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FÖRORD 

 

Efter fyra års studier vid Luleå Tekniska Universitet är målgången nära och mina studier vid 

grundlärarutbildningen 4–6 avslutas med detta examensarbete om läxor i skolan. Jag vill främst 

rikta massor av kärlek till mina döttrar Moa och Milla, Jörgen, min pappa och min storebror. 

Ni har alla bidragit på olika sätt för att göra detta projekt möjligt och till en bättre resa. Även 

stort tack till de skolledare som ställt upp på att intervjuas om hur de fattar beslut om läxor i 

skolan samt förankrar, kommunicerar och motiverar sina beslut i verksamheten. Självklart vill 

jag även tacka min handledare Lena Manderstedt som på ett kunnigt och engagerat sätt hjälpt, 

inspirerat och motiverat mig i mitt arbete. Utan er hade detta examensarbete inte varit möjligt 

att genomföra. 

Nu ser jag med spänning fram emot ett nytt kapitel i mitt liv.  

Luleå 9 maj 2018 

Maria Gustafsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

 

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur ett urval av skolledare fattar beslut om läxor i 

årskurserna 4–6  i grundskolan, hur besluten implementeras i verksamheten och hur skolledarna 

motiverar och kommunicerar sina ställningstaganden inför berörda parter. 

För att kunna svara på detta ville jag titta närmare på hur skolledare fattar beslut om läxor i 

grundskolans årskurs 4–6. I denna undersökning intervjuades därför sex skolledare i tre olika 

kommuner om hur de fattar beslut om läxor för att se vilka variationer som finns i deras 

uppfattningar om läxor. 

I intervjuerna framkom det att samtliga skolledare överlämnat beslutet om läxor till sina lärare 

samt att skolledarnas uppfattning är att lärare arbetar väldigt olika med läxor. Denna 

undersökning visar ett resultat som kan tolkas som att läxor ses som mer eller mindre självklara 

i skolan. Samtidigt belyser denna undersökning de svårigheter som finns med läxor i 

förhållande till elevernas rätt till en likvärdig utbildning utifrån elevernas individuella behov 

och förutsättningar. 

Nyckelord: fenomenografi, rektor, skola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study was to contribute knowledge about how a selection of school leaders 

makes decisions about homework and how they communicate and motivate their decisions in 

their organisation. 

To answer this, I wanted to look more in depth at how school leaders make decisions about 

homework in elementary school grades 4–6. In this survey six school leaders in three different 

municipalities were interviewed on how they make decisions about homework and what 

variations there are in their perceptions of homework. 

In the interviews it emerged that all school leaders in this study handed over the decision 

regarding homework to their teachers and that the school leaders' view were that their teachers 

choose to work very differently with their pupils’ homework. This study shows results that can 

be interpreted that homework is seen as more or less mandatory in school. At the same time, 

this study illustrates the difficulties that exist with homework in relation to the students right to 

equivalent education based on the students’ individual needs and prerequisites. 

Keywords: phenomenography, principal, school,   
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1.INLEDNING 
I december 2014 läste jag en debattartikel om läxor där läraren Pernilla Alm skrev att läxor 

skapar stress och hon ifrågasatte varför eleverna ska ha läxor i skolan (Alm, 2014). Alm beskrev 

att läxorna är oreglerade då de inte nämns i styrdokumenten för grundskolan och det saknas 

utbildning för lärare hur läxor ska användas. Detta var i samband med att jag nyligen påbörjat 

min grundskollärarutbildning. På utbildningen hade vi tidigt börjat diskutera de didaktiska 

frågeställningarna Vad? Hur? och Varför? och vikten av att kunna motivera både innehåll och 

arbetsmetoder utifrån skolans styrdokument i undervisningen och på det sättet ge eleverna 

möjlighet att utveckla sina förmågor i förhållande till kunskapskraven. Alms artikel slog mig 

lite som en blixt från klar himmel. Varför har eleverna läxor i skolan? Jag hade faktiskt aldrig 

ens nuddat vid tanken att läxor kunde ifrågasättas. Skolan ska enligt läroplanen anpassa 

undervisningen ”utifrån alla elevers unika förutsättningar och behov” (Skolverket, 2017). Med 

erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på grundlärarutbildningen samt 

mina egna skolerfarenheter har individuellt anpassade läxor lyst med sin frånvaro där lärare 

använt sig av läxor i undervisningen. Likadana läxor till alla elever har svårt att möta kravet på 

en undervisning som är anpassad utifrån alla elevers unika behov och förutsättningar. Även 

lärarstudenterna Johansson och Åkerlund (2014) skriver i sitt examensarbete Nöta in kunskap 

eller göra någonting på riktigt?  att läxor har setts som självklara i de klasser där de genomfört 

sin verksamhetsförlagda utbildning under deras lärarutbildning. Samtidigt visar en genomgång 

av kurslitteraturen vid grundskollärarutbildningen i Uppsala under läsåret 1996–97 att läxor 

knappast nämns i kurslitteraturen överhuvudtaget (Hellsten, 1997).  

Den svenska skolforskaren Jan-Olof Hellsten (2000) skriver att en läxa är en uppgift som ges 

av en lärare och ska utföras av eleverna utanför skoltid men Hellsten beskriver att denna 

definition inte är heltäckande då läxan faktiskt delas ut och förhörs i klassrummet. En läxa kan 

även se helt olika ut beroende på hur den enskilda eleven tolkar läxan (Hellsten, 2000). 

Skolverket (20189 skriver på sin hemsida att ”[h]emläxors nytta inte självklar” och där 

redovisas forskningsresultat från John Hatties metastudie vilken omfattar totalt över 100 000 

elever. Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg, lägst i yngre 

åldrar och mest gynnsam effekt har läxan på högpresterande gymnasieelevers lärande. 

Skolverket beskriver att hemläxor, enligt Hatties effektstudie, ger en effekt på d=0.29 

(d=effektstorlek). Hattie anser att arbetsmetoder i skolan bör uppnå en effektstorlek på minst 

d=0,40 innan de ses som framgångsrika i undervisningen. Skolverket (2018) tolkar Hatties 

slutsatser att yngre elever med svårigheter att klara av läxor kan känna sig misslyckade och det 

kan leda till att eleverna får minskad motivation för deras skolarbete. I de fall där 

vårdnadshavarna har möjlighet att stötta sina barn i läxarbetet kan det hjälpa eleverna att 

synliggöra sitt lärande.  Även läxornas utformning har stor betydelse, för att vara gynnsamma 

ska läxor vara tydligt avgränsade, korta och det måste finnas tid för eleven att få formativ 

återkoppling på sin läxa av läraren (Skolverket, 2018). 

Vid sidan om forskningen finns en ständigt pågående samhällsdebatt gällande läxor, inte minst 

politiskt. Jan Björklund, tidigare Sveriges utbildningsminister 2007–2014, uttalade sig i 

Ekoredaktionen 14 oktober 2013 om att den svenska skolan behöver använda sig av mer läxor 

i undervisningen samt att det är viktigt att läxor används på rätt sätt (Sveriges Radio, 2013). 
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Björklund menade att läxor inte ska ersätta undervisningen utan fungera som ett komplement i 

lärandet. Gustav Fridolin, vår nuvarande utbildningsminister, skrev 26 september 2017 en 

debattartikel i Aftonbladet om läxor (Fridolin, 2017). Fridolin menar att elever inte ska få läxor 

som kräver att vårdnadshavarna har lika mycket kunskaper som läraren i skolämnet. 

Utbildningsministern beskriver att ”läxhjälp för vuxna” är en satsning från regeringen på 50 

miljoner kronor. Detta är en pott med pengar som studieförbunden kan ansöka medel ifrån och 

skapa studiecirklar och liknande aktiviteter för att ge vårdnadshavarna verktyg att stötta sina 

barn i skolarbetet. Fridolin vill lyfta över en del av ansvaret till vårdnadshavarna och menar att 

de vårdnadshavare som kan läsa mer med sina barn ska göra det. Fridolin menar även att det 

finns dåliga och bra läxor. Dåliga läxor är enligt Fridolin läxor som eleven inte klarar av att 

göra på egen hand. Bra läxor är, enligt Fridolin, när läxan är att repetera det som eleven lärt sig 

och gått igenom under lektionen, till exempel multiplikationstabellen. Fridolin (2017) skriver 

vidare att vårdnadshavarnas förhållningssätt till barnens lärande är viktigt, att vårdnadshavarna 

visar barnen att allt går att lära sig men att det i de flesta fall krävs en hel del ansträngning för 

att nå resultat.  

 

Jag är intresserad av hur skolledare ser på läxor i sin verksamhet. Skolledarna (rektorer, 

utvecklingsledare eller motsvarande) är de som ska leda den lokala verksamheten i den svenska 

skolan. Läxor ingår inte i skolans styrdokument men är av stort intresse då de används flitigt, 

debatteras ofta och forskningen inte ger en entydig bild av dess effekter, vare sig positiva eller 

negativa. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet är att bidra med kunskap om på vilka grunder skolledare fattar beslut om läxor i 

årskurserna 4–6 i grundskolan, hur besluten implementeras i verksamheten och hur skolledarna 

motiverar och kommunicerar sina ställningstaganden inför berörda parter. Följande frågor ska 

därför besvaras: 

 

På vilka grunder fattar skolledare beslut om läxor i skolan? 

Hur förankrar skolledare sina beslut om läxor i sin verksamhet?  

Hur motiverar och kommunicerar skolledare sina beslut om läxor till elever, lärare och 

vårdnadshavare? 
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3. BAKGRUND 
I detta avsnitt beskrivs hur läxor är relaterade till skollagen och läroplanen samt vad delar av 

vad den svenska forskningen har presenterat kring läxor. Den svenska forskningen är främst 

inriktad på hur elever och lärare ser på läxor i den svenska skolan. Det saknas tidigare svensk 

forskning kring skolledares beslutsfattande och arbete kring läxor i skolan. En avgränsad del 

av Hatties och Coopers forskning kring läxor nämns också här med hänsyn till att Skolverket 

hänvisar till de i sitt stödmaterial om läxor. I denna undersökning behandlas svensk 

läxforskning då målet med undersökningen är att studera läxfrågan ur ett nationellt perspektiv. 

3.1 Skollagen och läroplanen  
Läxor finns inte reglerade i skollagen (SFS 2010:800) och inte heller i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017). Sedan läroplanen från 

1994 (Lpo94) finns inget skrivet om läxor, det vill säga om läxor ska användas, hur ofta läxor 

ska ges eller vilken form läxor bör ha. Innan Lpo 94 fanns läxor reglerat i skolans styrdokument 

(Skolöverstyrelsen 1962; Skolöverstyrelsen 1969; Skolöverstyrelsen 1980). Dåtidens 

skrivningar var främst till för att värna om elevers fritid och tillgodose kravet på likvärdig 

utbildning för alla elever men även lyfta fram elevernas möjlighet att med hjälp av läxor träna 

sig i att ta eget ansvar. Ett exempel på skrivning från Läroplan för grundskolan från 1962 

(Skolöverstyrelsen, 1962):  

 
Hemuppgifterna ger eleverna tillfälle att ta ansvar, organisera lärostoffet och disponera tiden. 

Särskilt på högre stadier blir de därför ett värdefullt led i deras arbetsfostran. Läraren bör 

emellertid hålla i minnet, att de rent yttre betingelserna för uppgifternas lösande varierar avsevärt 

från elev till elev. Klassföreståndaren har en viktig uppgift i att övervaka och planera studierna, 

så att en ojämn fördelning undviks. Skäligt utrymme skall alltid finnas för rekreation. 

 

 

Även om läxorna i dag inte är reglerade i styrdokumenten för skolan pågår en återkommande 

samhällsdebatt om elever ska ha läxor eller inte. Skolverket (2014) har gett ut Läxor i praktiken 

- ett stödmaterial om läxor i skolan. I stödmaterialet belyser Skolverket att med hänsyn till att 

det saknas reglering i gällande styrdokument är det upp till lärare och rektorer att bestämma hur 

de ska arbeta med läxor. Däremot menar Skolverket (2014) att även läxor måste följa övriga 

mål och riktlinjer som gäller för utbildningen som till exempel ”att undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2017). I skollagen finns även inskrivet 

att den obligatoriska skolverksamheten får omfatta högst 190 dagar per år, eller åtta timmar per 

dag från och med årskurs 3 och sex timmar per dag i årskurs 1 och 2 (SFS 2010:800). 

3.2 Tidigare forskning 

Det finns ingen tidigare svensk forskning gällande hur svenska skolledare fattar beslut om läxor 

samt hur de motiverar och förankrar sina beslut i verksamheten. Hellsten (2000) beskriver i sin 

avhandling Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt att läxor ses som självklara och ger 

exempel på detta utifrån svar från intervjuer med sina informanter. En av de elever han 

intervjuade beskrev att ”man tänker inte på läxorna” och en lärare tyckte att Hellsten verkade 

negativt inställd när han frågade varför läraren gav läxor. Hellsten (2000) menar dessutom att 

läxan kan vara en mycket varierad arbetsuppgift beroende på vem som tar emot läxan. Om till 

exempel läxan är att läsa ett antal sidor i en historiebok kan en elev tolka det som att läxan är 
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just denna avgränsade uppgift, läsa sidorna i historieboken och sedan är läxan klar. Hellsten 

(2000) beskriver att en annan elev kan tolka läxan som att hen ska läsa sidorna i historieboken 

och förstå innehållet. När eleven förstår innehållet kan eleven ändå inte vara nöjd utan det finns 

alltid utrymme för att lära sig mer, för att nå högre betygsnivåer. Den senare elevens läxa är 

inte en avgränsad uppgift utan en uppgift som eleven aldrig blir färdig med (Hellsten, 2000). 

Hellsten (2000) menar att elever och lärare lever i varsin berättelse om läxor. Han symboliserar 

det som en intrig mellan tragedin och romansen. Tragedin (elevernas berättelse) ser läxan som 

ett projekt som aldrig blir klart och en form av barnarbete. Lärarna och forskarna lever, i 

romansens berättelse, som bygger på att läxor har ett värde. Enligt lärarna ger läxor elever 

möjlighet till utveckling som avslutas med förståelse och en löst uppgift.  

Westlund (2004) har genomfört en hermeneutisk studie Läxberättelser – läxor som tid och 

uppgift över elevers berättelser för när tid har betydelse i skolsammanhang. Många elever valde 

att just diskutera läxor i sina berättelser. Eleverna beskrev i sina berättelser att de fick minskad 

motivation på grund av, exempelvis, för lite fritid, att de blev stressade på grund av att läxorna 

tog för mycket tid, att de fick minskad tid för socialt liv, att det blev ökat slarv på grund av 

tidsbrist, att de fick dåligt samvete och att det även påverkade och försämrade deras 

kamratrelationer (Westlund, 2004). Mer fritid skulle, enligt eleverna i Westlunds studie, göra 

de gladare och lugnare vilket skulle påverkade både skolarbetet och deras relationer positivt. 

All forskning kring läxor måste tolkas utifrån förståelsen att den gäller utifrån en speciell 

kategori elever i en viss åldersgrupp, en viss typ av läxa, viss typ av lärare, en specifik skolform 

och olika typer av vårdnadshavare (Westlund, 2004). Westlund betonar att det finns ytterst 

begränsad forskning om riskerna med läxor men ibland nämns möjliga riskfaktorer gällande 

elevers ojämlika resurser i hemmiljön, ökade skillnader mellan låg- och högpresterande elever, 

ökat fusk, stress, minskad motivation och mindre tid för fritidsaktiviteter (Westlund, 2004). I 

Hellstens avhandling beskrev han att läxor sågs som självklara av eleverna men Westlunds 

studie gav ett annat resultat. Westlund (2004) menar att hennes tolkningar av elevernas 

berättelser är att elever inte alls tar läxor för givna utan uttrycker ilska, frustration och trötthet 

i förhållande till sina läxor och att konsekvensen blir för många känslan av en ”förlorad 

ungdom”. Däremot är Westlund (2004) enig med Hellsten (2000) att lärare och andra vuxna 

oftast ser läxor som någonting värdefullt i undervisningen.  

En annan svensk skolforskare är Strandberg (2013) som skrivit avhandlingen Läxor om och för 

kulturell mångfald med föräldrars livserfarenheter som resurs – några kritiska aspekter. 

Strandberg hade som syfte med sin studie att komma fram till vilken typ av läxor som bidrar 

respektive inte bidrar till att skapa ett innehållsmässigt samarbete mellan hem och skola. 

Strandberg (2013) beskriver samarbetet mellan hem och skola traditionellt är enkelriktat, lärare 

informerar och vårdnadshavare lyssnar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. 

Avhandlingen visade att läxor som handlade om relationer och dilemman mellan människor i 

olika åldrar och på olika platser i världen ledde till diskussioner både hemma och i skolan. Mest 

framgångsrika var läxor där eleverna hade i läxa att ta del av vårdnadshavarnas berättelser om 

deras barndom och skolgång (Strandberg, 2013). Strandberg belyser i sin avhandling att 

vårdnadshavarnas livsberättelser blir en resurs i klassrummet om den delas med 

klasskamraterna, tid finns för att jämföra och samtala om de olika svaren samt under 

förutsättning att eleverna känner en trygghet med sina klasskamrater och vågar delge sina 



 

6 
 

personliga historier. Då Strandbergs forskning handlar om kulturell mångfald beskriver han att 

det finns svårigheter med att formulera läxor och läxteman om läraren har en annan kulturell 

bakgrund än många av elevernas vårdnadshavare. När lärarens och elevernas kulturella 

bakgrund skiljer sig åt är det många gånger svårt för läraren att veta vilka frågeställningar som 

väcker intresse och diskussion för elever och vårdnadshavare samt vilka frågor som kan anses 

opassande på olika sätt. För att lösa detta krävs samarbete mellan hemmen och skolan gällande 

enskilda läxors innehåll (Strandberg, 2013).   

I Hatties (2014) sammanställning av olika metaanalyser analyseras även olika studier gällande 

vilken effekt skolledare har på elevers skolresultat. Rektorns påverkan har i dessa studier delats 

in i främst två typer av ledarskap. Det är instruktivt ledarskap som innebär ett undervisningsnära 

ledarskap samt ett transformativt eller lärarstödjande ledarskap. Det undervisningsnära arbetet 

innebär att skolledare lägger fokus på att skapa ett inlärningsklimat utan störningar, tydliga 

undervisningsmål och höga förväntningar på lärarna hur de tar hand om sina elever. I det 

lärarstödjande ledarskapet inspirerar skolledarna sina lärare till nya nivåer och engagemang för 

att övervinna svårigheter och nå ambitiösa mål (Hattie, 2014). 491 studier och 11 metaanalyser 

har studerats gällande skolledares påverkan på elevernas skolresultat. I Hatties sammanställning 

fick skolledarna ranking 74 av 138 i effektstorlek, jämfört med hemläxor som rankades som nr 

88 av 138 av mest betydelsefulla påverkansfaktorer. Med en effektstorlek på d=0,36 

(d=effektstorlek) ligger skolledarna nära gränsen d=0,40 som skolverket bedömer att gränsen 

är för betydelsefulla faktorer i skolarbetet (Skolverket, 2018). Enligt Hatties sammanställning 

är det undervisningsnära ledarskapet mest effektivt i påverkan på elevernas skolresultat (Hattie, 

2014). Hemläxor bör rimligtvis ingå i det undervisningsnära arbetet med eleverna och detta 

resultat är därför intressant för denna undersökning. 

Den amerikanska forskaren Cooper (1989) gjorde en metastudie av nästan 120 olika 

forskningsstudier gällande läxors effekt vilken han beskriver i artikeln Synthesis of Research 

on Homework. I metastudien undersöktes studier som jämförde elever som hade läxor med 

elever som inte hade läxor, studier där forskarna jämförde nyttan av läxor jämfört med 

undervisningen i klassrummet samt studier där forskare jämförde sambandet mellan den tiden 

eleverna ägnade åt läxor och deras prestation. Enligt Cooper är det svårt att dra slutsatser utifrån 

att endast titta på en enskild studie med hänsyn till att läxfrågan är komplex. Enligt forskaren 

är det många faktorer som påverkar hur läxor fungerar för den enskilda elevens resultat. Elevens 

motivation, studieteknik, ålder, hemmiljö och läxans konstruktion har betydelse för, enligt hur 

den påverkar elevernas resultat. I metastudien kom Cooper (1989) fram till att elevernas ålder 

har en avgörande betydelse för läxornas positiva effekter. För elever i elemantary school, 

motsvarande årskurs 1-6, är däremot effekten av läxor försumbar. Metastudien visar dock att 

äldre elever, motsvarande högstadiet och gymnasiet, har en ökad nytta av läxor för ett bättre 

studieresultat. Under sitt arbete med denna metastudie så läste Cooper mängder av 

policydokument om läxor, både bättre och sämre exempel av skrivna dokument. Med hänsyn 

till detta så rekommenderar han även att det utarbetas policydokument för arbetet med läxor på 

alla nivåer inom skolan. Skolledare bör i sitt policyarbete fokusera på (Cooper, 1989): 

- att olika lärare samverkar om elevernas läxor (så att elever inte får för mycket läxor på 

en gång) 
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- hur mycket tid som eleverna kan förväntas lägga på läxor i ett ämne 

- kommunicera läxpolicyn till vårdnadshavarna 

- implementera policyn i verksamheten  
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4. METOD 
I detta avsnitt beskrivs skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Här presenteras den 

individuella intervjumetoden, intervjuguiden, urvalet och undersökningens praktiska 

genomförande. Avslutningsvis beskrivs undersökningens fenomenografiska forskningsansats, 

hur det insamlade datamaterialet har analyserats samt vilka etiska ställningstaganden som gjorts 

i denna undersökning. 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Kvantitativa data hänger ihop med undersökningar där många enheter undersöks och målet är 

att generalisera omfattningen av och samvariationen mellan fenomen (Jacobsen, 2017).  

Kvalitativa data omfattar istället ett begränsat antal enheter som vill visa på variation i 

upplevelser och tolkningar. Detta kan tydliggöras genom en situation där undersökningen syftar 

till att förutsäga ett beteende för en större grupp människor, till exempel ett valbeteende, där en 

kvalitativ individuell intervju är för tidsödande och det lämpar sig bättre med till exempel en 

kvantitativ enkätundersökning med fasta svarsalternativ (Kvale och Brinkmann, 2009). Om 

undersökningen däremot vill visa hur olika individer tolkar begreppet demokrati är det mer 

lämpligt med exempelvis en kvalitativ individuell intervju framför en kvantitativ 

enkätundersökning med fasta svarsalternativ. I kvantitativa metoder sker datainsamling oftast 

med hjälp av frågeformulär med fasta svarsalternativ via vanlig post, internet, telefonintervjuer 

eller personliga intervjuer (Jacobsen, 2017). Vid en kvalitativ undersökningsmetod samlas data 

in på i huvudsak fyra olika sätt: öppen individuell intervju, fokusgruppintervju, observation 

eller dokumentundersökning (Jacobsen, 2017). Jag har valt att använda mig av individuella 

kvalitativa intervjuer eftersom att denna undersökning vill få fram enskilda skolledares 

uppfattningar om läxor, på vilka grunder skolledarna fattar beslut om läxor i skolan samt hur 

de genomför, motiverar och kommunicerar sina beslut i sin verksamhet.  

 

4.2 Kvalitativ individuell intervju 
Kvalitativa individuella intervjuer passar bäst när få enheter ska undersökas och målet med 

intervjun är den enskilda individens uppfattning eller hens tolkning av ett fenomen (Jacobsen, 

2017). En individuell intervju visar den enskildes förståelse för olika förhållanden. Eftersom 

enskilda intervjuer är tidskrävande är det enligt Jacobsen (2017) opraktiskt att använda metoden 

om undersökningen vill belysa hur en hel grupp tolkar ett specifikt fenomen.  

När intervjuare och respondent är i samma fysiska rum brukar det kallas för ansikte-mot-ansikte 

intervju (Jacobsen, 2017). Med teknikens hjälp kan individuella intervjuer genomföras med 

hjälp av telefon, chatt och mejl. Det finns även dataprogram med både ljud- och bildfunktion 

till exempel Skype. Jacobsen (2017) beskriver att de olika sätten att samla in data genom 

individuella intervjuer har sina egna styrkor och svagheter. Vid ansikte-mot-ansikte intervjun 

är det enklare att etablera tillit i intervjusituationen då parterna är i samma fysiska rum och 

intervjuaren har kontroll över intervjun. Detta kan innebära stora kostnader för intervjuaren som 

ska förflytta sig till de olika respondenterna och det kan bli ett hinder. En relativt hög risk vid 

ansikte-mot-ansikte intervju är att den som intervjuar påverkar den som intervjuas. Vid en 

telefonintervju är det lätt att hålla flyt i samtalet och intervjuaren slipper förflytta sig fysiskt 

vilket ger lägre kostnader. Jacobsen (2017) menar att det däremot är svårare att via telefon skapa 
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tillit mellan intervjuare och respondent i intervjusituationen. Chatt är en fördel då intervjuerna 

är färdigtranskriberade och det kan vara det enda möjliga sättet om de som intervjuas är 

isolerade geografiskt eller socialt. Samtidigt är chatt en mycket anonym kanal och det är svårt 

för intervjuaren att skapa tillit och ha kontroll över intervjusituationen. Mejlintervju ger också 

färdigtranskriberade intervjuer och låga kostnader men enligt Jacobsen (2017) innebär 

mejlintervjun, i likhet med chattintervjun, svårigheter för intervjuare att skapa tillit och ha 

kontroll över intervjusituationen. Mejlintervjun skiljer sig från övriga intervjusätt då den är 

asynkron, det vill säga att frågor och svar har tidsuppehåll mellan sig. Med övriga intervjusätt 

kommer svaren tätt följt efter frågorna.  

Vid en ansikte-mot-ansikte intervju är det viktigt att tänka på var intervjun ska äga rum. Det 

kan antingen vara en naturlig miljö eller artificiell miljö (Jacobsen, 2017). Till naturlig miljö 

räknas miljöer där den intervjuade känner sig hemma och det kan vara hemmet eller 

arbetsplatsen. En artificiell miljö kan vara ett speciellt undersökningsrum beroende på vad 

intervjun handlar om. Oavsett intervjumiljö påverkar den intervjun på olika sätt. I en naturlig 

miljö kan det vara familjemedlemmar eller arbetskamrater som stör intervjun och i en artificiell 

miljö agerar vi människor ofta konstlat och på det sättet skiljer sig svaren åt. Jacobsen (2017) 

beskriver att det är viktigt att den som intervjuar är lyhörd och uppmärksam på det som sker i 

samtalet under intervjun och det kan därför vara svårt att samla in data genom enbart 

anteckningar.  

Om intervjun spelas in är allt material tillgängligt efter intervjun och det finns möjlighet att 

ordagrant transkribera intervjun. Nackdelen med att spela in intervjuer är att många människor 

kan känna ett obehag över att bli inspelade och innan intervjun måste respondenten alltid få 

möjlighet att ta ställning om hen accepterar inspelningen. Vid en intervju är det också viktigt 

att den inte är för lång då det finns risk att både intervjuare och respondent blir trötta och förlorar 

fokus. Den som intervjuar måste vara medveten om att hens agerande påverkar den som blir 

intervjuad och på det sättet hela intervjun. För att skapa tillit behöver intervjuaren vara väl 

förberedd och tänka på en bra struktur med tydlig och informativ inledning. Jacobsen (2011) 

beskriver att det är viktigt att den som intervjuas ges tid att svara på frågorna och att intervjuaren 

lyssnar och uppmuntrar till fördjupade svar vid behov. Intervjuaren kan göra detta genom att 

ställa följdfrågor, visa att hen förstår vad respondenten säger och be om förtydligande om något 

är oklart. Det kan ofta vara svårt att avsluta intervjun på ett bra sätt då de flesta människor 

tycker det är trevligt att få prata om sig själva eller ett ämne de brinner för beskriver Jacobsen. 

För att intervjun ska kännas bra för båda parter är det därför viktigt att avsluta på ett mjukt sätt 

och det är en fördel att redan innan intervjun ha bestämt hur lång tid som är avsatt för intervjun.  

En kvalitativ individuell intervju kan ha olika struktureringsgrader allt ifrån helt öppen till mer 

sluten (Jacobsen, 2017). En helt öppen intervju är ett samtal utan intervjuguide med en 

övergripande frågeställning. En sluten intervju har förutbestämda frågor i en given 

ordningsföljd. Det finns olika för- och emot argument hur strukturerad en intervju ska vara. 

Jacobsen (2017) menar att risken med en helt ostrukturerad kvalitativ intervju är att 

datamängden blir komplex och svåranalyserad. Ett bra stöd är en intervjuguide som hjälper till 

att belysa de teman som intervjun ska handla om. Vid hög struktureringsgrad närmar sig 

undersökningen den kvantitativa metoden med fullständigt formulerade frågor i en viss 
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ordningsföljd. Intervjun är kvalitativ så länge den som intervjuas kan svara med egna 

formuleringar i öppna svarsalternativ (Jacobsen, 2017). 

4.3 Intervjuguide 
Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med medelhög struktureringsgrad med 

övergripande teman och nyckelord (Bilaga 2). Tanken med en intervjuguide med medelhög 

struktureringsgrad är att samtalet ska kunna flyta relativt fritt och målet var att få en tydlig bild 

av den intervjuades personliga tankar och åsikter utifrån givna teman. De olika teman behöver 

inte tas upp i en på förhand bestämd ordningsföljd (Jacobsen, 2017). För att få fram ett 

personligt svar är det bäst att inte styra samtalet i för hög grad utan låta respondenten prata utan 

att bli avbruten. 

4.4 Urval 

I undersökningen intervjuades sex skolledare för årskurserna 4–6 på grundskolor i tre olika 

kommuner. Alla skolledare valdes inte från samma kommun då det fanns en möjlighet att  de 

samverkar och träffas i olika forum och på det sättet har utvecklat en samsyn om läxor. Den 

fenomenografiska ansatsen, som används i denna undersökning, inriktar sig på variationer i 

människors uppfattningar om olika fenomen i vår omvärld. I denna undersökning gjordes ett 

bekvämlighetsurval och skolledare kontaktades utifrån tidigare personliga kontakter. Hälften 

av skolledarna kontaktades genom att ringa de olika kommunernas telefonväxel och fråga efter 

skolledare för årskurserna 4–6. 

4.5 Praktiskt genomförande 
Till att börja med att kontaktades två skolledare utifrån personlig kännedom. Efter det 

kontaktades övriga skolledare genom respektive kommuns telefonväxel. Vid den första 

telefonkontakten beskrevs studiens syfte i korthet i korthet och tid bokades för respektive 

intervju. Efter telefonsamtalet skickades ett mejl med information (Bilaga1). I mejlet fanns även 

utrymme för samtycke som skolledarna fick underteckna på intervjudagen. Intervjuerna utgick 

från en intervjuguide som öppnade upp för samtal kring de olika förutbestämda teman som 

ingick i intervjun. Teman hade valts för att hjälpa till att få skolledarnas uppfattningar på mina 

frågeställningar.  

Samtliga intervjuer hölls på skolledarnas arbetsrum. En av intervjuerna stördes vid flera 

tillfällen av lärare med akuta frågor till skolledaren. Vid ankomsten till en annan intervju 

meddelade skolledaren att hen av misstag dubbelbokat tiden med ett familjesamtal och att det 

fanns risk att intervjun skulle avbrytas om familjen dök upp.  

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon. Varje intervju tog mellan 30–45 minuter. Efteråt 

transkriberades intervjuerna så fort det var möjligt, samma dag eller dagen efter.  

4.6 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten beskriver undersökningens giltighet och reliabiliteten undersökningens 

tillförlitlighet. Enligt Jacobsen (2017) påverkar metoden i hög grad både undersökningens 

giltighet och tillförlitlighet. Jacobsen beskriver att vid en individuell intervju påverkas 

tillförlitligheten av både intervjuarens närvaro och den plats där intervjun äger rum, dessa ger 

en så kallad kontexteffekt. Giltighet står för att undersökningen mäter det som är tänkt att mätas. 
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Vid en individuell intervju är meningen att mäta individuella uppfattningar om ett fenomen, 

läxor (Jacobsen, 2011). I metoddiskussion diskuteras vissa svårigheter som uppkom vid 

intervjutillfällen med avbrott och störningsmoment. Med anledning av att detta störde intervjun 

kan det hända att svaren från respondenterna sett annorlunda ut om de inte blivit störda och fått 

svara på frågorna i lugn och ro. Eftersom att den som intervjuar också påverkar 

intervjupersonerna med sitt sätt att vara och ställa frågor så finns det en möjlighet att svaren 

varierat om någon annan person intervjuat undersökningens respondenter. Det går heller inte 

att säkerställa om svaren är intervjupersonernas egna personliga uppfattningar eller om 

intervjupersonerna ger svar utifrån det skolledarna bedömer förväntas av en skolledare utifrån 

dess yrkesroll. I denna undersökning har tillförlitligheten försökt att säkerställas genom att 

intervjuerna spelats in och därefter transkriberats i nära anslutning till intervjutillfället för att 

ha intervjun i färskt minne. 

4.7 Fenomenografi 
Fenomenografin som forskningsansats passar denna undersökning därför att den är utvecklad 

för att analysera data från enskilda individer samt för att beskriva deras tankar om olika fenomen 

som finns omkring oss (Dahlgren & Johansson, 2015). Fenomenografin inriktar sig på de olika 

variationerna mellan människors olika uppfattningar snarare än likheterna. Det centrala i 

fenomenografin är alltså hur människor uppfattar olika företeelser samt att det finns ett visst 

antal sätt att uppfatta en företeelse på (Dahlgren & Johansson, 2015). En uppfattning är ett sätt 

att förstå något i vår omvärld. Det totala antalet uppfattningar som finns för att förstå en specifik 

företeelse kallas för utfallsrum. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att en undersökning 

inte kan ge svar på om den har täckt in alla olika tänkbara uppfattningar om ett fenomen. Hur 

djup förståelse en individ har av ett fenomen beror på, enligt fenomenografin, hur många olika 

aspekter av ett fenomen individen har beaktat samt i vilken omfattning hen klarar av att relatera 

dessa aspekter till varandra (Dahlgren & Johansson, 2015).  

Inom fenomenografin vill forskare belysa människors uppfattning om den verklighet vi lever i. 

Fenomenografin vill inte klassificera människor eller jämföra olika grupper utan istället 

beskriva, analysera och förstå vilka skillnader som finns i människors sätt att erfara verkligheten 

(Marton, 1981). Marton (1981) beskriver att vår verklighet kan delas in och undersökas ur två 

perspektiv, första och andra ordningens perspektiv. Utifrån första ordningens perspektiv kan vi 

fundera över hur världen är beskaffad medan vi i andra ordningens perspektiv tittar på vilka 

uppfattningar och föreställningar enskilda individer har om världen.  Fenomenografin är därför 

mest inriktad på andra ordningens perspektiv. För att tydliggöra hur frågeställningar skiljer sig 

i första respektive andra ordningens perspektiv ger Marton (1981) följande exempel: 

Varför lyckas vissa barn bättre än andra barn i skolan? Första ordningens perspektiv ger en 

fråga med ett svar som alltid är ett påstående om verkligheten. 

Vad anser människor om varför vissa barn lyckas bättre än andra barn i skolan? Andra 

ordningens perspektiv ger en fråga med ett svar som utgör ett påstående om människors 

uppfattning om verkligheten. 

Enligt Marton (1981) finns det två skäl till att se på världen ur andra ordningens perspektiv. Det 

första skälet är att det ger en intressant pedagogisk möjlighet i att undersöka hur människor 
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tolkar, förstår och uppfattar olika fenomen. När människors uppfattningar om ett fenomen är 

kända kan dessa uppfattningar ge kunskap om hur djup förståelse individen har för ett fenomen. 

Det andra skälet, att se världen ur andra ordningens perspektiv, är att det går att besvara frågor 

ur andra ordningens perspektiv utan att ha kunskap och svar på frågor från första ordningens 

perspektiv. Människors uppfattningar om varför vissa barn når större skolframgång än andra 

går att undersöka utan att veta den faktiska orsaken till att vissa barn når större skolframgång 

än andra barn. 

4.8 Databearbetning 
Vid analysarbetet av det insamlade materialet fokuserades på skolledarnas uppfattningar om 

det fenomen som frågeställningarna i undersökningen skulle besvara. Nämligen hur skolledare 

fattar beslut om läxor i skolan. Det fenomenografiska analysarbetet gjordes i sju olika steg 

enligt beskrivning av Dahlgren & Johansson (2015): 

Steg 1:  – att bekanta sig med materialet.  

Första steget innebar att det insamlade materialet, de transkriberade intervjuerna, lästes flera 

gånger tills materialet kändes bekant. Under inläsningen markerades olika avsnitt i materialet 

med överstrykningar och anteckningar i marginalerna. 

Steg 2:  – kondensation. 

Här gjordes markeringar i materialet och de mest betydelsefulla uttalandena skrevs upp på ett 

separat papper. 

Steg 3:  –  jämförelse 

Här jämfördes skolledarnas olika uttalanden med varandra. Fenomenografin syftar till att se på 

variationer i människors uppfattningar om ett fenomen. Genom att urskilja variationer syns 

även likheter i jämförelseprocessen. 

Steg 4:  – gruppera funna likheter och skillnader. 

De olika skolledarnas uppfattningar grupperas utifrån variationer och likheter i deras 

uppfattningar. I denna undersökning efterfrågades vilka yttre faktorer som påverkade 

skolledarnas uppfattningar i läxfrågan. Skolledarna har olika uppfattningar om vilka yttre 

faktorer som är mest avgörande för beslut om läxor i skolan. Oberoende av vilka yttre faktorer 

skolledarna uppger som viktiga påverkansfaktorer kan skolledarna ha samma eller olika 

uppfattningar i olika beslut om läxor. 

Steg 5:  – artikulera kategorierna 

I denna fas bestäms hur stor variationen får vara inom en kategori utan att behöva skapa en ny 

kategori. 

Steg 6 och 7:  – namnge kategorierna och göra de exklusiva 

Här namnges kategorierna och genom detta så framträder det mest betydelsefulla i materialet. 

En kategori ska vara uttömmande och delar av liknande innehåll från intervjuerna ska finnas 

endast under en kategori (Dahlgren & Johansson, 2015).  
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4.9 Etiska ställningstaganden 
Inför denna undersökning har ställning tagits till några etiska aspekter. Som vägledning för 

dessa etiska ställningstaganden har Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” använts (2002). 

4.9.1 Informationskravet och samtyckeskravet 

Info1mationskravet innebär att forskningsdeltagare ska ges information om vad deras 

medverkan i studien innebär samt de villkor som gäller för deltagandet (Vetenskapsrådet, 

2002). Samtyckeskravet innebär, enligt Vetenskapsrådets beskrivning, att forskningsdeltagare 

ska ge samtycke till sin medverkan i studien efter att deltagaren blivit informerad enligt 

informationskravet. Före intervjun skickades därför en skriftlig förfrågan tillika 

informationsbrev till skolledarna om deras deltagande i den individuella intervjun (Bilaga 1). I 

brevet fanns information om mig och att undersökningen ingick i mitt examensarbete vid 

grundlärarutbildningen för årskurserna 4–6 samt syftet med undersökningen enligt 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det framgick även att deltagandet är frivilligt och 

att mina respondenter kunde avbryta deltagandet när som helst enligt samtyckeskravet.  

4.9.2 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet säkerställer forskningsdeltagarnas rätt till anonymitet. I 

informationsbrevet informerades respondenterna att deras identitet inte kommer att röjas vid 

rapporteringen. I resultatet av undersökningen har respondenterna namngetts för skolledare 1, 

skolledare 2 och så vidare utifrån konfidentialitetskravet. Med hänsyn till att respondenterna är 

avidentifierade kan inga utomstående identifiera de enskilda deltagarna i intervjuerna. De 

inspelade intervjuerna avlyssnades endast av intervjuare samt, vid behov, av handledare och 

examinator. 

4.9.3 Nyttjandekravet 

I informationsbrevet informerades respondenterna om att uppgifter om enskilda i intervjuerna 

inte heller kommer att användas eller nyttjas till några som helst andra ändamål enligt 

nyttjandekravet. I och med att skolledarna svarade på förfrågan och tackade ja till intervjun blev 

samtyckeskravet uppfyllt. För tydlighetens skull fick respondenterna även muntlig information 

om de etiska ställningstagandena vid intervjutillfället. 
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5. RESULTAT 
I det här avsnittet presenteras resultatet från sex kvalitativa individuella intervjuer med 

skolledare. Här redovisas skolledarnas definition av läxor och skolledarnas uppfattningar om 

elevers, lärares och vårdnadshavares förväntningar på läxor. Resultatet ger också svar på vilken 

variation det finns på skolledarnas uppfattningar om på vilka grunder de fattar beslut om läxor, 

hur de förankrar sina beslut i verksamheten samt hur de kommunicerar och motiverar sina beslut 

om läxor till elever, lärare och vårdnadshavare.  

5.1 Skolledarnas definition av läxor samt deras uppfattningar om elevers, vårdnadshavares och 

lärares förväntningar på läxor 
Inledningsvis i intervjuerna fick skolledarna definiera vad läxor innebär för dem. De intervjuade 

skolledarna menade att läxor är en repetition av något ämnesinnehåll som lärare och elev redan 

bearbetat i klassrummet och att läxor inte ska vara ny inlärning. Läxan är ett sätt att ”befästa 

sin kunskap” (skolledare 5). Skolledare 2 uppgav att en läxa är en uppgift som eleven ska utföra 

som inte är valfri. En skolledare ansåg att läxor kan fungera som förberedelse inför ett nytt 

moment och nämnde ”flipped classroom”. Eleverna får där en förförståelse för ett nytt moment 

genom att se en filmsnutt om det hemma på dator. Skolledare 6 uppgav att läxor är någonting 

som ligger utanför skolans ordinarie lektionsarbete. 

Skolledare 3 uppgav att språklärare tycker det är viktigt att träna glosor och ger det som en 

återkommande läxa. Skolledare 1 ifrågasatte glosorna och andra vanligt förekommande läxor 

och menade på frågan om det fanns exempel på dåliga/sämre läxor:  

Det är väl kanske när man ger läxor som man inte riktigt har tänkt igenom något syfte med och 

som sen inte har någon mottagare sen. Ibland, nu vet jag inte om jag är ute på djupt vatten men 

om vi säger som engelska glosor och vissa nötningar och sånt där. Jag vet inte om det alltid ger 

det som det ska, att det är taget ur sitt sammanhang, utan att man kan få in glosor och sånt på ett 

annat sätt. 

Utifrån skolledarnas svar går deras uppfattning om elevernas ålder och läxor isär. Skolledare 2 

menade att lågstadielärare är mer benägna att ge läxor än lärarna på mellanstadiet medan 

skolledare 5 redovisade sin skolas skriftliga policy om läxor där det framgår att läxmängden 

ska öka med elevens stigande ålder. Skolledare 1 uppger att lärare ofta har fokus i att läxor ska 

vara gjorda och att det blir en bock i kanten. Skolledare 2 vill att alla lärare, oavsett om deras 

elever har läxor eller inte, har tänkt kring läxor. I lärarnas beslut om läxor ska det finnas en 

medvetenhet för beslutet. Skolledare 6 menade att lärarnas uppfattning på hens skola är att läxor 

aldrig får bli ett ändamål i sig utan måste ha ett syfte som eleven förstår. Syftet med en läxa ska 

alltid vara att eleven ska få möjlighet att lyckas (skolledare 6). 

Vårdnadshavare har varierade uppfattningar om läxor enligt skolledarna. Enligt skolledare 3 

utgår ofta vårdnadshavarnas uppfattningar ifrån hur deras egen skolgång sett ut. Det finns 

vårdnadshavare som anser att det är en bra skola om det är tyst i klassrummet och mycket läxor 

medan andra vårdnadshavare tycker att det blir för ansträngande med läxor då barnen har andra 

aktiviteter på eftermiddagarna (skolledare 3). Det finns även vårdnadshavare som tycker det är 

jobbigt med läxor för det blir konflikter i hemmet om barnen inte vill göra sina läxor eller om 

vårdnadshavarna inte klarar av att hjälpa sitt barn på grund av tidsbrist eller brist på kunskap 

(skolledare 1, 2 och 6). Vissa vårdnadshavare tycker helt enkelt att skolarbetet ska göras på 
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skolan och andra vårdnadshavare är mycket intresserade av att se vad deras barn gör i skolan 

och vill hjälpa till med skolarbetet i form av läxor (skolledare 1 och 5). Det finns även föräldrar 

som kräver läxor och kontaktar skolan om deras barn inte får läxor (skolledare 6). 

Elever i yngre åldrar ser fram emot läxor medan äldre elever inte upplever att det är lika roligt 

enligt skolledare 4. Skolledare 5 tror att många elever tycker det är jobbigt med läxor för att 

elever vill vara lediga efter skolan. Skolledare 4 är övertygad om att eleverna inte funderar över 

om lärarna ska ge eleverna läxor eller inte; de ser läxor ses som en naturlig del i skolarbetet. 

Elevers uppfattning om läxor styrs även mycket av elevernas förutsättningar hemma, om de får 

hjälp och/eller har en lugn miljö att göra läxan i (skolledare 1). Elevernas förväntningar utgår 

oftast utifrån vilka förväntningar deras vårdnadshavare har, hur vårdnadshavarna har pratat om 

läxans betydelse hemma, enligt skolledare 6. 

Sammanfattning: Skolledarna definierade läxor som repetition av något som tidigare berörts i 

undervisningen och att elever på det sättet ska befästa sina kunskaper. Det fanns även 

uppfattningar att läxor inte en frivillig uppgift och att den ligger utanför skolans ordinarie 

lektionsarbete. Skolledarnas uppfattningar om vilken åldersgrupp som får mest läxor i skolan 

går isär. Enligt skolledarna varierar vårdnadshavares och elevers syn på läxor men stämmer ofta 

överens inom en familj beroende på hur läxor diskuterats i hemmiljön. Skolledarna beskriver 

att vårdnadshavare kan tycka att läxor är jobbigt på grund av att deras barn har andra aktiviteter 

på kvällarna eller att vårdnadshavarna själva har svårt att stötta sina barn i skolarbetet medan 

andra vårdnadshavare kräver läxor.  

5.2 Skolledarnas beslut om läxor 
Fem av sex skolledare hade inget skrivet policydokument om läxor på sina skolor. Skolledare 

5 har ett policydokument som reglerar vilken typ av läxor som ska ges ut till eleverna, hur 

läxorna ska följas upp samt vårdnadshavarnas ansvar. Skolledare 3 saknade specifikt 

policydokument men poängterade att hen diskuterat med lärarna att endast repetitiva uppgifter, 

inte ny kunskap, ges ut i läxa. Skolledare 2 menade att: 

Det är ju lärarnas frirum egentligen. Jag som rektor har inte rätt att bestämma att den här skolan 

ska vara läxfri eller att den ska ha läxor. Det är inte mitt beslut utan det är lärarens beslut om de 

vill ha läxor eller inte.  

Övriga tre skolledare ansåg att deras övergripande ansvar för all verksamhet på skolorna 

inkluderar även läxor. I praktiken har samtliga skolledare lagt ansvaret för läxor på varje enskild 

lärare. Skolledare 1 menade att om skolan ska profilera sig som en läxskola alternativt läxfri 

skola måste det vara ett skolbeslut av skolledaren. Skolledare 4 lyfte skolverkets allmänna råd 

som vägledande men hade inte arbetat med skolverkets stödmaterial kring läxor på länge. Hen 

menade att lärarna som arbetar på skolan är rutinerade och har ett naturligt förhållningssätt till 

läxor och när det kommer nya lärare fungerar äldre kollegor som mentorer åt de nya lärarna.  

Skolledare 6 uppgav att det inte fanns något specifikt förbud mot läxor i verksamheten men att 

lärarna inte använder sig av återkommande veckovisa generella läxor. Enligt skolledare 6 ska 

syftet med läxor vara att hjälpa eleverna att lyckas och då behöver eleverna individuell stöttning 

där de befinner sig. Även skolledare 6 uppgav att ”det här är en fråga som pedagogerna äger 

tillsammans med eleven”. Alla skolledare uppgav att deras lärare arbetar på olika sätt med läxor 
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inklusive den skolledare som hade en egen policy för läxor. Enligt skolledaren styr policyn 

läxmängden, hur läxan följs upp i skolan och vårdnadshavarnas ansvar att påminna eleverna 

om läxorna. Trots en policy finns det ändå en variation av hur lärarna arbetar med läxorna enligt 

skolledare 5, en del lärare ger mer läxor än andra lärare. Skolledarnas uppfattningar är att lärare 

på samma skolor arbetar helt olika med läxor, vissa lärare ger mycket läxor medan andra lärare 

inte alls ger läxor. Samtidigt menade skolledare 4 att hen är övertygad om att den totala 

läxmängden är densamma i alla skolor i kommunen.  

Sammanfattning: Samtliga skolledare har lämnat över beslutsfattandet om läxor till lärarna och 

endast en skolledare hade ett policydokument om läxor i sin verksamhet. Det fanns skolledare 

som hade uppfattningen att även om skolledarna inte fattar beslut om läxor så är de 

övergripande ansvariga för all verksamhet inkluderat läxorna. En skolledare nämnde att läxor 

tillhör lärarnas frirum och en annan att läxfrågan ägs av läraren och eleverna. 

5.3 Hur skolledare motiverar och kommunicerar sina beslut om läxor 
Samtliga skolledare uppgav att de väldigt sällan kommunicerar sina beslut om läxor till elever, 

vårdnadshavare och lärare. När det händer är det uteslutande i enskilda elevärenden, 

föräldramöten eller tillsammans med lärarna vid medarbetarsamtal eller på lärarnas 

arbetslagsträffar. Skolledare 2 beskrev att det har hänt att vårdnadshavare har ringt och frågat 

om det är rätt att läraren har gett läxa över ett lov. Skolledare 5 lyfte att hen även diskuterat 

läxor med volontärer till asylsökande barn. Vid vissa tillfällen blir, menar skolledaren, 

diskussionerna om läxor och elevernas behov med volontärerna en etisk fråga eftersom 

volontärerna inte är vårdnadshavare. Vidare menade skolledaren att det kan komma praktiska 

frågor kring transporter till och från läxhjälpen men inte diskussioner om vilken typ av läxor 

som ges eller om eleverna ska ha läxor eller inte. Skolledare 6 uppgav att läxfrågan har 

diskuterats i skolrådet för cirka ett år sedan. Skolrådet är vårdnadshavarnas representation i 

skolan och de träffas kontinuerlig under terminen med två representanter från varje klass. 

Skolledare 6 menade att även om hen givetvis kan motivera läxors vara eller inte vara så brukar 

hen bolla tillbaka vårdnadshavarna till ansvarig pedagog. Vårdnadshavare är enligt skolledare 

6 oftast intresserade av hur deras barn ligger till i skolarbetet och de är även välkomna att delta 

på lektioner. 

Skolledare 5 uppgav att hen tolkar tystnaden från berörda parter att arbetet med läxorna fungerar 

för elever och vårdnadshavare. Skolledare 3 beskrev att frågan kan komma upp på 

föräldramöten och att hen förklarar att vissa lärare arbetar mer med läxor och andra mindre. 

Skolledaren motiverade olikheterna mellan lärarna med att de arbetar på olika sätt. Skolledare 

4 menade att det ibland blivit diskussion i enskilda elevärenden om att läxor skapar stress för 

eleverna vilket även skolledare 1 ansåg. Skolledare 1 uppgav att elever kan uppleva att deras 

skolarbete aldrig tar slut vilket i vissa fall kan leda till försämrat psykiskt mående hos eleverna.  

Denna skolledare belyste även problemet när en elev inte nyttjar lektionstiden fullt ut och 

eleverna kan behöva ta igen förlorad undervisningstid. Vid elevers frånvaro på grund av 

utlandssemestrar eller liknande uppgav skolledare 3 att hen brukar ge vårdnadshavarna ansvaret 

att elever tar igen den tid de förlorar i skolan. En semesterresa är ett aktivt val av 

vårdnadshavarna och då ställs större krav på hemmet enligt skolledare 3.  
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Samtliga fem skolledare uppgav att det är länge sedan de diskuterat elevers läxor med lärarna. 

Skolledare 6 uppgav att de diskuterat läxor på arbetsplatsträffar och där kommit fram till att 

eleverna främst ska göra läxor på skolan på erbjuden läxhjälp utifrån elevers individuella behov. 

Skolledare 3 uppger att de gått igenom skolans policydokument för kännedom men inte 

diskuterat innehållet sedan hen tillträdde för ett par år sedan. Däremot tar skolledaren upp läxor 

vid varje enskild lärares medarbetarsamtal. Skolledare 4 nämnde att läxfrågan aldrig tagits upp 

i rektorsgruppen och skolledare 1 uppgav att hen tyckte det vore intressant att diskutera frågan 

med alla rektorer på området då de arbetar med samma familjer och har samma grund att utgå 

ifrån. 

Sammanfattning: Skolledarna uppgav att de sällan kommunicerar och motiverat sina beslut om 

läxor till elever, lärare och vårdnadshavare. Det är oftast i enskilda elevärenden eller på 

föräldramöten eller liknande. En skolledare tog upp läxor vid lärarnas medarbetarsamtal. Vid 

elevers frånvaro på grund av utlandssemester eller andra aktiva val uppger en skolledare att 

större krav ställs på vårdnadshavarna att ta ansvar för att eleven tar igen förlorad tid på skolan 

genom läxor. 

5.4 Hur skolledarnas uppfattningar om läxor påverkas av yttre faktorer  
Skolledare 1 anser att debatten som finns kring läxor är bra och tänker att det är något både 

skolledare och lärare måste ta tag i ännu mer och verkligen titta på syftet med läxorna som ges 

och vad dessa genererar. Skolledare 3 menade att hen påverkas mest av skolverkets allmänna 

råd och att aktuell forskning är svår då olika forskare säger olika saker. Skolledare 4 och 5 

tyckte att samhällsdebatten förändrat läxor i skolan och att lärarna i dag ger en annan typ av 

läxor. Främst att läxor inte ska vara för svåra och att elever inte ska behöva stöd och hjälp 

hemma för att klara av sina läxor. Skolledare 2 tycker inte att den politiska debatten om läxor 

varken styr arbetet i skolan eller skapar samtal kring detta i arbetslagen.  

Skolledare 3 menade att skolan ska vara kompensatorisk istället för att öka klyftorna mellan 

elever från hem med vårdnadshavare med hög utbildningsnivå jämfört med elever från hem 

med lägre utbildningsbakgrund. Även skolledare 1 belyste vikten av att elevers skolresultat inte 

får bero på vilken familj eleverna tillhör. Vidare nämnde skolledaren att hen själv har en bild 

av sin egen skoltid och läxor, precis som vårdnadshavare har, och det förmodligen påverkar ens 

åsikter om läxor. Utifrån skolledarnas svar finns det en tydlig bild av läxors tradition. Skolledare 

2 beskrev att ”det finns en tradition av läxor i skolan och det är lättare att dela ut läxor än att 

inte göra det”. 

Skolledare 1 tyckte också det vore intressant att se om läxor blivit fler utifrån det målfokus som 

finns i dag, att eleverna ska klara kunskapskraven, betyg från årskurs 6 och provbetyg redan 

från årskurs 4. Skolledare 4 och 5 tog upp att läxor lär elever att ta ansvar och förbereda de för 

högre studier. Skolledare 6 uppgav att elevhälsa är en viktig aspekt i arbetet med läxor. Om en 

elev har det tungt med skolarbetet kan läxor bli ytterligare en börda som kan leda till ett 

misslyckande (skolledare 6). Lärare måste enligt skolledare 6 har fingertoppskänsla och utmana 

elever med lagom press där elever befinner sig och undvika att elever misslyckas. Skolledare 6 

uppgav att ”lyckas vi så mår vi bättre och då har vi hälsan där”. 
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Sammanfattning: Skolledarnas uppfattningar om vilka yttre faktorer som påverkar läxorna i 

skolan skiljde sig en hel del från varandra. Skolledarna nämnde samhällsdebatten, skolverkets 

allmänna råd, forskning, likvärdig skola, tradition, kunskapskraven och elevhälsa som viktiga 

påverkansfaktorer.  

5.5 Skolledarens roll  
Skolledare 4 beskrev att en skolledare i en kommun har cirka 35 anställda och 300 elever under 

sig och det är mycket svårt att hinna med att arbeta undervisningsnära och vara ute i 

verksamheten. Samtidigt menade skolledaren att det är viktigt att delta i enskilda elevsamtal för 

att vara medveten om de pedagogiska diskussionerna och fatta de rätta besluten angående 

resurser. Två skolledare uppgav att de ofta är ute och besöker elever och lärare i klassrummen 

och en annan skolledare beskrev att hen besöker klasserna så ofta att det inte längre behövs 

någon förberedelse för detta. Skolledaren uppgav att hen väldigt ofta deltar i undervisningen 

och hjälper till på olika sätt. Även skolledare 3 uppgav att hen ofta vistas i klassrummen och 

även vikarierar vid lärares sjukfrånvaro. Skolledare 1 och 2 beskrev att de arbetar både 

undervisningsnära i klassrummet och stödjande utanför klassrummet tillsammans med lärare. 

Ibland gör skolledarna strukturerade besök där de i förväg bestämt vad de ska studera i 

undervisningen för att sedan lämna feedback och diskutera detta med läraren efteråt. Skolledare 

2 uppgav att hon i dagsläget har en kvalitetsutvecklare på skolan som gör de flesta 

klassrumsbesöken. Skolledare 6 beskrev att hen arbetar både undervisningsnära med 

klassrumsbesök och tillsammans med lärare utanför klassrummet men att hen ständigt dras med 

dåligt samvete på grund av tidsbrist. Enligt skolledare 6 finns det ett absolut värde att lära känna 

sina elever för att få en inblick i verksamheten. 

Sammanfattning: Skolledarna arbetar både undervisningsnära i klassrummet och stödjande 

utanför klassrummet tillsammans med lärare. En skolledare menade att även om tidsbrist ibland 

inte möjliggör undervisningsnära arbete i klassrummet är det viktigt att vara med i de 

pedagogiska diskussionerna för att fatta de rätta besluten om resurser. En skolledares 

poängterade vikten av att delta i pedagogiska diskussioner för att fördela resurserna rätt i 

verksamheten. 

5.6 En likvärdig skola, hemmet och läxhjälp 
Skolledare 5 ansåg att skolan förändrats sedan hen gick lärarutbildningen. Skolledaren beskrev 

att idag är fokus på en jämlik skola med en jämlik lärmiljö för alla barn, tidigare fick elever 

betydligt svårare läxor att klara av hemma (skolledare, 5). Fem av sex skolledare uppgav att 

deras verksamhet erbjuder läxhjälp utanför ordinarie undervisningstid. Skolledare 1 uppgav att 

det är under tiden i skolan elever ska få sin undervisning och bedömningen av deras kunskaper 

ska inte vara beroende av om elever har gjort sin läxa eller inte. Enligt skolledare 1 nyttjas inte 

alltid läxhjälpen av de elever som bäst behöver det. Eleverna kan vara trötta efter skolan och 

vill gå hem istället för läxhjälp. Det är viktigt att alla elever har möjlighet att klara av målen 

oavsett vilken familj eleverna tillhör (skolledare, 1) och att läxan är utformad så att det inte 

behövs hjälp hemifrån för att klara av läxan (skolledare 2). Även skolledare 4 menade att läxans 

utformning är viktig därför att lärare inte kan förvänta sig att föräldrar ska kunna förklara och 

hjälpa sina barn i alla olika skolämnen. Skolledare 3 ansåg att om lärare ger läxor som barnen 

inte klarar av på egen hand skapas en orättvisa i elevers förutsättningar och det leder till en 
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ojämlik skola. Samtidigt uppgav skolledare 3 att läxor inte tas bort för att en del elever inte har 

förutsättningar att göra läxan. Skolledare 4 och 5 uppger att läxhjälp fungerar mycket bra och 

många elever väljer att göra sina läxor på skolan efter ordinarie undervisningstid. Skolledare 6 

uppger att skolan ska vara kompensatorisk utifrån elevers olika förutsättningar och det 

uppdraget fungerar inte om lärare skickar hem en läxa eleven inte klarar av att göra på egen 

hand och inte heller får behövlig stöttning av vårdnadshavarna. Med hänsyn till detta 

resonemang har skolan valt att eleverna i första hand ska göra läxorna på skolan på erbjuden 

läxhjälp, före eller efter ordinarie skoltid. Skolledare 6 menade att de fått ett bra gensvar från 

eleverna och att de allra flesta elever som behöver stöttning använder sig av läxhjälpen. 

Sammanfattning: De flesta skolledare erbjöd läxhjälp till elever efter ordinarie skoltid. 

Skolledarna hade olika uppfattningar om hur framgångsrik läxhjälpen är, vissa såg svårigheter 

att få alla elever att stanna kvar på läxhjälpen och andra upplevde att läxhjälpen fungerade bra. 

En skolledare ansåg att läxhjälp hjälper skolan att vara kompensatorisk så att elevers 

förutsättningar hemma inte får betydelse för att klara av läxor. 
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6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
I denna undersökning användes kvalitativa individuella intervjuer med en fenomenografisk 

forskningsansats som metod. Metoden passade för att ta reda på hur skolledare fattar beslut om 

läxor samt hur de kommunicerar och motiverar sina beslut i verksamheten. Syftet med 

undersökningen var att titta på variationen i skolledarnas personliga uppfattningar varför en 

fenomenografisk ansats valdes för bearbetningen av det insamlade datamaterialet. I detta avsnitt 

diskuteras olika moment i intervjusituationen som bedöms kan ha påverkat undersökningen. 

Här diskuteras även vald metod i jämförelse med övriga kvalitativa metoder. 

Från start var planeringen att intervjua 10 skolledare men i efterhand minskades antalet till sex 

skolledare då undersökningen blev mättad utifrån att variationen på skolledarnas svar 

minskade. Med mättad undersökning avses, med andra ord, att data inte längre samlas in när 

bedömningen är att en ytterligare intervju inte tillför något nytt till undersökningen (Jacobsen, 

2017). Genom att använda den fenomenografiska ansatsen och undersöka skolledarnas 

variationer i uppfattningar framträder även likheter i jämförelsen och analysen av skolledarnas 

svar. 

Vid en individuell intervju är det självklart att intervjuaren påverkar den som intervjuas på olika 

sätt (Jacobsen, 2017). Utifrån att jag är en ovan intervjuare funderade jag en del på detta. Hur 

ska intervjuare förhålla sig till den intervjuades svar? Jag valde att vara positivt ja-sägande till 

allt, både för att visa att jag förstod vad den intervjuade sa men också för att jag inte kände att 

alternativet fanns att vara något annat, mer än om något var oklart. Ett alternativ hade kunnat 

vara att istället för att säga ja utifrån olika påstående säga hm eller mm vilket inte kändes helt 

naturligt. I ett personligt möte, som dessa intervjuer var, är det viktigt med tillit och tid 

(Jacobsen, 2017). Tillit för att skapa en avspänd miljö för att kunna få respondenternas 

personliga svar och tid för att komma ner på en djupare nivå så att svaren blir personliga och 

inte svar som produceras som de rätta svaren. Det vill säga svar som den intervjuade tänker 

förväntas att hen ger. Inledningsvis informerades skolledarna att det var deras personliga 

uppfattningar som var intressanta för denna undersökning och inte något annat.  

En svårighet vid ett personligt möte är hur närmiljön kan påverka den aktuella 

intervjusituationen (Jacobsen, 2017). Intervjuerna genomfördes på skolledarnas kontor för att 

underlätta för dem. En av intervjuerna stördes, vid flera tillfällen, av lärare som hade olika akuta 

ärenden till skolledaren. Vid dessa tillfällen tappar intervjun mycket fart, fokus och djup. Vid 

ett annat tillfälle hade skolledaren råkat dubbelboka tiden och meddelade inledningsvis att 

intervjun eventuellt skulle få avbrytas för ett familjesamtal. Det visade sig att familjen aldrig 

kom men vetskapen om att eventuellt behöva avbryta samtalet påverkade hela intervjun. Jag 

kände mig stressad att hinna med allting och det ledde ofrånkomligt till att respondenten inte 

fick den tid som behövdes för att reflektera över innehållet och lugnt svara på frågorna. Vid tre 

av de sex intervjuerna fick vi arbeta helt ostört vilket jag bedömde gav mycket bättre 

förutsättningar för både mig och skolledarna. 

Vid transkriberingen och genomläsningen av texterna fann jag fakta som jag inte uppfattat vid 

intervjuerna. Leppänen (2011) beskriver att transkriberingen innebär en möjlighet att bekanta 
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sig med sin data, olika mönster i materialet kan urskiljas och att analysprocessen påbörjas redan 

vid transkriberingen. Transkribering är tidsödande men i princip helt avgörande för 

analysarbetet. Det är mycket svårt att enbart skriva minnesanteckningar som täcker intervjuer 

på 30–45 minuter. För att klara av att skriva långa minnesanteckningar, utan att störa intervjun 

med för långa pauser, krävs mycket träning. Efter transkribering lästes materialet ett flertal 

gånger. Svaren kategoriserade svaren genom att använda både överstrykningspennor och 

anteckningar. 

Svårigheten är vad som ska tas med vid transkriptionen. Leppänen (2011) belyser de stora 

skillnaderna mellan tal- och skriftspråk och att vid en transkription är det orden som 

transkriberas och att social verbal interaktion inte enbart består av ord och meningar utan 

handlingar. Handlingar kan utföras med olika ljud, andning, skratt, tystnad eller gråt. När 

intervjuare och respondent möts ansikte-mot-ansikte beskriver Leppänen att handlingarna även 

kan vara ickeverbala rörelser som blinkningar och nickningar. I transkriptionen kan betoningar 

av vissa ord markeras genom att stryka under de, infoga bilder av till exempel kroppsrörelser 

(Leppänen, 2011). I denna undersökning gjordes en bastranskription där alla ord skrevs ut men 

det togs inte med upprepningar av ord, betoningar och liknande. I transkriptionen markerades 

endast längre pauser och större, mer uttrycksfulla handlingar till exempel gapskratt. 

Eftersom läxor är del av undervisningen och skolledarna inte i huvudsak är i klassrummet 

bedömdes observationer vara svåra att genomföra för önskat resultat. En enkätundersökning 

hade relativt enkelt kunna ge svar på om skolledarna hade ett policydokument för läxor i sin 

verksamhet men svårare att få svar på vad som styr den enskilda skolledarens beslut om läxor. 

En fokusgruppintervju kan hjälpa oss att få gruppsynpunkter, en gemensam tolkning av ett 

fenomen, vilket ger mindre fokus på individuella synpunkter. Utifrån detta var därför min 

bedömning att den individuella intervjun var det mest lämpliga metodvalet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet från de kvalitativa individuella intervjuerna med skolledare att 

knytas samman i en diskussion kring läxorna i förhållande till styrdokumenten för skolan och 

tidigare forskning. Med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats diskuteras skolledarnas 

uppfattningar om hur de fattar beslut om läxor, samt hur de förankrar, kommunicerar och 

motiverar sina beslut. 

6.2.1 Ansvarsfördelning 

Resultatet i denna studie visar att skolledarna har lämnat över beslutet om läxor till lärarna. 

Endast skolledare 5 uppgav att hen hade ett skriftligt policydokument om läxor som reglerade 

vilken typ av läxor som ska ges till eleverna, hur läxorna ska följas upp samt vilket ansvar 

vårdnadshavare har. Med hänsyn till att samtliga skolledare i denna studie, även skolledaren 

med policydokument för läxor, uppgav att lärarna i de berörda verksamheterna arbetar väldigt 

olika med läxor kan en rimlig tolkning vara att beslut om läxor till stor del är ett individuellt 

lärarbeslut. Skolledare 2 nämner att beslutet om läxor är lärarnas frirum och skolledare 6 uppger 

att läxfrågan ägs av läraren tillsammans med eleverna. Vid en första anblick kan det säkert 

tyckas oproblematiskt och bra att skolledarna har förtroende för sina lärare och vill låta dem 

agera självständigt i sin profession. Svårigheterna framträder dock när diskussionen om läxor 
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utvecklas vidare och ställs mot det faktum att skolan, enligt reglering i läroplanen, ska vara 

likvärdig för alla elever (Skolverket, 2017). I denna undersökning uppger endast skolledare 6 

att hen gav individuella läxor. Hellsten (2000) beskriver problematiken med hur en läxa faktiskt 

kan upplevas helt olika av två skilda individer. Beroende på hur eleverna uppfattar uppgiften 

kan läxan vara mer eller mindre avgränsad och, för vissa elever kan det innebära att läxan aldrig 

blir färdig. Fyra av sex skolledare menade att det är viktigt att tänka på elevernas olika 

förutsättningar i hemmiljön för att inte äventyra en likvärdig skola. Skolledare 3 påpekade 

vikten av att skolan ska vara kompensatorisk och inte öka klyftorna mellan elever från hem med 

hög utbildningsnivå och elever från hem med lägre utbildningsnivå. Det faktum att lärare fattar 

beslut om läxor kan även tolkas som skolledarens frirum, att skolledarna faktiskt valt att inte ta 

beslut om läxor. I underökningen framgår att skolledarna arbetar både undervisningsnära i 

klassrummet och lärarstödjande utanför klassrummet i varierad omfattning. Skolledare 4 

beskriver att en skolledare i hens kommun har cirka 35 anställda och 300 elever under sig och 

att det därför är svårt att hinna med att arbeta lärarstödjande och vara ute i verksamheten.  

6.2.2 Yttre faktorer 

Resultatet av denna studie visar att skolledarna har olika uppfattningar om vilka yttre faktorer 

som är mest betydelsefulla för besluten om läxor i skolan. De yttre faktorer som skolledarna tar 

upp i den här undersökningen är vårdnadshavare, samhällsdebatten, skolverkets allmänna råd, 

forskning, en likvärdig skola, tradition, kunskapskraven och elevhälsa. Denna studie visar att 

tradition och en likvärdig skola lyfts i flera av skolledarnas resonemang kring läxor. Skolledare 

2 beskriver att ”det finns en tradition av läxor i skolan och det är lättare att dela ut läxor än att 

inte göra det”. Traditionen av läxor kan delvis förklaras genom att läxorna tidigare, före 1994, 

fanns inskrivet i läroplanen och har funnits med i skolan sedan lång tid tillbaka 

(Skolöverstyrelsen, 1962). Hellsten (2000) belyser även detta i sin avhandling Skolan som 

barnarbete och utvecklingsprojekt. Hellsten beskrev utifrån sina observationer att eleverna inte 

tänkte på om läxorna var nödvändiga och en lärare gav uttryck för att Hellsten var negativ när 

han frågade varför läraren gav läxor. Även i denna undersökning uttryckte skolledare 4 att hen 

är övertygad om att eleverna inte funderar på om de ska ha läxor eller inte då eleverna ser 

läxorna som självklara. Dessutom har alla skolledare sin egen skolgång att relatera till och det 

kan således bedömas rimligt att skolledarna har en personlig erfarenhet av läxor som påverkar 

deras åsikter i läxfrågan. Samtliga skolledare poängterar att det är viktigt att läxan är repetitiv 

och att läxor inte ska vara ny inlärning för att ge eleverna samma förutsättningar att klara av 

sina läxor och på det sättet uppfylla villkoren för en likvärdig skola i läxfrågan. Strandbergs 

(2013) avhandling ger andra exempel på fungerande läxor. Läxor som ger ett innehållsmässigt 

samarbete mellan hem och skola. Avhandlingen utgår från ett mångkulturellt perspektiv vilket 

är relevant då det idag är en mångkulturell elevsammansättning i många skolor (Strandberg 

2013).  

I denna studie belyser skolledarna att vårdnadshavare har olika syn på läxornas vara eller inte 

vara. Skolledare 3 beskriver att vissa vårdnadshavare tycker att det är en bra skola om det är 

tyst i klassrummet och mycket läxor medan andra vårdnadshavare tycker att det blir för jobbigt 

med läxor då eleverna har andra aktiviteter på eftermiddagarna. I läroplanen, lgr11, framgår det 

att ”alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” (Skolverket, 2017). Denna 
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skrivning i läroplanen kan med stor sannolikhet skapa olika förväntningar på skolledare och 

lärare utifrån vårdnadshavarnas skilda uppfattningar i läxfrågan.  

Resultatet av studien visar att endast skolledare 3 tar upp forskning som grund för beslut om 

läxor. Samtidigt problematiserar samma skolledare forskningen då hen anser att forskningen 

inte ger en entydig bild av läxornas effekt. Denna studie visar även att skolledarnas uppfattning 

om i vilken åldersgrupp lärare ger mest läxor går isär. Skolledare 2 uppger att lärarna för de 

lägsta årskurserna ger mer läxor än lärarna för de äldre åldrarna. Skolledare 3 som har ett 

policydokument för läxor uppger att policyn för den verksamheten är att läxmängden ska öka 

med elevernas stigande ålder. Metastudier av Hattie (2014) visar att nyttan med läxor är låg och 

lägst i lägre åldrar. Hatties studier är samstämmiga med Cooper (1989) som i sin metastudie 

visar att läxornas effekt är försumbar i årskurserna 1 – 6 men ökar med elevernas stigande ålder. 

Skolverket bedömer att Hatties och Coopers metastudier är  gångbara även för den svenska 

skolan då studierna ingår som underlag för Skolverkets allmänna råd Läxor i praktiken. Flertalet 

skolledare i studien uppger att de känner till de allmänna råden från Skolverket gällande läxor 

men ingen av dem har i närtid arbetat med materialet. All utbildning ska enligt skollagen vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Enligt läroplanen har 

skolledaren ett ansvar för att undervisningen utformas så att eleverna får den ledning, stimulans, 

anpassning och hjälp som de behöver (Skolverket, 2017).  

I denna studie lyfter skolledare 6 elevhälsa som en viktig påverkansfaktor för beslut om läxor. 

Skolledare 6 beskriver att läraren måste ha fingertoppskänsla och utmana eleverna där de 

befinner sig. I resultatet framkommer även att skolledarna uppfattar att läxor skapar stress för 

vissa elever och ett försämrat psykiskt mående om eleverna har upplevelsen av att skolarbetet 

aldrig tar slut. Skolledarnas reflektioner om läxors möjliga negativa inverkan på elevers mående 

stämmer överens med slutsatserna som Westlund (2004) presenterar i sin studie där hon tolkade 

elevers läxberättelser. Eleverna i Westlunds studie uttrycker ilska, frustration och trötthet i 

förhållande till sina läxor.  

6.2.3 Läxhjälp 

De flesta skolledare erbjuder eleverna läxhjälp på tider utanför ordinarie undervisningstid. 

Skolledarnas upplevelser av läxhjälpen skilde sig dock åt. I denna studie uttryckte skolledare 1 

att det är svårt att få elever som behöver stöttning att gå på läxhjälpen medans övriga skolledare 

som erbjöd läxhjälp uppgav att de har en mycket väl fungerande läxhjälp med högt 

elevdeltagande. Skolledare 3 uppgav att läxorna inte tas bort för att vissa elever har sämre 

förutsättningar att göra sina läxor. Detta uttalande kan tolkas som att läxorna ses som självklara 

för skolledaren samtidigt som det är en motsägelse för en likvärdig skola. Oavsett om läxorna 

görs hemma eller på skolan utanför ordinarie undervisningstid finns det en risk att skolan på 

det sättet blir icke kompensatorisk. Läxhjälpen är frivillig och utförs efter ordinarie 

undervisningstid. På det sättet kan skolledare och lärare inte säkerställa att alla elever deltar i 

läxhjälpen. Skolledare 1 menade att en del elever är trötta efter skoldagen och vill gå hem direkt 

efter skolan. Skolledarna uttryckte på olika sätt vikten av att stödet i hemmet inte ska behövas 

för att eleven ska klara av sina läxor. Skolverket skriver i sitt stödmaterial Läxor i praktiken att 

det är relativt vanligt att elever får läxor för att komma i kapp i undervisningen (Skolverket, 

2014). Det kan då bli svårt för eleven att på egen hand lösa ett problem den inte förstått, med 
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lärarens hjälp, i skolan. I studiens resultat framgår att skolledarna anser att läxor ska ha repetitiv 

karaktär. Skolledare 3 uppger att hen ställer större krav på vårdnadshavarna, exempelvis 

gällande att eleven ska ta igen förlorad undervisningstid, vid egen frånvaro, till exempel vid 

utlandsresor.  

6.2.4 Hur skolledare kommunicerar och motiverar läxor i verksamheten 

I resultatet av denna undersökning framgår att skolledare sällan kommunicerar verksamhetens 

beslut om läxor till elever och vårdnadshavare. Med hänsyn till att skolledarna överlämnat 

beslutsfattandet till lärarna så uppger skolledare 6 att hen brukar vidarebefordra eventuella 

frågor till berörda lärare. Som ytterst ansvariga för verksamheterna på respektive skolor så 

händer det att skolledarna får frågor om läxor i enskilda elevärenden eller i andra forum för 

vårdnadshavare till exempel vid föräldramöten. Denna studie visar även att skolledare och 

lärare inte heller kommunicerar om läxor i någon större omfattning. Vad händer om det är en 

pågående samhällsdebatt med politiska förtecken om läxor, samtidigt som de verksamma inom 

skolan inte diskuterar läxor i någon större omfattning? Om skolledare och lärare inte har en klar 

tanke om hur de ska förhålla sig till läxor, vem ska då ha det?  

Såvitt jag kan bedöma finns redan det fenomenet inom skolvärlden att, med hänsyn till att alla 

har gått i skolan, många har åsikter om hur skolan ska arbeta och vad som fungerar bra och vad 

som fungerar sämre i skolan. Den pågående samhällsdebatten påverkar oss alla på olika sätt 

oavsett om vi vill det eller inte. Politikerna debatterar inte ofta om eleverna ska ha läxor eller 

inte. När Björklund (Sveriges Radio, 2013) signalerar att de svenska eleverna ska ha mer läxor 

och Fridolin (2017) vill ge vårdnadshavarna ökat ansvar saknas till stor del debatten om vilka 

svårigheter som kan finnas med läxor. Beroende på hur skolledare och lärare individuellt 

påverkas av den politiska debatten styr det deras handlande på olika sätt. På det sättet finns det 

en uppenbar risk att det inte blir de professionella inom skolvärlden som styr verksamheten. I 

läroplanen, lgr11, står skrivet att verksamheten ständigt ska prövas, resultaten följas upp och 

utvärderas samt att nya metoder ska prövas och utvecklas (Skolverket, 2017). Med hänsyn till 

ovanstående skrivning i läroplanen är det av största vikt att utmana det som ses som tradition 

och självklart i ett sammanhang för att utveckla verksamheten vidare. 

6.2.5 Slutord 

Min bedömning är att frågeställningarna i denna undersökning har besvarats. Den första frågan 

som besvarats lyder: 

• På vilka grunder fattar skolledare beslut om läxor i skolan? 

Skolledarna har lämnat över beslutet om läxor till lärarna och resultatet vittnar om att det är ett 

individuellt lärarbeslut. Detta påstående styrks av att skolledarnas erfarenheter är att lärare 

arbetar väldigt olika med läxor och det är, enligt skolledare, många olika yttre faktorer som 

påverkar besluten om läxor i skolan. I denna undersökning bedöms tradition och en likvärdig 

skola vara de mest framträdande påverkansfaktorerna för beslut om läxor i skolan. Endast en 

skolledare nämner forskningen kring läxor och problematiserar då densamma för att inte ge en 

enhetlig bild av läxors effekter. Studiens andra fråga lyder: 

• Hur förankrar skolledare sina beslut om läxor i skolan? 
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Endast en skolledare har ett skriftligt policydokument för läxor. En annan skolledare uppgav 

att hen har träffat en muntlig överenskommelse med lärarna om hur läxor ska se ut. Ett 

individuellt lärarbeslut för läxor medför med stor sannolikhet att skolledare inte förankrar 

besluten i högre omfattning. Den tredje och sista forskningsfrågan lyder: 

• Hur motiverar och kommunicerar skolledare sina beslut om läxor till elever, lärare 

och vårdnadshavare? 

I denna undersökning framkommer att läxor inte kommuniceras eller motiveras i någon större 

omfattning av skolledare. Ingen av skolledarna har gemensamt med lärare eller andra skolledare 

arbetat med läxfrågan i närtid. Skolledarna i undersökningen uppger att de sällan kommunicerar 

verksamhetens beslut om läxor till elever och vårdnadshavare. När det händer är det i enskilda 

elevärenden, på föräldramöten med vårdnadshavare eller skolråd. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom en slutsats av studien är att de intervjuade skolledarna lämnat över beslutet om läxor 

till lärarna hade det självklart varit intressant att undersöka hur lärarna fattar beslut om läxor, 

förankrar sina beslut om läxor i verksamheten samt hur de kommunicerar och motiverar sina 

beslut om läxor till elever, vårdnadshavare och skolledare. Med hänsyn till att läxor faktiskt 

handlar om elevers arbetsmiljö i skolan och deras rättigheter till en likvärdig utbildning är det 

självklart viktigt att ge eleverna en röst i debatten. Att belysa även elevernas perspektiv 

ytterligare kräver möjligtvis mer forskning men framförallt ökad kommunikation med eleverna 

i det dagliga arbetet.  

Det är också viktigt att ha en levande diskussion inom skolan. Om skolan ska vara trovärdig 

som organisation så måste verksamma inom skolan ta ställning i läxfrågan utifrån forskning 

och de erfarenheter som finns inom verksamheten. Oavsett vad som beslutas så måste alla 

berörda av läxor inom skolans verksamhet, skolledare och lärare, förstå och känna till varför 

läxor används eller inte används i skolan. Besluten om läxor måste också matcha de skrivningar 

som redan finns om arbetet i skolan, läroplanen och skollagen. 

6.4 Implikationer för kommande yrkesuppdrag 
En del kanske kan tycka att läxor är en liten fråga i den svenska skolan men jag är övertygad 

om att det kan vara en stor fråga för den enskilda eleven och läraren. Elevens utsatta situation 

har belysts en hel del i detta arbete men det finns även lärarens arbetsmiljö att ta hänsyn till. 

Om vi förespråkar individuella läxor för en klass på 25 elever, där tidsåtgången hemma ska vara 

begränsad. Hur mycket arbete får läraren ägna åt dessa, hur ska de följas upp samt vad genererar 

läxan i förhållande till elevens kunskapsutveckling? Det är viktigt att diskutera läxor utifrån 

olika perspektiv innan skolledare och lärare fattar beslut om eleverna ska ha läxor eller inte. 

Med hänsyn till att lärare ska följa styrdokumentens skrivningar och läroplanen är tydlig med 

att skolan ska vara likvärdig och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov är läxorna 

en fortsatt mycket viktig fråga för mig. Läxor borde enligt mig nämnas i styrdokumenten för 

skolan eftersom läxorna fortfarande används mycket flitigt och det utifrån den forskning som 

finns inte är ett okomplicerat arbetssätt. Om läxor ska användas i skolan anser jag att läxorna 

bör synas i styrdokumenten och då blir läxorna även ett naturligt inslag i lärarutbildningarna. 
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Detta leder förhoppningsvis till ökade kunskaper om läxor och hur läxor kan användas på ett 

bra sätt i skolans verksamhet. 
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Bilaga 1 

 

Hej!          Luleå 3 mars 2018 

 

Jag heter Maria Gustafsson och går sista terminen på grundlärarutbildningen för årskurserna 

4–6 vid Luleå Tekniska Universitet. Under denna termin arbetar jag med mitt examensarbete. 

Mitt examensarbete handlar om läxor och jag har för avsikt att undersöka hur några utvalda 

skolledare ser på läxor i grundskolans årskurser 4–6.  

Med anledning av din yrkesroll som skolledare är jag intresserad av ditt deltagande i min 

undersökning. Jag kommer att använda mig av kvalitativa individuella intervjuer. Min tanke 

är att intervjun i första hand sker på din arbetsplats, i möjligaste mån på en plats där vi kan 

prata ostört. Om det finns svårigheter med ett fysiskt möte så kan vi även mötas över internet, 

till exempel via Skype, med ljud och bildfunktion.  

Deltagandet i denna intervju är självklart frivilligt och du har möjlighet att avbryta din 

medverkan när du vill. Vid intervjun kommer jag att spela in vårt samtal men detta kommer 

endast att avlyssnas av mig, min handledare samt kursens examinator för att sedan raderas. 

Dina personuppgifter skyddas och ingen kommer att kunna avslöja din identitet i 

undersökningen. Dina svar kommer heller inte att användas för något annat ändamål än detta 

examensarbete. 

Intervjun är planerad att ta 45–60 minuter. 

Under mitt examensarbete så har jag en handledare från universitetet och hon heter Lena 

Manderstedt. Jag hoppas att du vill delta i undersökningen och tveka inte att kontakta mig om 

du har några ytterligare frågor eller funderingar. 

 

Det går bra att lämna ditt skriftliga samtycke till intervjun på intervjudagen. 

 

Jag ger här mitt samtycke att delta i en individuell intervju och jag har innan intervjun fått 

information om: 

- undersökningens syfte 

- att mitt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

- att min identitet inte kommer att kunna röjas i resultatet av undersökningen 

- materialet (inspelade ljudfiler) från undersökningen kommer att förvaras på 

lösenordskyddad dataenhet och sedan förstöras när examensarbetet är godkänt 

- materialet inte kommer att nyttjas för annat ändamål än aktuellt examensarbete 

 

 

Ort och datum: _______________________________________ 



  

 
 

 

Namn: ______________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ___________________________________ 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Gustafsson 

 

Mina kontaktuppgifter: 

Epost: marguu-4@student.ltu.se 

Telefon: 070-350 67 04 

Min handledares kontaktuppgifter:  

Lena Manderstedt, projektledare och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. 

lena.manderstedt@ltu.se 

Telefon: 070-600 54 02 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide för en semistrukturerad individuell intervju: 

Inledning 

 

• Kort presentation av mig och mitt syfte med undersökningen 

• Beräknad tid 45–60 minuter 

• Etiska ställningstaganden 

• Information om hur materialet (ljudfiler och anteckningar) kommer att användas, 

förvaras samt raderas / förstöras när arbetet är godkänt. 

 

Teman för intervjun 

 

Skolledares syn på läxor i grundskolan 

• Hur definierar du en läxa? 

• Vad tycker du är viktigt att tänka på när eleverna arbetar med läxor? 

• Anser du att det finns bra och dåliga läxor, kan du beskriva? 

• Vilka förväntningar finns på läxor i din verksamhet från elever, lärare och 

vårdnadshavare? 

 

Hur arbetar ni med läxor på din skola? Policy? 

• Har eleverna läxor på din skola? 

• Om ja, hur motiverar du / ni att eleverna har läxor? 

• Vem beslutar om eleverna ska ha läxor på din skola? 

• Finns en utarbetad policy på din skola om läxor? 

• Om ja, vad säger den? 

• Om eleverna inte har läxor, hur motiverar du /ni detta? 

Hur motiverar och kommunicerar du dina åsikter /tankar om läxor  

• Förväntningar / tradition 

• Tidigare forskning 

• Läroplanen 

• Bidra till elevers lärande / hindra elevers lärande 

• Annat 

Alla elevers olika behov och förutsättningar. Likvärdig skola 

• Likvärdiga läxor i tid o ansträngning, förståelse av innehåll, yttre förutsättningar m.m. 



  

 
 

Hur tänker du att du i din roll som skolledare påverkas av yttre faktorer gällande 

läxor?  

• i förhållande till elever, lärare, vårdnadshavare, skolverket, den politiska debatten, 

aktuell forskning m.m. 

• finns det exempel på sammanhang där du diskuterat eller motiverat dina 

ställningstagande till läxors vara eller inte vara 

• hur läroplanens generella skrivningar matchar ihop med läxor 

• om stödmaterialet Läxor i praktiken från skolverket om läxor 

• läxor som en länk mellan hemmet och skolan 

Skolledarens roll 

• Hur arbetar du i förhållande till lärare och elever? T.ex. Undervisningsnära (i 

klassrummet med lärare och elever) eller motiverande (med lärarna) 

• Läxor som skolledarens ansvarsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 


