ”På så sätt blir det ju lite mer likvärdigt, även om tankeprocessen inte har 

hunnit komma igång om du bara får se den här på skolan” (Egon). Likvärdighetsfrågan 

upplevs som en svårlöst fråga under intervjuerna. Egon beskriver att det blir mer 

likvärdigt med flippade läxor. 
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Det finns ju självklart alltid en risk att vissa elever får mer hjälp hemma än vad andra får, men det 

finurliga i det här att vi fortsätter med läxorna IN i klassrummet, då jag hjälpa dom som inte fått 

någon hjälp hemma eller inte förstått uppgiften. Då fortsätter vi i klassrummet, förklarar uppgiften 

och så får dom ändå göra färdigt den i klassrummet. (Egon) 

Några lärare beskriver att så fort en uppgift lämnat skolan är det elevens egen förmåga 

och hemförhållanden som har störst betydelse. Några av lärarna beskriver situationer med 

föräldrar som inte tar sitt ansvar och menar att läxan inte blir likvärdig, utan istället ett 

straff för barnet. Tanken är att om en elev inte har möjlighet att göra sin läxa hemma, så 

ska den få utföras i skolan. Detta är dock inte alltid en möjlig lösning. ”Då krävs ett 

samarbete med föräldrarna och detta fungerar ju inte alla gånger med alla föräldrar och 

då blir eleven lidande” (Carro). 

 

Alla fyra lärare är överens om att standardiserade läxor kan skapa klyftor mellan elever 

och att det enda svaret till att råda bot på likvärdighetsfrågan är om skolan skulle vara 

helt läxfri. Men ett helt läxfritt arbetssätt är ingenting som någon av lärarna vill jobba 

med, eftersom de anser att uppgifter som främjar förförståelse är så pass viktiga för 

elevens lärande. Helene säger att det är otroligt viktigt att veta vad man gör när man ger 

läxa. ”Tar det 5 minuter för ena ungen att göra läxan och 2 timmar för en annan, då är det 

ju helt galet”.(Helene) och alla lärare verkar vara medvetna om betydelsen av att ta hänsyn 

till elevernas hemförhållande. 

 

Repetitionsläxa ansåg lärarna vara en viktig läxa och alla använde sig av den typen av 

uppgifter. Carro berättade att hon använder sig av en sajt på nätet där hon kan ge eleverna 

olika läxor, i exempelvis matematik, där hon lätt kan se resultat och även statistik på 

elevernas insatser. Hon och eleverna uppskattar att arbeta på det sättet när det till exempel 

handlar om tabellträning och hon anser att en sådan läxa är bra eftersom den även blir 

anpassad till den enskilde eleven. 

På matten använder jag mig nu av elevspel.se för vi jobbar ju med multiplikationstabellerna och då 

ger jag dom uppdrag på elevspel.se som dom för lösa hemma. Förberedelsen som jag har då det är 

att skriva ihop uppdraget och hålla koll på vilken nivå dom är på eleverna… Vilka som är på A, B, 

eller C-nivån, så att den blir ju du väldigt individualiserad.(Carro) 

Även om lärarna ansåg att repetitionsläxa var viktig för lärandet uttryckte de också att det 

var viktigt att läxan var rätt utformad för att inte skapa en negativ upplevelse för eleverna. 

När Nils berättade om sina egna tankar om läxa från barndomen minns han att det mest 

förekom repetitionsläxor och mängden av dessa gjorde många gånger att det kändes 

övermäktigt. 

Det var någonting som alltid fanns där. Ett nödvändigt ont. Måsten… Innötning. Glosor i engelska. 

Minns mest innötningsläxor. Det var inte roligt, men det skulle göras. Idag är det blä.(Nils) 
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4.5 Läxhjälp och blogg 

Lärarna var positivt inställda till läxhjälp av olika slag, men påpekade att det kunde uppstå 

problem ibland och då handlade oftast om att föräldrar gjort större delen av läxan själva, 

eller att de inte varit insatta i vilka metoder som skulle användas. 

Om man skickar hem en riktig mattekluring och så ser man att det inte är eleven som löst den… Det 

tycker jag är ganska meningslöst. Jag tycker att det ska vara till för barnen… Visst tycker jag att det 

kan vara kul om hela familjen blir engagerad, men det är inte pappan som ska sitta och lösa det svåra 

mattetalet åt barnet. Man kan ju hjälpa dom.(Helene) 

För att lösa sådana problem var de eniga om att bloggen kunde fungera som ett bra 

verktyg. På så sätt tycker de att föräldrarna får insyn i hur de arbetar i skolan och de kan 

hjälpa barnen på rätt sätt och med de rätta metoderna. 

Jag tror ju att föräldrarna lär ut på det sätt dom lärde sig själva. Så om vi jobbar med andra metoder 

och andra tillvägagångssätt så måste jag ju först se till att föräldrarna vet vad vi gör. Så att om jag 

vill att dom ska räkna kortdivision och att föräldrarna då lär dom liggande stolen till exempel, det 

blir inte bra. Men det handlar ju om att läxan i så fall måste vara så tydlig så att det blir rätt och på 

bloggen ser dom ju hur vi jobbar. (Carro) 

Lärarna tyckte också att det var bra att eleverna får diskutera uppgifter med andra, inte 

bara med lärare och andra elever. Lärarna ansåg att om eleverna får input från olika håll, 

får de på det sättet andra synvinklar på saker och ting och förbereds för framtiden på flera 

plan än om de bara håller sig inom skolans värld. 

Jag tror inte det är någon nackdel… Vad man än diskuterar inom kunskap och utveckling. Det spelar 

ingen roll… Det är bra att diskutera med sina kompisar, sina föräldrar, sina lärare… Sin mormor 

och morfar. Du utvecklas bara som elev om du diskuterar en uppgift med vem det än må vara. Jag 

ser inga nackdelar med att uppgiften lämnar skolan och ut i hemmet, för eleven ska ju någon gång 

också lämna skolan och då kan det ju vara bra att kunna diskutera saker med andra utanför 

skolvärlden. (Egon) 

 

Bloggen verkar vara det verktyg som samtliga lärare värderar högst när det handlar om 

att nå ut till hemmen. Varje klass har sin egen blogg och där dokumenteras elevernas 

arbete både med text och bild. Helene beskriver att det är många föräldrar som går in på 

bloggen och på så sätt håller sig uppdaterad och involverad i barnens skolgång, vilket hon 

ser mycket positivt på. ”Vi försöker lägga ut bilder med så korta texter som möjligt för 

att det ska tilltala ögat och gå lite snabbt och man får svar på det man undrar 

över”.(Helene). Alla påpekar att bloggen gör saker och ting mer levande och att allt arbete 

eleverna gör blir kvar, inte minst för senare återanvändning. Det verkar som att fler 

föräldrar har blivit engagerade i skolan än tidigare när bloggen inte fanns. ”… bloggen är 

fantastisk på det viset. Nu kan ju föräldrarna vara som en fluga på väggen och följa med 

hela vägen istället för att bara få veckobrev varje fredag”.(Egon) Statistiken säger att 

ungefär 80% procent av föräldrarna besöker bloggen regelbundet, berättar Egon.  
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5 Analys 

5.1 En bra läxa enligt lärarna 

5.1.1 Intressant för eleven 

Samtliga lärare i undersökningen var eniga om att en bra läxa är en läxa som upplevs 

meningsfull av eleverna och de ska kunna se att det finns en anledning att göra den. En 

av Vygotskijs grundtankar bygger på att utbildningssystemet och all undervisning ska 

utformas så att noggrann hänsyn tas till barnens intressen (Lindqvist, Gunilla (red.) 1999). 

Enligt Vygotskij har själva intresset för olika saker en universell betydelse i elevers liv 

och därför är det viktigt att som pedagog leda eleven mot positiva intresseområden 

eftersom det är där inlärningen sker bäst (Lindqvist, Gunilla (red.) (1999). Alm (2014) 

skriver att barn älskar kunskap och att lära sig nya saker om det ser ett syfte med det.  

 

Lärarna verkade till viss mån ta hänsyn till elevernas intressen när de planerar läxor och 

Helene menade att en läxa inte alltid måste vara rolig, huvudsaken, menar hon, är att det 

finns ett intresse hos eleven att utföra den, oavsett om den känns kul eller inte. Ett sätt att 

väcka intresset hos elever är att undervisa om saker som har omedelbar anslutning till 

deras liv och om saker de känner till. Genom elevnära uppgifter väcks deras naturliga 

intresse. (Lindqvist, Gunilla (red.) 1999) och detta var något som Egon nämnde att han 

hade som utgångspunkt när han planerade en läxa. Sammantaget verkar läxorna som de 

ger idag ha ett tydligare syfte och är mer elevnära och intressanta än de tidigare läxorna 

och lärarna strävar efter att eleven ska kunna se en mening med det som ska göras och 

förhoppningsvis få en positiv inställning till läxan. Att läxornas utformning byggs runt 

elevernas intressen stämmer överens med Vygotskij, som menar att barnets intresse ska 

vara själva utgångspunkten i undervisningen (Lindqvist, Gunilla (red.) 1999). En av de 

tre punkter som en bra läxa innebär, enligt Cooper (2007), är att läxan ska vara anpassad 

till eleven, samtidigt som den ska bör vara motiverande och elevnära. 

 

5.1.2 Effektivitet och den sociala miljön 

Det framgår av lärarna att de anser att det är viktigt att lägga ner ”rätt” tid på planeringen 

och utformningen av läxan. En av de största negativa följderna med en ogenomtänkt läxa, 

enligt lärarna, var att det många gånger kunde vara ett extremt tidsödande arbete med 

rättning och så vidare utan att det egentligen gav någonting. Några av lärarna menade att 

det märktes positivt på eleverna och deras engagemang om han själv lade ner mer tid och 

arbete när läxan skapades och det finns studier som visar att ju mer effektiv en lärare 

anses vara, ju längre tid och engagemang lägger eleverna på läxor. (Westlund, 2004) 

Cooper (2007) menar också att lärarens förberedelse och planering av läxan är en av de 

viktigaste aspekterna för att läxan ska fungera på bästa sätt.  
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Egon ansåg att är var bra om eleverna får möjlighet att diskutera läxan med människor i 

sin omgivning och inte bara fick input av människor som kopplas till skolan. Han såg 

som positivt eftersom eleverna då får se på saker och ting från olika håll och därmed lär 

sig mer. Detta synsätt stämmer överens med Vygotskijs teori om att det är den sociala 

miljön som utvecklar elevens handlingar och kunskap (Lindqvist, Gunilla (red.) (1999). 

 

5.1.3 Läxa hemma  

Lärarna upplevde att det kan uppstå problem och förvirring hos eleverna om föräldrar 

eller vårdnadshavare hjälper eleverna med läxan och samtidigt inte är insatt i vilka 

metoder som skall användas för att lösa uppgiften. Det här är problem som Hellsten också 

nämner och han avråder föräldrar att hjälpa till med läxan eftersom han anser att 

familjelivet drabbas (Alm, 2014). Ibland tyckte också lärarna att läxan förlorade sin 

betydelse eftersom den utförts helt och hållet av en förälder.  

 

Enligt Cooper (2007) är en av de viktigaste punkterna för att en läxa ska fungera bra att 

elevernas föräldrar är positivt inställda och ger ett bra stöd. För att få en lösning på dessa 

problem och ett bättre samarbete i hemmen ansåg samtliga lärare att bloggen var det bästa 

redskapet att få föräldrar och andra vuxna mer insatta i barnens skolarbeten. Några av 

lärarna uppgav också att det kan uppstå konflikter i hemmen när det handlar om läxa och 

då handlade det om mängden läxa eller hur den ska utföras. Dessa dilemman beskriver 

Skolverket som de vanligaste orsakerna till konflikter i hemmen och menar att 

konflikterna ska ses som varningssignaler till läraren att läxorna måste ses över 

(Skolverket, 2014). Lärarna i studien har alla ändrat sitt sätt att tänka kring läxa och de 

säger att de lägger ner mer tanke bakom läxan än förut. Att konflikterna angående läxan 

blivit mindre var också något som lärarna påpekade och det berodde troligtvis på att de 

traditionella läxorna hade ersatts av flippade läxor. 

 

5.1.4 Individuella läxor – en utopi? 

Om skolan ska vara likvärdig är lärarna eniga om att läxan antingen måste vara helt 

anpassad efter varje enskild elev, eller att läxan helt och hållet tas bort. Möjligheten till 

att använda enbart individuella läxor finns inte eftersom det skulle vara alldeles för 

tidsödande, menar lärarna. Att arbeta läxfritt är ingenting som någon av dem vill göra 

eftersom de anser att det finns fördelar med vissa läxor vilket väger tungt när det handlar 

om elevers lärande. Läxor som har som syfte att förbereda eleverna och läxor som 

fungerar som ren repetition är läxtyper som lärarna vill fortsätta jobba med. För att göra 

det så likvärdigt som möjligt försöker lärarna vara helt säker på att eleven kan klara läxan 

utan hjälp och att de vet vad läxan går ut på. Enligt Westlund (2004) är en central 

utgångspunkt när det gäller läxor att eleven förstår vad som ska göras för att det ska kunna 

vara likvärdigt. 
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5.2 Likvärdighet  

5.2.1 Hemförhållanden 

Samtliga lärare i studien var överens om att en läxa inte är likvärdig om den kräver att 

eleven måste ta hjälp av någon för att klara av den. Likvärdighetsaspekten tycks vara den 

svåraste frågan enligt lärarna när de delar med sig av sina tankar kring läxa. De beskriver 

att när en läxa lämnar skolan blir eleven beroende av sina egna kunskaper och förmågor, 

eller beroende av sina hemförhållanden. Lärarna menar att det finns de elever som klarar 

av läxorna utan stöd av andra och att det samtidigt finns de elever som är helt beroende 

av stöd från en vuxen för att kunna klara av läxan och att detta skapar en orättvis situation 

som innebär en utbildning som inte är likvärdig. Enligt Lgr11 ska undervisningen 

anpassas till varje elevs behov och förutsättningar, men eftersom läxa inte regleras i 

styrdokumenten finns det inga gemensamma riktlinjer för lärare att hålla sig till och detta 

kan leda till stora skillnader i elevers utbildningar (Läxor i praktiken: ett stödmaterial om 

läxor i skolan, 2014) och detta håller lärarna med om. En av lärarna säger att eleverna ska 

ha chansen att göra läxan i skolan, men enligt henne är det en lösning som inte fungerar 

för alla och då är det viktigt med en diskussion med föräldrarna så att problemet med 

läxan kan lösas på annat sätt.  

 

5.2.2 Flippade läxor blir mer likvärdigt  

Lärarna i studien jobbar i olika grad med en typ av förberedande läxa, flippad läxa, 

eftersom de anser att läxan på så sätt blir mer tidseffektiv och mer likvärdig. De har även 

märkt att konflikter hemma angående läxor har minskat i och med att flippade läxor 

infördes. Eftersom eleverna kan se filmerna i princip hur många gånger de vill, menar 

lärarna att läxan på så sätt blir mer likvärdig. Grundtanken med att använda sig av flippade 

läxor är att eleverna ska komma förberedda inför nästa lektion (Sams & Bergmann, 2012) 

och det är även ett av lärarnas syfte med den flippade läxan. Det finns relativt gott om 

material att använda sig av på nätet, men två av lärarna skapar egna flippade läxor och 

båda menar att det är ett roligt sätt att arbeta på som ger större möjligheter i 

undervisningen och eleverna verkar uppskatta det. När en lärare flippar sitt klassrum 

innebär det mer frihet för hur undervisningen kan organiseras och för eleverna kan det 

vara bra med omväxlande inlärningssätt (Alm, 2014). 

   

De två lärarna som skapar sitt egna flippade material berättar att de utformar läxorna på 

ett roligt sätt som ska intressera eleverna. De använder komiska karaktärer och sketcher 

för att leda eleverna till ny kunskap och enligt Vygotskij hör lek och arbete ihop. Leken, 

menar Vygotskij, är en suverän metod att bli medveten och lära sig rationellt tänkande 

samtidigt som barnen får arbeta och i och med det förbereda sig för framtiden (Lindqvist, 

Gunilla (red.) (1999). 
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6 Diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka vilken mening några mellanstadielärare har med 

läxa och hur de använder den. Frågeställningarna jag hade var vad lärarna anser en bra 

läxa är och jag ville även veta vilken hänsyn de tar till elevernas hemförhållanden när de 

använder läxa i undervisningen och hur lärarna använder läxor i sin pedagogiska praktik. 

 

Mina resultat visar att lärarna anser att en bra läxa måste hos eleverna kännas meningsfull 

att göra för eleverna. Det är viktigt att eleverna upplever att det finns en anledning att 

göra läxan och att de ser ett syfte med uppgiften. En bra läxa, menar lärarna, innebär att 

det måste finnas ett intresse hos eleven att göra läxan och det intresset kan skapas genom 

att utforma elevnära uppgifter som eleverna kan relatera till. Att utforma läxan efter 

elevens intresse stämmer väl överens med Vygotskijs teorier om att intresset spelar en 

central roll i elevers lärande och att all undervisning bör utformas efter elevens intresse.  

 

Samtliga lärare i studien har tidigare delat ut läxor utan att ha ett tydligt syfte med dem, 

men de har på senare tid ändrat sitt tankesätt och även sitt arbetssätt kring läxan. De är 

eniga om att standardiserade läxor ofta skapar stora klyftor mellan elevers kunskaper och 

de anser att en bra läxa innebär att den måste vara så likvärdig som möjligt. De beskriver 

att en individualiserad läxa vore det bästa för likvärdigheten, men att detta inte är praktiskt 

möjligt.  

 

Lärarna vill inte arbeta med läxfri undervisning eftersom de ser fördelar i vissa typer av 

läxor, som till exempel repetitionsläxor och läxor som har ett förberedande syfte. 

Repetitionsläxor beskrivs i tidigare forskning som den vanligaste läxan och den anses 

även vara relativt likvärdig jämfört med andra typer av läxa. Syftet med repetitionsläxa 

är att eleven ska nöta in kunskap som han eller hon redan har och på så vis få mer effektiv 

tid med läraren och detta var också tanken som lärarna i studien hade med repetitionsläxa 

(Skolverket 2014)  

 

Ytterligare faktorer som behövs för att en läxa ska vara bra, var enligt lärarna relaterade 

till effektiviteten hos dem själva när de planerar och utformar läxan. Vissa av lärarna 

ansåg att ju mer engagemang och effektiv tid de lade ner i arbetet med läxan, desto mer 

effektivt arbetade eleverna med den. Enligt Cooper (2007) är en av det viktigaste 

aspekterna med läxa själva förberedelsen och planeringen. 

  

Lärarna menade också att uppföljning av läxan är viktig, både för lärarna själva för att se 

vart eleverna ligger kunskapsmässigt och även för att eleverna ska få återkoppling. Om 

eleverna inte får någon feedback på läxan ser eleverna ingen mening med att göra den, 

ansåg lärarna. För att få störst effekt på lärandet visar Hatties (2014) studier att en av de 

viktigaste punkterna är att man i skolan är extra noga med just återkoppling. 
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Det finns forskning som visar att läxa kan orsaka konflikter i hemmen och detta framkom 

även i min studie. För att minska problemen var lärarna eniga om att bloggen var det bästa 

verktyget, eftersom den ger föräldrarna större insyn i barnens skolarbeten och därför kan 

de använda sig av rätt metoder när de ska ge stöd med läxläsningen.     

 

Lärarna menade att det blir väldigt orättvist med läxa om vissa barn får mycket hjälp 

hemma medan andra barn inte får något stöd alls i hemmen. För att göra det mer likvärdigt 

berättade lärarna att eleverna får möjlighet att göra läxan på skolan efter skoltid, men 

möjligheten till detta kan inte alla barn utnyttja. En av lärarna beskrev att det finns barn 

som helt saknar en inre motivation och inte heller motiveras att göra läxan hemma och att 

detta skapar stora skillnader mellan elever. Hon berättar att det är viktigt att föra en 

diskussion med föräldrarna för att försöka minska problemen med läxan.  

 

Samtliga lärare använde sig av flippade läxor eftersom de upplevde att de på så vis får 

mer effektiv tid för undervisning i klassrummen. De ansåg även att läxan blir mer 

likvärdig med det arbetssättet eftersom den har som syfte att förbereda eleven på 

kommande moment och att de kan titta på filmerna flera gånger. Detta stämmer överens 

med Hatties forskning som visar att största effekten på elevers lärande får man genom 

mer undervisningstid (Hattie, 2014). Två av lärarna använde flipped classroom-modellen 

fullt ut och de andra två använde flippade läxor ibland. Alla lärare i studien hade märkt 

att konflikter mellan hem och skola angående läxa hade minskat, men även i hemmen 

upplevde lärarna att konflikterna blivit färre och sambandet mellan färre konflikter och 

flippade läxor var tydligt, enligt lärarna. 

 

7 Metoddiskussion 

Den valda metoden för studien anser jag har fungerat bra eftersom jag fick fram varje 

enskild informants reflektioner kring läxa och genom dessa svar skapades till slut en 

helhetsbild. En kvalitativ metod var att föredra eftersom mitt syfte var att undersöka några 

lärares tankar och användningssätt angående läxa och då passar en kvantitativ 

undersökning bättre för statistiska undersökningar (Kvale, 1997).  

 

Nu i efterhand ser jag att resultatet kanske skulle ha kunnat blivit mer varierande om 

urvalet av informanter hade sett annorlunda ut. Mina informanter var relativt eniga om 

det mesta som rörde läxa och de arbetade till stor del med samma metod. Hade jag inte 

valt ett bekvämlighetsurval i min undersökning och istället slumpat fram mina 

informanter skulle det med stor sannolikhet resultera i ett bredare resultat. 

 

8 Sammanfattande slutsatser 

När jag valde att göra min studie om läxor var jag medveten om att den tidigare 

forskningen är begränsad. Forskningen som finns att ta del av är i stor del från andra 

länder än Sverige, som till exempel USA, men jag upplevde ändå att det fanns tillräckligt 
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med information om läxor även från svenskt håll. Att forskningen inte är mer utbredd 

upplever jag som problematiskt och detta är någonting som borde tas upp mer i media 

exempelvis. Hellsten menar att det inte bedrivs någon seriös läxforskning och att detta 

beror på att det inte satsas tillräckligt med pengar på området och därför ses läxa som ett 

forskningsområde med låg status. Hellsten menar att det borde satsas mer pengar på 

läxforskningen, vilket jag håller med om.  

 

John Hatties namn dyker upp i nästan varje sammanhang om läxa och hans metastudie 

Visible Learning beskrivs ofta som ”undervisningens heliga graal” och jag har under 

arbetets gång insett att Hatties forskning väger tungt inom skolforskningen och många 

andra studier jämför eller bygger på hans arbete. En av informanterna beskrev att hon 

lutar sig på Hatties forskning när föräldrar ifrågasätter arbetet med läxan eller dess 

utforming och det var för mig en ytterligare bekräftelse på att Hatties arbete är överlägset 

när det kommer till läxor, men även när det handlar om inlärningseffekter 

överhuvudtaget. 

 

Det var intressant att se hur mycket av forskningen som faktiskt stämde överens i min 

egen studie. Informanterna beskrev flera saker angående läxa som jag fann stämma 

väldigt väl med vissa tidigare studier, exempelvis hur viktig effektiviteten hos läraren är 

för att eleverna ska ta sig an läxan på ett bra sätt. Det framkom tydligt i min studie och 

effektivitetsaspekten tycker jag genomsyrar det centrala i vad en bra läxa bör innehålla.  

 

Det var många aspekter och inte minst attityder som gick att stämma av med tidigare 

forskning; konflikter i hemmen, flippade klassrum, vikten av att ha ett tydligt syfte med 

läxan, för att nämna några exempel. Att det gick att se så tydliga samband mellan tidigare 

studier och ”verkligheten” upptäckte jag ganska fort. Nu i efterhand tänker jag att det 

kanske hade varit ännu mer intressant om verkligheten inte hade gått hand i hand med 

forskningen. 

 

Att läxan inte finns reglerad i styrdokumenten är för mig häpnadsväckande och jag märkte 

tydligt ute på fältet vilken snårig fråga läxan verkligen är, hur problematiskt det kan bli i 

skolan och inte minst hur negativt det kan bli för eleven om läxan inte används på rätt 

sätt.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

 

1. Varför ger du läxor, eller varför inte? 

2. Hur arbetar du med läxor? 

3. Är det någon typ av läxa som måste finnas? 

4. Vilka frågor ställer du dig INNAN du skickar hem läxor? 

5. Har du undersökt om läxor hjälper dina elever? 

6. Likvärdigheten 

7. Vad händer med dina elevers inlärning om du skulle överlåta undervisningen till 

föräldrar och läxhjälpare? 

8. Hur jobbar du för att gynna kreativiteten hos dina elever? Ger du dem tillräckligt 

utmanande uppgifter? Är läxorna du ger av sådan karaktär att elevernas 

inlärningslust väcks? 

9. Hur gör du dina elevers vårdnadshavare delaktiga i vad ni gör i skolan? Vilka 

andra sätt än läxor finns? 

10. Vad är det som hindrar dig från att jobba helt läxfritt? 

 

 


