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Abstract 

In Sweden it is of major concern to the society that every individual get the same possibilities to be able 

to complete and affect their education. Despite this some students with a foreign background have 

difficulties when it comes to homework’s. This is contrary to the goals that the government strives for, 

which is a more just society. The aim of this study is to analyze five elementary schoolteacher’s 

experiences and attitudes against the homework for students with two languages. I have chosen to 

illustrate the methods that the teachers use and the difficulties which may arise. Through qualitative 

interviews and different researchers’ theories five teachers have shared their emotions, thoughts and 

opinions concerning the chosen subject. 

The questions at issue are:  

 

 Are the teachers experiencing any difficulties concerning homework’s when it comes to students 

with a different ethnic background than Swedish? 

 What methods do the teachers use when they choose homework’s? 

 Is the decision of homework’s affected by the fact that there are many two language students? 

 

The conclusion of the essay is that the teachers have a positive attitude to homework’s, they state that it 

is important that the children in early age learn to take responsibility for their own learning. The teachers 

experience difficulties with regard to homework assignments among students with two languages and 

they point to the students’ worse condition than the ethnic Swedish students as the problem. 

All five teachers use their one method when it comes to the choice of homework’s and the decision is 

characterized by the characteristics of the class, which is the students’ skills and provided. In the 

interviews it appeared that the choice of homework assignments often was affected by the large amount 

of students with foreign background.   

 

Nyckelord: Läxor, erfarenheter, attityder, tvåspråkiga, elever, lärare, föräldrar 

Keywords: Homework, experience, attitudes, bilingual, students, teachers, parents 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ............................................................................................................................................. 1 

1.1 Inledning ........................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................................................. 2 

1.3 Frågeställning .................................................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ...................................................................................................................................... 3 

1.5 Ordval................................................................................................................................................ 3 

2. Bakgrund/ Tidigare forskning ................................................................................................................. 4 

2.1 Läxans beskrivning i läroplanen ....................................................................................................... 4 

2.2 Tidigare forskning om läxor ............................................................................................................. 5 

2.3 Politiskt syn på läxor ......................................................................................................................... 6 

3. Teorianknytning ...................................................................................................................................... 7 

3.1 Lärarnas förhållningssätt till elever med successiv tvåspråkighet .................................................... 7 

3.2 Fördelar respektive nackdelar med läxan .......................................................................................... 8 

3.3 Föräldrasamverkan .......................................................................................................................... 10 

4. Metod och material ............................................................................................................................... 11 

4.1 Val av metod ................................................................................................................................... 11 

4.2 Urval................................................................................................................................................ 12 

4.3  Presentation av informanter ........................................................................................................... 13 

4.4 Utformning av undersökningsmetod ............................................................................................... 14 

4.5 Resultat och analys beskrivning utifrån mina 4 teman ................................................................... 15 

4.6 Hermeneutiska forskningstraditionen ............................................................................................. 16 

4.7 Etiska aspekter ................................................................................................................................ 17 

4.8 Metoddiskussion ............................................................................................................................. 17 

4.9 Studiens tillförlitlighet .................................................................................................................... 18 

5. Resultat och analysredovisning av intervjuerna .................................................................................... 18 

5.1 Tvåspråkiga elevers läxsvårigheter ................................................................................................. 18 

5.2 Valet av läxor och deras utformning ............................................................................................... 22 

5.3 Föräldrarnas roll .............................................................................................................................. 25 

5.4 Motivation ....................................................................................................................................... 28 

6. Slutdiskussion och slutsats .................................................................................................................... 30 

6.1 Slutdiskussion ................................................................................................................................. 30 

6.1.1 Tvåspråkiga elevers läxsvårigheter .......................................................................................... 31 

6.1.2 Valet av läxor och deras utformning ........................................................................................ 33 

6.1.3 Föräldrarnas roll ....................................................................................................................... 34 

6.1.4 Motivation ................................................................................................................................ 35 

6.2 Slutsats ............................................................................................................................................ 36 



 

 

6.3 Fortsatt forskning ............................................................................................................................. 36 

7. Avslutande ord ...................................................................................................................................... 37 

 

 
Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................ 38 

Bilaga 1 ............................................................................................................................... 40



1 

 

 

1. Introduktion 

1.1 Inledning  

 
Läxor är naturliga inslag i skolans vardag, jag började redan i början av min verksamhetsförlagda 

utbildningsperiod fundera kring ämnet läxa. Skolan som jag utförde min verksamhetsförlagda 

utbildningsperiod på har en andel ”invandrare” på omkring 80 % och många av dessa elever har 

språksvårigheter, det vill säga problem med det svenska språket. Det händer att många inte gör läxan, 

många förstår läxan fel eller att storebror eller storesyster gör läxan åt barnet. Trots att sådant händer 

och svårigheter finns, ger lärarna läxor. På så sätt väcktes mitt intresse för läxor för tvåspråkiga elever, 

men mitt val av ämne har även berott på att jag själv har haft svårt med mina läxor och jag ser det här 

som ett stort dilemma i dagens skola. Problemen som har förekommit för mig under min läxläsning var 

att stödet hemifrån inte fanns, hur mycket de än ville bidra med så blev jag hänvisad till mina 

klasskamrater eller lärare. Därför har detta problem alltid legat mig varmt om hjärtat. Andra problem 

som kan bidra till svårigheter kan även vara sociala problem i familjen, brist på studiero och 

föräldrarnas syn på läxor.  Läxforskaren vid Stockholms universitet, Max Strandberg, uppger att det 

finns barn som drabbas eftersom föräldrar inte kan hjälpa till, läxföretagen som hjälper elever med sina 

läxor ökar och ”invandrarfamiljer” är en av de största kundgrupperna. Strandberg tar även upp att man 

får köpa sig de här kunskaperna som alla förväntas ha och detta gör så att vi inte får en skola för alla. 

Forskare varnar för utvecklingen, de säger att allt fler föräldrar vänder sig till läxföretag (Strandberg 

8/9-2011). Anders Hallengren skriver i sin skrift ”Invandrarbarnens problem” att de främsta skälen till 

att” invandrarbarn” har svårt med sina läxor är för att somliga familjer bor många tillsammans på små 

ytor (Hellgren 1976). 

 

I läroplanen finns ingen direkt anvisning om hur man som lärare ska förhålla sig till läxor vilket jag även 

kommer nämna på sidan 10 och 38. Därför vill jag undersöka lärarnas förhållningssätt till läxor för 

elever som har en annan etnisk bakgrund än svensk. Detta gör mig nyfiken på att undersöka hur dagens 

lärare arbetar med läxor. Hur väljer de att ge hemuppgifter? Vilka svårigheter finns? Ser läraren 

individen eller gruppen? Målet med min studie är att få en överblick om hur dessa fem lärare arbetar och 

ser på läxan för tvåspråkiga elever.  
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1.2 Syfte  

 

 
Syftet med denna studie är att undersöka fem grundskolelärares erfarenheter och attityder till läxor för 

tvåspråkiga elever. Jag har alltså för avsikt att studera de fem grundskolelärarnas förhållningssätt till det 

belysta problemet, det vill säga läxläsningssvårigheter för elever som har en annan etnisk bakgrund än 

svensk. Det jag valt att fördjupa mig i och få mer kännedom om, handlar främst om hur lärarna upplever 

svårigheter när det gäller tvåspråkiga elever. Sedan har jag även för avsikt att studera de metoder lärarna 

använder sig av när det kommer till läxor och om läxorna påverkas av att det finns ett stort antal 

tvåspråkiga elever.  

 

 

1.3 Frågeställning 

 

 
 Upplever lärarna svårigheter kring läxor när det gäller elever med en annan etnisk bakgrund än 

svensk? 

 Vilka metoder använder lärarna när det gäller valet av läxor?  

 Påverkas valet av läxor då man har ett stort antal tvåspråkiga elever?  

 

Utifrån dessa frågeställningar har jag valt att kategorisera mitt insamlade material längre fram i uppsatsen 

(kap 4 s. 20, kap 5-6 , s. 24-37) i 4 teman . Min intention med dessa teman har varit att klargöra mina 

frågeställningar, göra studien lättare att arbeta med och ge uppsatsen en klarare struktur.  

 

Dessa teman består av:  

 

 Tvåspråkiga elevers läxsvårigheter 

 Valet av läxor och deras utformning 

 Föräldrarnas roll 

 Motivation  
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1.4 Avgränsning 
 

Till en början hade jag funderingar om att fokusera på lärare, tvåspråkiga elever och föräldrar, men med 

tanke på den korta tiden fick jag begränsa mig. Efter en tids fundering ansåg jag att det var lärarnas 

erfarenheter och attityder jag ville komma åt. Jag vill undersöka hur lärarna ser och arbetar med läxor 

när det gäller tvåspråkiga elever. Det skulle kräva mer tid och arbete om jag också skulle studera elevers 

och föräldrars känslor och upplevelser kring det valda ämnet. Något annat som har slagit mig i tanken är 

att det inte är många föräldrar och elever som talar öppet om sina känslor och upplevelser. Det kändes 

personligt och jobbigt att leta efter utsatta grupper. Risken kunde ha varit att eleverna skulle tycka att det 

var pinsamt att svara på frågor som angår deras familj och bakgrund. Det hade varit för stor utmaning 

för att lösa det bra på ett bra sätt inom ramen av uppsatstiden. Därför valde jag att lägga fokus på 

lärarnas erfarenheter och attityder till läxor gentemot tvåspråkiga elever. 

 

1.5 Ordval 

 

Under uppsatsens gång använder jag mig av begreppet tvåspråkighet vilket jag även nämner i studiens 

syfte och frågeställningar. Med tvåspråkiga elever menar jag elever som använder mer än ett språk i 

vardagen (Håkansson 2006 s.13) . Dessa två språk ska vara naturliga inslag i elevens vardag, oftast 

brukar man använda språken i olika sammanhang som exempelvis modersmålet hemma och andra 

språket i samhället. Begreppet tvåspråkighet kan delas in i två delar, det ena är simultan och det andra är 

successiv tvåspråkighet. Skillnaden mellan dessa två delar ligger främst i inlärningsprocessen. Med 

simultan tvåspråkighet menas när barn lär sig två språk samtidigt och med successiv tvåspråkighet 

menas när ett barn först lär sitt första språk det vill säga sitt modersmål och sedan ett nytt språk 

(Håkansson 2006 s.145).  

 

Min undersökning kommer främst handla om de fem lärarnas erfarenheter och attityder till läxor för 

elever med successivt tvåspråkighet, vilket tyder på barn som under sin barndom flyttat till Sverige. De 

kan redan sitt hemspråk men måste lära sig ett annat språk under sin barndom eller ungdom. Uttrycket 

”invandrare” kommer nämnas ett antal gånger under uppsatsens gång, men min avsikt är inte att 

använda det uttrycket på ett kränkande sätt. Jag är själv tvåspråkig och anser att termen ”invandrare” är 

kränkande och nedvärderande för de individer som känner sig utpekande. Begreppet är vagt och 

mångtydigt, det är oklart om vad det betyder och kan betyda olika associationer i olika sammanhang.  

Alla vi människor är olika och kommer från olika etniciteter, bakgrunder och kulturer. 
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2. Bakgrund/ Tidigare forskning 

  

I denna del följer tidigare forskning om begreppet läxa och dess betydelse. Jag kommer att redogöra 

läxans betydelse i de olika läroplanen, olika forskares syn på läxan och läxans betydelse ur ett politiskt 

synsätt. 

 

 

2.1 Läxans beskrivning i läroplanen 

 
Under lärarutbildningens gång diskuterade vi ständigt hur viktigt det är att följa styrdokumenten som 

lärare. Även när man kom ut i praktiken uppmanades man att följa de mål som står i kursplanen och 

läroplanen, av både handledare och skolpersonal. Men just ämnet läxor står det ingenting om i varken 

läroplan, skollag eller kursplan och detta vill jag titta närmare på. När jag har undersökt de olika 

läroplanen närmare så märkte jag att vår senaste läroplan inte har med läxor, men våra tidigare 

läroplaner har med läxor på ett eller annat vis. Därför ställer jag mig frågan: på vilket sätt arbetar dagens 

lärare med läxor och valet av läxor? Hur förhåller man sig till läxor när det inte står något specifikt om 

det i läroplanen? Och varför arbetar man med läxor? Läxor, planeringen och uppföljningen antas vara en 

självklarhet i dagens skola, samtidigt som det inte står något om ämnet läxa i läroplanen. I läroplanen 

för grundskolan år 1962 beskrevs läxan som avgörande inslag i skolbarnas ”arbetsfostran” men är även 

en möjlighet till att befästa sina färdigheter och kunskaper. I läroplanen1962 betonade man även att det 

mesta av skolarbetet ska äga rum i skolan, och att inlärning i hemmet inte skiljer sig från inlärningen i 

skolan (läroplanen 1962 s.57-59). I läroplanen 1969 såg man inte det på samma sätt som år 1962. I 

läroplanen 1969 framhävdes läxan som något frivilligt och att allt skolarbete ska inträffa under skoltid 

(Läroplanen 1969 s.71). I läroplanen år 1980 skrevs det att man ska individualisera läxorna, när eleven 

tar hem läxor tränar de sig på att vara ansvarsfulla. På sidan 50 i läroplanen 1980 står det även att det är 

en möjlighet till att befästa kunskaper som de lärt sig under sin skolvardag som även läroplanen 1962 tar 

upp. Hemuppgifterna ska vara formade efter skolans arbetssätt och exempel på sådana läxor kan vara att 

studera naturen och närmiljön. I Läroplanen 1994 och den redigerade läroplanen för 2011 nämns inte 

begreppet läxa alls. Jan-Olof Hellsten som har forskat och studerat lärarhandledningar kring fenomenet 

läxa skriver i sin forskning ”Läxor är inget att orda om - Läxan som fenomen i aktuell pedagogisk 

litteratur” att läxan försvinner helt ut officiella dokument (läroplanen) efter 1990-talet (Hellsten 1997). 
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2.2 Tidigare forskning om läxor 

  

Hellsten förhåller sig kritisk till läxor i sin forskning ”Läxor är inget att orda om - Läxan som fenomen i 

aktuell pedagogisk litteratur”. Han beskriver läxor som ledande inslag i skolans vardag som påverkar 

elevernas fritid. Han menar även att läxan inte endast påverkar eleven utan även familjen. Läxan tar tid 

att göra och blir som ett jobb som eleven tar med hem. Hellsten anser att ordet läxa är svårdefinierat och 

att det finns för lite svensk forskning om läxor i Sverige (Hellsten 1997 s.205).  

 

Hellsten tar upp tre tendenser bland forskare som han anser vara komplicerade när det kommer till 

undersökningar om läxor. Den första är läxans osynlighet i skrivna skrifter, den andra är att läxans o 

problematiserade syfte och den tredje är läxans höga värde. Trots att läxan har en central position i 

många skolor så skrivs det lite om den i ”offentliga” texter som exempelvis styrdokument, kurslitteratur 

och så vidare. När läxan väl diskuteras tar forskarna upp det positiva med läxan och sätter ett värde så 

högt att forskningen inte leder till något resultat. Hellsten anser att läxan framställs som en symbol för 

effektivt hemarbete snarare än ett redskap för elevernas studier (Hellsten1997 s.215). 

 

Ingrid Westlund som är forskare vid Lindköpings universitet och före detta lärare, rektor och 

lärarutbildare har forskat om läxor här i Sverige. I hennes forskning ”Läxberättelser - läxor som tid och 

uppgift” skriver hon både positiva och negativa aspekter när det gäller läxor. Hon framhäver att det 

saknas forskning kring det negativa som kan förekomma under läxläsning som exempelvis stress, 

problem i hemmet, brist på motivation och tid.  Hon framhåller läxan som en välkänd 

undervisningsaktivitet som spänner över åldrar, kulturer och omgivningar. Westlund försöker definiera 

ordet läxa men kommer fram till att det inte finns en generell förklaring av ordet läxor (Westlund 2004 

s.31). 

John Steinberg som är fil dr i pedagogik har en positiv inställning till läxor och beskriver läxan som en 

repetition av det man har gjort i skolan. I hans bok ”Läxläsning” beskriver han läxan som en 

undersökning i hemmet eller någon fortsättning av något projektarbete som man är involverad i. Läxan 

brukar oftast handla om baskunskaperna som att räkna, läsa och skriva. Skolan skall arbeta på ett 

”undersökande” sätt och låta barnen undersöka saker och ting så att det inte blir repetition av det som 

finns i läroboken (Steinberg 2007 s.16 -17). 
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2.3 Politiskt syn på läxor 

 

Vissa svenska partier vill avskaffa läxorna i dagens svenska skola, medan andra vill behålla läxorna. 

Den 10/5 – 2011 debatterade Vänsterpartiets Rosanna Dinamarca med Jan Björklund om hemläxor i 

TV4 nyhetsmorgon. Här nedan kommer jag att synligöra deras olika syn på läxan och läxans betydelse i 

skolans omvärld. 

 

Folkpartiets utbildningsminister Jan Björklund vill behålla läxorna och tycker att läxor är bra. Sverige är 

det land som har minst prov och läxor i västvärlden och ändå ökar skillnaderna bland eleverna mer än i 

andra länder. Vänsterpartiets Rosanna Dinamarca vill slopa läxorna i dagens svenska skolor, för att göra 

skolan mer jämlik. Hon anser att uppgifterna ska göras under lärarledd tid, alla barn har olika 

hemförhållanden. Detta kan handla om att eleven inte har studiero, föräldrar har inte tiden som krävs 

eller möjligheten till att hjälpa barnet med läxan. Hon konstaterar att läxan ska göras i skolan och 

tillsammans med läraren. Jan Björlund lyfter fram läxor som något viktigt, han menar att läxor ökar 

tiden för skolarbetet och tränar eleven på att ta eget ansvar för sina studier. Det är onödig lärarledd tid 

att sitta med eleverna i skolan då eleverna ska lära sig glosor utantill. Rosanna Dinamarca talar vidare 

om att skoluppgifter ska skötas av kompetent personal, man kan inte räkna med att föräldrarna är 

kompetenta med att hjälpa sina barn. Föräldrars utbildning och bakgrund spelar en stor roll för elevernas 

skolgång idag och då kan inte skolan ge mer ansvar till föräldrar. Enligt Jan Björklund ökar klyftorna i 

dagens skola och detta beror på att det är för låga krav i den svenska skolan, man måste höja 

ambitionerna och kraven som finns.  

 

Sammanfattningsvis menar Rosanna Dinamarca att man inte ska förbjuda läxorna utan att skolan ska 

ägna det mesta av tiden under de tidigare skolåren åt att lära barnen studieteknik och detta tycker hon 

ska göras med hjälp av lärarledd tid.  Jan Björklund ser negativt på detta, han noterar att det är onödig 

tid som går åt både för elever respektive lärare, läxor ska göras i hemmet (Tv4 debatt 2011). 
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3. Teorianknytning 

 
Här nedan avser jag att utifrån mitt syfte och frågeställningar presentera de olika forskares syn på 

lärarnas förhållningssätt till elever med successiv tvåspråkighet, fördelar respektive nackdelar med läxan 

och föräldrasamverkan vid läxläsning.  

 

3.1 Lärarnas förhållningssätt till elever med successiv tvåspråkighet 

 
I Pauline Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet” hänvisar hon till den ryska psykologen Lev 

Vygotskijs forskning, där huvudpunkten är att inlärningen sker i samspel med andra. För att människan 

ska skapa en inre förståelse, tar hon hjälp av erfarenheter och känslor och detta får människan att hela 

tiden utvecklas. Vygotskij delade in barns utveckling i olika zoner, som han kallar för den proximala 

utvecklingszonen.  

 

Den proximala utvecklingszonen kallas även för den närmsta utvecklingszonen, som innebär att ett barn 

lär sig tillsammans med en vuxen, någon som kan mer än vad man själv kan. Han hävdar att den sociala 

dialogen är en resurs för det individuella tänkandet. Målet är att individen ska lära sig hur man ska tänka 

och inte bara vad man ska tänka. Han menar att barnet utvecklar sitt tänkande tillsammans med en 

vuxen, det vill säga någon som kan mer än vad man själv kan (Gibbons 2000 s. 26-27). 

 

Gibbons tar även upp uttrycket stöttning som hänger samman med Vygotskijs teori där han menar att 

barnet lär sig först med någon som kan mer än vad man själv kan. Med stöttning menar hon att man ger 

eleven ett tillfälligt stöd med en skoluppgift. Detta är inte vilken hjälp som helst utan hjälpen leder till 

nya begrepp, nya nivåer av förståelse och nya färdigheter. Som lärare bör man se efter vilken sorts 

stöttning som andraspråkselever behöver för att slutföra skoluppgiften. Man bör förstå att vissa 

andraspråkselever inte kan de ämnesspecifika skolord som finns i skolan genom att hitta effektiva sätt 

att lära ut på.   

 

Gibbons hänvisar till Jim Cummins fyra nyckelområden som skolor bör ha för att inkludera 

minoritetselever. Det första nyckelområdet är att man ska ha ett aktivt deltagande från närsamhället och 

föräldrar, det andra är att ha ett kulturellt och språkligt medvetande, det tredje är att man ska arbeta med 

bedömning och utvärdering och det sista är att man ska arbeta med rätt pedagogik, det vill säga en 

anpassad pedagogik som gynnar individerna. För läraren är det viktigt att bygga vidare på elevernas 
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kunskapsgrund som de redan har och stötta dem så att de kan gå vidare med sitt lärande (Gibbons 2000 

s. 28-30). 

 

I boken tar man upp olika arbetssätt som gynnar andraspråkselever. Ett av dessa arbetssätt är 

grupparbeten, som främjar språkinlärningen hos andraspråkslever. Eleverna delar med sig av de 

kunskaper som de har, lär känna andra kulturer och får en större möjlighet till att ställa relevanta frågor 

till någon annan än läraren (Gibbons 2000 s.39). Det är viktigt med kognitivt anpassade uppgifter som 

inte ställer alltför höga krav på andraspråkseleverna och ger dem den tid de behöver eftersom det tar 

längre tid för dem att göra uppgiften (Gibbons 2000 s.50). 

 

Allt detta grundas på Vygotskijs teori där han menar att lärande sker via samspel med andra individer. 

 

3.2 Fördelar respektive nackdelar med läxan 
 

Den Amerikanska professorn i psykologi Harris Cooper (2007) skriver i sin bok ” The battle of 

homeworks” att det finns både för och nackdelar med läxor. Genom frivilliga och obligatoriska läxor 

ska eleven nå bästa studieresultat. I boken nämner han även att läxan inte stöder inlärningen för de yngre 

barnen i de tidigare årskurserna, det handlar främst om att barnen ska lära sig att ta eget ansvar. Men för 

de äldre eleverna är det gynnsamt för inlärningen eftersom de befäster kunskap genom repetition. När 

eleverna själva får bestämma över hur de vill ha sina läxor ökas deras motivation för inlärningen. 

Nackdelarna kan vara att eleverna tappar lusten till att läsa läxan eftersom de anser att de lär sig 

tillräckligt mycket under skoltid. Denna orsak kan göra att de får en negativ inställning till skoluppgifter 

vilket leder till mindre skolpresentation (Cooper 2007 s.11). 

 

Cooper påstår att läxan kan ha en negativ påverkan för de elever som har inlärningssvårigheter, sådana 

elever har oftast en sämre kunskap om vissa skolämnen och de har svårt att memorera olika färdigheter. 

Dessa olika aspekter kan skapa en misslyckad hemläxa. Elever med inlärningssvårigheter bör få små 

läxor som förbättrar den kunnighet som de redan har. När man planerar läxorna är det bra att utgå ifrån 

undervisningen som har skett under skoltid, detta hjälper läraren till att förstå om eleven verkligen 

förstått det man arbetar med i skolan (Cooper 2007 s.35-36).  

 

Cooper talar även om det positiva med läxor. Han tar upp att eleverna får möjlighet till att gå hem och 

reflektera kring det de har lärt sig, de får större förståelse för olika situationer, disciplin och en bättre 
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uppmuntran till inlärning utanför skolan. Cooper menar att läxor utökar kunskapsförståelsen och ger 

föräldrarna en inblick i vad eleverna gör i skolan (Cooper 2007 s.8-11).  

 

Steinberg talar om att läxor är viktigt för barn, läxor ska ges regelbundet fyra dagar i veckan. Syftet med 

läxläsningen är att eleverna ska få studievanor, de lär sig ta ansvar för sina egna studier och föräldrarna 

får en inblick om vad deras barn gör i skolan (Steinberg 2006 s. 9-17). 

 

 
I Lärarförbundets tidning (8/5- 2008) skriver Ulrika Sundström en artikel om läxor med stöd av olika 

forskares inställning. Sundström skriver att forskarna har få svar och efterlyser allt mer forskning. Läxor 

är något som är självklart i skolan, men när gynnar läxor lärandet och när blir läxor ett hinder? Hellsten 

konstaterar i Sundströms artikel att många elever inte har ro i hemmet och därför sker inlärningen bäst 

under lärarledd tid, det vill säga under skoltid. Läxan tar tid att planera, följa upp och utvärdera och 

denna tid är en värdefull tid som man kunde lägga ned i undervisningen. Detta är en del av orsakerna till 

att vissa lärare avskaffar läxor. Den som inte ger läxor i sin undervisning tas på mindre allvar och 

känner tryck både från lärare respektive föräldrar. Hellsten menar även att läxor antas vara självklara, 

men under lärarutbildningens gång finns inte läxan med i litteraturen, den problematiseras inte och det 

talas mycket lite om den. Hellsten menar att man oftast inte tänker på varför man ger läxor och därför 

ser man inget problem med läxorna som ges (Sundström 2008). 

 
Sundström tar upp Ingrid Westlunds inställning till läxor i sin artikel. Westlund tycker att man ska ge en 

tidsbegränsad uppgift istället för en mängd uppgifter som exempelvis en kvart läsning varje dag. Det 

finns en risk att läxan blir gränslös när man inte tar hänsyn till tiden och individen. Ulf Leo som har 

skrivit en magisteruppsats om läxor och som är rektor i lund konstaterar i Sundströms artikel att frågan 

måste lyftas och att man bör forska mer kring ämnet läxor ur olika perspektiv som arbetsmiljö, 

lärandeperspektiv och demokrati. Trots att många lärare vet att vissa elever har sämre förutsättningar än 

andra, fortsätter många lärare att ge läxor av en gammal vana. Till och med samma läxa till alla, detta 

kan bero på för lite forskning att stöda sig på (Sundström 2008) .   

 

 

I Ebbe Lindells bok ”Läxor – hemarbetets utformning och effekter” som handlar om ett projekt som 

kallas för Metaforskning. I Metarapport 2 behandlar man elevernas läxor, hemarbete och deras effekter 

med hjälp av forskning. Lindell skriver att han inte ser en markant nytta av läxläsning i svensk skola när 

det gäller skolprestation, han menar att det inte finns någon studie som visar att eleverna lär sig bättre av 
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att få läxor. Lindell uppger att ingen forskning säger något om att läxor stöder skolprestationen(Lindell 

1990 s.28). Likaså skriver Hellsten att det finns många forskare som är fasta vid sina starka engagemang 

i frågeställningarna som gör att de avstår från sitt egna resultat när resultatet inte stämmer överens med 

forskarens egna önskningar. Dessa önskningar kan vara att det ska finnas ett samband mellan läxan och 

resultatet (Hellsten 1997 s.210). 

 

 

3.3 Föräldrasamverkan 

 

Lindell hävdar att läxan inte bör vara en börda, istället kan man se det som en uppgift som stärker 

sambandet mellan skolan och föräldrarna, då föräldrarna blir delaktiga i elevens skolgång. Han menar 

att föräldrar ska se läxan som något positivt (Lindell 1990 s.28).  

 

Cooper skriver att föräldrarna kan påverka eleven negativt vid läxhjälpsituationer. Detta kan bero på 

vilken utbildning föräldrarna har, men det kan även bero på att föräldrarna känner sig osäkra på hur de 

hjälper barnet och tar lärarrollen (Cooper 2007 s.59-60). 

 

Jonas Otterbeck som är lektor i islamologi vid CTR skriver i sin bok ”Islam, muslimer och den svenska 

skolan” att det är vanligt att föräldrar från andra kulturer känner en viss osäkerhet inför det som händer i 

den svenska skolan. Föräldrarna läser och hör olika problem som kan förekomma som exempelvis 

droger, bråk och brist på disciplin. Dessa oroväckande känslor kan bidra till en oro över skolan. Han 

uppger att oron kan släppa om föräldrarna deltog i skolvardagen vid några tillfällen (Otterbeck 2000 s. 

71-72). Otterbeck menar att man vinner mycket på att tala med varandra och klargöra sina ståndpunkter, 

både som lärare och förälder. Som lärare kan man göra det genom att berätta vad de lär ut och vad 

eleverna gör i skolan. Detsamma gäller föräldrarna, de kan tala om vilka förväntningar de har på skolan 

och lärarna (Otterbeck 2000 s.49-50). 

 

Steinberg antyder att meningen inte är att föräldrarna ska göra läxan åt barnet, utan föräldrarna ska 

underlätta på bästa möjliga sätt genom att: uppmuntra, se till att det finns en bestämd tid och plats, visa 

hur viktigt det är att göra läxan. Om det är så att föräldrarna inte förstår läxan ska de kontakta läraren via 

telefon eller mejl (Steinberg 2006 s.17) 
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Sundström skriver i sin artikel att många forskare anser att läxan är en länk mellan skola och hem. 

Läxan ger föräldrarna en inblick i elevernas skolgång. I artikeln tycker Westlund: hur bra är det att en 

outbildad som inte förstår läxan tjatar på sitt barn om att göra läxan? Vad händer då med elevens 

självkänsla och inlärning när de inte förstått vad läxan gått ut på och när den vuxna som tjatar inte kan 

förklara läxan? Hon anser att det harmoniska projektet som man ser framför sig när föräldrar och elever 

sitter tillsammans och pysslar med läxan händer sällan (Sundström 2008). 

 

 

 

4. Metod och material 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens metod och material, hur jag utformade och 

genomförde min studie. Jag kommer även att introducera vilket urval av informanter jag gjorde, därefter 

kommer jag klargöra och diskutera min undersökningsmetod. Dessutom kommer jag att diskutera 

studiens resultat och analysbeskrivning, frågan om studiens förlitlighet och den hermeneutiska 

forskningstraditionen. Vidare följer en kort beskrivning av vetenskapsrådets fyra grundläggande krav för 

individskydd som jag utgick ifrån. 

 

 

 

4.1 Val av metod 

 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod för att försöka förstå världen ur 

intervjupersonens synvinkel, forma en mening ur intervjupersonens upplevelser och ta fram människans 

”livsvärld” (Kvale, 2002 s.15).  

 

Inom kvalitativa undersökningsmetoder passar begreppet ”livsvärld” bra. Begreppet kommer från 

Edmund Husserl som är fader till fenomenologin . ”Livsvärld” omfattar en individs upplevelser av sin 

vardag och hur han/hon förhåller sig till detta. Kvale menar att förståelseformen för den kvalitativa 

forskningsintervjun är att fokus ligger på upplevelsedimensionen och inte bara på en redogörelse av de 

förhållanden individen lever under (Kvale, 2002 s.15).   

 

Steinar Kvale beskriver i boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” att den kvalitativa 

forskningsintervjun går ut på att två människor samtalar om ett ämne som båda är intresserade av. 

Intervjuaren bör även visa öppenhet för oväntade och nya fenomen istället för att ha färdiga kategorier 
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och formulerade frågor, som intervjuare ska man vara mottaglig för det som sägs samtidigt vara kritisk 

mot sina egna antaganden (Kvale 1997 s.34). Meningen med den kvalitativa intervjun är att man ska 

skaffa sig så rika och förutsättningslösa framställningar som möjligt. Kvale uppger även att intervjuaren 

bör fokusera på de teman undersökningen handlar om så att forskningsintervjun motsvarar sitt syfte 

(Kvale 1997 s.37).  

 

Den intervjuade personens uttalande kan ibland vara mångtydigt, men målet för den kvalitativa 

forskningsintervjun är inte att komma fram till entydighet, meningen är att man skall fånga skilda 

aspekter från olika synvinklar. Det kan på samma sätt ske förändringar under samtalets gång och detta 

får man räkna med. Det kan vara så att den intervjuade inte tänkt igenom frågan riktigt noga och får nya 

insikter under samtalet. Man bör vara medveten om att resultatet kan bli olika beroende på den 

intervjuares känslighet, det vill säga kunskap om ämnet undersökningen handlar om(Kvale 1997 s.38). 

Men oftast brukar det vara positivt med en kvalitativ forskningsintervju, det brukar vara svårt att avsluta 

ett sådant samtal i praktiken. Jag valde den kvalitativa forskningsintervjun för att tolka och registrera 

vad informanten säger och hur det sägs. Jag vill kunna observera olika tonfall, kroppsliga uttryck och 

ansiktsuttryck (Kvale 1997 s.36).  

 

 

 

4.2 Urval 

 
Jag valde att utgå ifrån tre mångkulturella skolor i stockholmsregionen. Ur dessa tre skolor valde jag att 

basera min studie på fem grundskolelärare. Anledningen till att jag valt dessa lärare är för att jag har en 

kännedom om vilka de är sedan tidigare och de vet vem jag är, vilket jag ser som en fördel. Fördelen 

med detta val är att de kommer känna sig bekväma vid intervjuns gång. Jag ser det här som en viktig del 

när man intervjuar. Men det kan även finnas nackdelar med detta val. En nackdel kan vara att alla fem 

lärare har samma typ av svar eftersom de har arbetat ungefär lika länge inom läraryrket vilket kan 

innebära att de har liknande erfarenheter och attityder till läxor. Det som har gjort att jag valt dessa 

pedagoger är för att jag vet att de har flera års erfarenheter, vilket har gjort mig ännu mer nyfiken. 

Eftersom de har varit verksamma i det svenska skolsystemet i många år väcktes mitt intresse för hur de 

ser på läxor. Här nedan kommer jag att presentera de skolor som de fem grundskolelärarna arbetar på. 

Vidare i nästa stycke följer en kort presentation av intervjupersonerna. 
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Skola1: Cirka 550 elever, från förskoleklass upp till årskurs nio, omkring 80 % av dessa elever har en 

annan etnisk bakgrund än svensk. Det är cirka 70 pedagoger som jobbar i denna skola och skolan ligger 

i ett mångkulturellt område. 

 

Skola2: Cirka 750 elever, från förskoleklass upp till årskurs nio, omkring 60 % av dessa elever har en 

annan etnisk bakgrund än svensk. Det är cirka 70 pedagoger jobbar i denna skola som ligger i ett 

mångkulturellt område. 

 

Skola3: Cirka 550 elever, från förskoleklass upp till årskurs nio, omkring 99 % av dessa elever har en 

annan etnisk bakgrund än svensk. Skolan är internationell, minst 30 olika språk talas. Cirka 70 

pedagoger jobbar i skolan som ligger i ett mångkulturellt område. 

 

4.3  Presentation av informanter 

 
Här nedan följer en kort presentation av de informanter som har deltagit i min undersökning. 

Tre av dessa lärare är mellanstadielärare och två är högstadielärare. När jag har valt har jag inte tänkt på 

kön, etnicitet och ålder utan deras erfarenhet inom läraryrket. Alla dessa lärare har flera års erfarenhet 

inom läraryrket vilket jag är nyfiken på och därför vore det intressant att se hur de ser på läxan och vilka 

svar som framkommer. 

 

 

Lärare 1: Är etnisk svensk och är mentor i en årskurs fem för 29 elever som har en annan etnisk 

bakgrund än svensk i skola 1, han har mer än 15 års erfarenhet inom läraryrket och är utbildad till 

mellanstadielärare.  

 

Lärare 2: Är etnisk svensk och är mentor för en årskurs fem som består av 19 elever som har en annan 

etnisk bakgrund än svensk och fem etniska svenskar i skola 2. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom 

läraryrket och är utbildad till mellanstadielärare. Hon har behörighet att undervisa från mellanstadiet upp 

till årskurs sju. Har tidigare arbetat som ämneslärare för högstadieelever, men för det mesta arbetat som 

4-6 lärare.  

 

Lärare 3: Är flerspråkig men har bott i Sverige i mer än 25 år och är ämneslärare för NO-ämnena i 

skola 3. Han har även jobbat inom mellanstadiet och har mer än 15 års erfarenhet inom läraryrket. De 

olika grupper av elever som han undervisar till består endast av tvåspråkiga elever. Lärare tre har 
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studerat till ämneslärare och är behörig inom dessa ämnen. Just nu är han även mentor för en grupp 

elever i årskurs nio.  

 

Lärare 4: Är etnisk svensk och är mentor för en årskurs sex som består av 25 elever med en annan 

etnisk bakgrund än svensk och två etniska svenskar i skola 1. Han har mer än 15 års erfarenhet inom 

läraryrket och är utbildad till mellanstadielärare och har alltid jobbat som det, det vill säga 

mellanstadielärare. 

 

Lärare 5: Är flerspråkig och har bott i Sverige i mer än 25 år och ämneslärare för matematik och NO i 

skola 2. Hon är klassföreståndare i en årskurs nio som består av 23 elever varav åtta elever med en 

annan etnisk bakgrund än svensk och har mer än 15 års erfarenhet inom läraryrket. Hon är behörig att 

undervisa från årskurs fyra till årskurs nio, men har alltid arbetat inom högstadiet.  

 

 

4.4 Utformning av undersökningsmetod 

 
Jag började diskutera mitt ämne tillsammans med min omgivning för att få fler idéer kring ämnet. De 

största frågorna som framkom var; hur förhåller sig lärarna i en mångkulturell skola till läxor för 

tvåspråkiga elever? Vilka sorts svårigheter finns? Vilka metoder använder de sig av när det gäller valet 

av läxor? Med hjälp av mina egna funderingar och frågor framkom mitt syfte och mina frågeställningar.   

 

Efter en tids fundering hade jag bestämt mig och påbörjade min planering, jag började tänka på vilka 

skolor respektive lärare jag skulle vända mig till. När jag hade kommit på det åkte jag till en skola i 

taget på egen hand för att prata med de lärare jag ville ha med i min studie. Jag besökte dem istället för 

att ringa eftersom jag ville att de skulle se mig ”ansikte mot ansikte”. Redan vid vårt första möte 

berättade jag syftet med min undersökning. Vi diskuterade var vi skulle träffas och hur lång tid det 

kunde ta. Vi kom fram till att vi skulle träffas i deras klassrum efter/innan skoltid och att det kunde ta 

cirka 45 minuter. 

 

Vid varje intervjutillfälle började jag med att fråga samtliga lärare om intervjun fick spelas in. Alla fem 

lärare gav sitt medgivande. Kvale anser att det vanligaste sättet att registrera intervjuer på är 

bandspelare, då kan man koncentrera sig på både dynamiken och ämnet i intervjun(Kvale 1997 s.147).  
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Därutöver informerade jag samtliga lärare att de skulle anonymiseras i den färdiga uppsatsen. Inga namn 

eller personliga uppgifter skulle finnas med. Informanterna blev även informerade om att materialet 

endast skulle brukas i undersökningens syfte och att det endast är jag som ska lyssna på materialet. Jag 

använde mig av en intervjuguide som finns med som bilaga på sidan 45, som bestod av en lista med 

frågor som gav mig stöd för att inte avvika från ämnet. Denna intervjuguide bestod av både 

strukturerade och ostrukturerade frågor med öppna svar, informanten formulerade sina öppna svar vilket 

skiljer sig från kvantitativa intervjuer där det oftast brukar vara att informanten kryssar i sitt svar (Larsen 

2008 s.83). Staffan Stukát anser att metodiken i en sådan kvalitativ intervju ger en större möjlighet till 

att komma längre och nå djupare svar i intervjun, han påpekar även att denna metodik brukar kallas för 

semistrukturerad eller halvstrukturerad intervju. Intervjumetoden är flexibel och följsam, intervjuaren 

kan gå in på motiv och känslor vilket är omöjligt att göra med en enkät eller strukturerad intervju 

(Stukát 2005 s.39).  

 

Jag har endast intervjuat fem lärare och kan därför inte generalisera hur alla lärare i Sverige tänker kring 

det valda ämnet. Men jag har däremot fått en uppfattning om vilka problem dessa fem lärare upplever 

när det gäller läxor och valet av läxor när det kommer till tvåspråkiga elever. 

 

 

4.5 Resultat och analys beskrivning utifrån mina 4 teman 
 

Jag har valt att göra en innehållsanalys av mitt insamlade material. Syftet med innehållsanalysen är att 

identifiera mönster, gemensamma drag, samband och skillnader.  Dessa olika koder kategoriseras och 

datamaterialet sorteras efter dessa kategoriseringar (Larsen 2008 s.101-102). Under bearbetningen av 

intervjuerna utgick jag ifrån mitt syfte och frågeställningar som finns på sidan 7 och kategoriserade 

lärarnas erfarenheter och attityder i fyra teman. Dessa fyra teman tar upp:  

 

 Tvåspråkiga elevers läxsvårigheter 

 Valet av läxor och deras utformning 

 Föräldrarnas roll 

 Motivation.  

 

Med tanke på den begränsade tiden, har denna kategorisering gjort så att mitt empiriska material blivit 

lättare att arbeta med, det gav mig en möjlighet till att se skillnader och likheter mellan informanterna. 
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4.6 Hermeneutiska forskningstraditionen 
 

Min uppsats bygger på den hermeneutiska forskningstraditionen som handlar om läran om tolkning och 

förståelse av den mänskliga världen.  Inom hermeneutiken försöker man dock inte söka efter en absolut 

sanning, enligt hermeneutikens kunskapsteori finns ingen sådan sanning (Thomson 2007 s.177-180). 

Hans George Gadamer som har en viktig roll inom hermeneutiken understryker att all förståelse och 

mening är strukturerad av icke medvetna fördomar, vilket jag hade under studiens början. 

Med begreppet fördomar menar han inget negativt utan uttrycket hänger samman med förståelse. Han 

menar att förståelsen aldrig börjar från nollpunkt, historien finns alltid redan där. Förståelsen är betingad 

av tankegods och föreställningar som följt med från vårt förflutna och dessa föreställningar uppdateras i 

nya situationer vilket i det här fallet handlar om mitt val av uppsatsämne.  Våra betingade tankegods och 

föreställningar bildar en förståelsehorisont som innebär gränsen för en individs kunskaper, förståelse 

och kunnande. Denna förståelsehorisont vigdas vid möten med andras idéer och kunskaper (Thomson 

2007 s.94-97). I det här fallet så har min förståelsehorisont vidgats för det valda ämnet, med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med de fem lärarma. 

 

Kvale konstaterar att forskningsintervjun är en dialog om den mänskliga livsvärlden, det muntliga 

samtalet förvandlas till texter som man själv ska tolka. Jag ser hermeneutiken som relevant för min 

intervjuforskning eftersom jag först kastar ljus över den dialog som skapar intervjutexter som ska tolkas 

och sedan genom att klarlägga den process där intervjutexterna ska tolkas (Kvale 1997 s.50-60).  

 

Min undersökningsstudie kommer främst handla om att jag ska tolka informanternas svar på bästa 

möjliga sätt och jag är definitivt inte ute efter att klarlägga en absolut sanning. Alla vi människor har 

egna uppfattningar, upplevelser och erfarenheter.   
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4.7 Etiska aspekter 

 
Under uppsatsskrivningen fungerar jag som forskare och inom den här studien har jag en skyldighet att 

ta hänsyn till vetenskapsrådets fyra grundläggande krav för individskydd, som är utgångspunkten för 

forskningsetiska övervägande. Vid varje intervjutillfälle har jag arbetat efter de forskningsetiska 

principer som består av:  

 

 

Informationskravet: där jag som forskare informerade deltagaren om den aktuella forskningen och 

forskningsuppgiftens syfte och detta framfördes muntligt. Samtyckeskravet: jag upplyste att informanten 

själv ska bestämma över sin medverkan i undersökningen. Det är frivilligt att delta och samarbetet kan 

avslutas när man vill. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om de deltagande ska ges största 

konfidentialitet, personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast nyttjas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

 

4.8 Metoddiskussion 

 
Eftersom lärarnas erfarenheter och attityder stod i centrum ansåg jag att den kvalitativa intervjun 

passade mitt syfte bäst. Larsen hävdar att den kvalitativa forskningsintervjun är effektivast då man vill 

få fram en helhetsförståelse och attityder. Detta skiljer sig från den kvantitativa metoden, som 

exempelvis enkätundersökningar som redovisar ett mer mätbart resultat (Larsen 2009 s.23). Innan man 

bestämmer sig för en viss metod bör man tänka efter noggrant och fråga sig: Hur mycket tid har jag? 

Vilken metod behärskar jag? Larsen konstaterar att vissa undersökningsmetoder kräver mer tid än andra. 

En avvägning bör göras om vad som verkligen är viktigast i den aktuella undersökningen (Larsen 2008 

s.25). Detta nämner även Stukát där han menar att en sådan kvalitativ intervju kan vara mycket 

tidskrävande, man klarar inte hur många personer som helst. Transkriberingen av intervjuerna är också 

en del av processen som man bör tänka på, det är tidsödande och kan bli många sidor (Stukát 2005 s.40). 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun kan innebära speciella metodologiska och etiska problem vid 

intervjuns gång. En kvalitativ intervju kan bli mer tidskrävande och svårare att behandla efteråt, 

eftersom inga mätbara svarsalternativ är ikryssade. Det kan bidra till att informanterna inte är 

sanningsenliga, det är svårare att vara ärlig när intervjuaren sitter framför dig än när du anonymt kryssar 
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i de svarsalternativen i ett frågeformulär. Det kan även vara så att intervjuaren påverkar 

intervjuresultatet genom sättet han/hon intervjuar på eller om informanten känner sig iakttagen, vilket 

kan påverka intervjun (Larsen 2009 s.27).  

 

 

4.9 Studiens tillförlitlighet 

 
Det finns två viktiga punkter att tänka på som är av avgörande betydelser för att arbetet ska bli 

trovärdigt och dessa två punkter är validitet och reliabilitet. Med validitet menas studiens giltighet och 

relevans, det är viktigt att samla in data som är relevant till studiens syfte och frågeställningar. Detta har 

jag gjort genom att ställa de rätta frågorna utifrån min problemformulering. Reliabilitet är också viktig, 

med det menas undersökningens pålitlighet och precision. Detta har jag säkrat genom att låta 

informanten svara på mina intervjufrågor beskrivande och utförligt genom följdfrågor och olika 

exemplar (Larsen 2009 s.41).  

 

 

5. Resultat och analysredovisning av intervjuerna  

 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra lärarnas erfarenheter och attityder till läxor när det gäller 

tvåspråkiga elever. Jag har valt att lyfta fram de uppfattningar som är relaterade till arbetets syfte och 

frågeställningar. Såsom jag nämnt tidigare i uppsatsen (kap 1 s.7 kap 4 s.20), kommer resultaten att 

delas in i fyra teman kopplade till tidigare forskning och teori.  

 

 

5.1 Tvåspråkiga elevers läxsvårigheter 

 

När det kom till frågor som handlade om tvåspråkiga elevers läxsvårigheter, var de flesta lärare eniga 

om att det är förutsättningarna som står i vägen för läxläsningen. Vissa tvåspråkiga elever har inte 

samma förutsättningar som etniskt svenska elever har. Inom dessa aspekter ingår språksvårigheter, brist 

på studiero, mindre stöd från föräldrarna, traumaupplevelser och annan skolkultur. Somliga informanter 

menar att det kan finnas många bakomliggande orsaker till deras läxsvårigheter, men vanligtvis brukar 

det handla om otillräckliga språkkunskaper. Detta kan tolkas utifrån Coopers skildring, där han menar 

att det kan finnas många aspekter som skapar en misslyckad hemläxa. Det finns många barn med 
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inlärningssvårigheter och som har mindre kunskaper om ämnet. Dessa barn bör få små läxor som 

förbättrar den kunskap som de redan har (Cooper 2007 s.35-36). Medan andra forskare håller fast vid att 

läxor ska ges och ska ge föräldrarna en inblick i elevernas skolgång såsom Steinberg gör (Steinberg 

2006 s. 9-17).  

 

 

Lärare 1:”Oftast brukar föräldrarna hjälpa till med läxorna, men när eleverna lämnar in läxan ser  

man att de har förstått uppgiften fel” 

 

  

Lärare ett uppger att läxsvårigheter är ett vanligt förekommande problem bland hans elever. 

Svårigheterna brukar oftast uppstå när eleverna respektive föräldrarna har bristande språkkunskaper. 

Utifrån detta synsätt menar lärare ett att det svenska språket oftast brukar vara ett förekommande 

problem när det gäller läxor. Enligt citatet ovan kan föräldrars hjälp leda till missuppfattning av 

hemuppgiften. Lärare 1:s synsätt kan tolkas utifrån Westlunds inställning i Sundströms artikel där hon 

menar: hur bra är det när eleverna får hjälp av sina föräldrar som inte förstår? elevernas självkänsla 

försämras och vad händer då med inlärningen? Hur motiverad blir man av det som elev? (Sundström 

2008).  Då lärare ett uttrycker att det är svårt för en elev som har bott i Sverige i fem år att kunna det 

svenska språket lika bra som en inrikes född tvåspråkig elev. En sådan elev bör främst få extra stöd av 

en speciallärare. Likaså menar Vygotskij när han talar om den närmsta utvecklingszonen, där han menar 

att barnet lär sig först tillsammans med en vuxen, det vill säga av en person som kan mer än vad man 

själv kan (Gibbons 2000 s.26-27). 

 

 

Lärare 2:” Det spelar nog ingen roll vilket språk barnet pratar hemma utan det är under vilka 

förutsättningar barnet lever. Barn som har det svårt i skolan och stödet hemifrån inte finns, kan bidra 

till läxsvårigheter” 

 

 

Enligt lärare två tycker hon att det kan kännas orättvist för vissa elever som lider av sådana svårigheter, 

det vill säga inlärningssvårigheter och inget stöd hemifrån. Inlärningsprocessen går mycket segare och 

följden kan då bli att eleverna känner sig chanslösa. Vidare förklarar hon att hon arbetar med läxor, men 

förstår att det finns vissa elever som har det jobbigare än andra. Hon uppger att det finns föräldrar som 

försöker hjälpa sina barn men missförstår uppgiften. Lärare två och lärare ett tycker i stort sett 
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detsamma, då de i sin tur hävdar att föräldrarnas stöd och hjälp kan inverka negativt på läxläsningen. 

Detta innebär att föräldrarnas hjälp inte alltid är den bästa. Men lärare två förstår att vissa elever har det 

jobbigare än andra beroende på hur de har det hemma. Samtidigt ger hon läxor och då ställer jag mig 

frågan, hur går dessa två delar ihop?  

 

Lärare 3:” Det finns väsentliga skillnader mellan ”invandrarelever” och etniska svenskar när det gäller 

läxor och deras lärande, det betyder inte att ”invandrarelever” är sämre utan vissa av dem har bara 

sämre förutsättningar (paus). Det kan handla om språket, föräldrarnas stöd och kulturen” 

 

Lärare tre uppger att det är vanligt med läxsvårigheter bland tvåspråkiga elever, vilket beror på de sämre 

förutsättningarna som i stort sätt handlar om hur eleverna har det hemma. Vidare betonar han att de 

flesta föräldrar vill hjälpa till och vill att eleven ska nå det bästa, men kan inte göra så mycket. Han 

berättade även att kulturen skiljer sig mellan de flesta tvåspråkiga och de etniska svenskarnas, det ser 

olika ut i alla hem. Lärare tre menar att det är viktigt att man som lärare är medveten om att 

läxsvårigheter är vanligt då eleverna har en annan etnisk bakgrund än svensk. Det handlar inte endast 

om språksvårigheter utan även kulturens normer och vanor. Hans erfarenheter och attityder kan tolkas 

utifrån Jim Cummins fyra nyckelområden som beskrivs i Gibbons bok.  Då dessa fyra nyckelområden 

kan tolkas som en ram för hur man som lärare bör arbeta när det gäller undervisning för tvåspråkiga 

elever . Dessa nyckelområden består av: 

 

 Som lärare bör man ha ett aktivt deltagande från närsamhället och föräldrar 

 Som lärare bör man ha ett kulturellt och språkligt medvetande 

 Som lärare bör man arbeta med bedömning och utvärdering  

 Som lärare bör man använda sig av en passande pedagogik (Gibbons 200 s.28-30). 

 

Såsom jag nämnt tidigare kan Cummins fyra nyckelområden tolkas som en ram för hur man som lärare 

bör arbeta med tvåspråkiga elever. Alla kommer från olika kulturer, det är viktigt att arbeta på ett sådant 

sätt som främjar eleverna till att fortsätta lära sig. Alla fyra nyckelområden kan tydas som viktiga 

underlag för undervisningen.  

 

Lärare 4: ” Jag ser att det finns skillnader mellan de tvåspråkiga och de etniska svenskarna. 

Skillnaderna brukar framförallt handla om språksvårigheter, det vill säga föräldrarnas och elevernas 

kunskapsbrist när det gäller det svenska språket”  
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Lärare fyra och tre har liknande synpunkter, då de menar att det kan finnas en skillnad mellan 

tvåspråkiga och etniska svenskar när det gäller läxläsning. Lärarna upplever att de elever som har en 

utomsvensk härkomst brukar oftast ha sämre förutsättningar och att det är där svårigheterna kan uppstå. 

Föräldrarna vill barnets bästa men är inte lika insatta i det svenska skolsystemet som i sin tur kan bero 

på otillräckliga språkkunskaper och mindre kunnighet om det svenska skolsystemet. Svenska föräldrar 

brukar oftast veta hur den svenska skolan ser ut och när eleverna får läxor, medan många utländska 

föräldrar inte har en aning om hur det svenska skolsystemet fungerar. Detta nämner även Sundström om 

Hellstens inställning då han påstår att alla elever har olika förutsättningar och att alla inte har de 

förutsättningarna som de egentligen behöver hemma för att klara av läxan (Sundström 2008). Av den 

anledningen sker inlärningen bäst under lärarledd tid vilket är en uppfattning som även Rosanna 

Dinamarca står fast vid . 

 

Lärare 5: ” Elever med ”invandrarbakgrund” läser mindre, pratar mindre svenska och är fasta vid sin  

identitet. Nu pratar jag inte om alla elever utan vissa av dem”. 

 

Lärare fem anser att många av dagens tvåspråkiga elever är fasta vid sin identitet och kultur, eleverna är 

och har oroliga föräldrar som tänker att deras kultur kommer att försvinna. Enligt citatet ovan tycker hon 

att det blir allt mindre svenska i skolan och på fritiden bland eleverna. Hon menar att många av dagens 

tvåspråkiga elever pratar sitt hemspråk och slangord i skolan. Brist på språk är en av de största 

anledningarna till att de tvåspråkiga eleverna ibland klarar sig sämre. Hon påstår att man inte kan dra 

alla över en kam, men att det är en markant försämring med det svenska språket jämfört med tidigare år. 

Lärare fem nämner även att det finns tvåspråkiga elever som pratar bra svenska i skolan, men när de 

kommer hem är det bara deras hemspråk som gäller. Denna lärare är skiljaktig från de andra genom att 

tycka att elevernas språk har försämrats med tiden på grund av olika aspekter. Som exempelvis slangord 

med vänner på fritiden och i klassrummet men även mindre läsning av böcker och tidningar. 

”Invandrare umgås med invandrare” uttrycker hon med en nedstämd röst. Inga andra lärare nämner 

sådana försämringar trots att alla lärare har arbetat ungefär lika länge inom läraryrket.  
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5.2 Valet av läxor och deras utformning 

 

När samtliga lärare började diskutera läxans betydelse, valet av läxan och deras utformning så märktes 

det klart och tydigt att de hade en positiv inställning till läxor. I överlag ansåg samtliga lärare att läxan 

inte endast handlar om uppgiften i sig, utan att ansvaret också är en viktig faktor. Detta kan tolkas 

utifrån Jan Björklund inställning till läxor, då han menar att läxor är en viktig del i undervisningen. Han 

står fast vid att läxor är bra och att Sverige är det land som har minst prov i västvärlden. Vidare 

beskriver han även att kunskapsskillnaderna ökar och blir allt tydligare bland elever i den svenska 

skolan. Rosanna Dinamarca anser däremot att läxan ska slopas, läxan ska göras under lärarledd tid 

tillsammans med kompetent personal. Alla individer har olika hemförhållanden och alla får inte den 

hjälpen som krävs vilket gör skolan orättvis (Tv4debatt 2011). 

 

Mina tillfrågade lärare ansåg att eleven redan i de tidigare årskurserna bör lära sig att ta eget ansvar för 

sitt eget lärande. Redan här framhävs språksvårigheter som ett stort problem för både föräldrar och 

elever. Likaså säger Hellstens forskning, där han skriver att läxor inte endast påverkar eleven utan 

familjen också. Vidare beskriver han att det blir som att eleven tar med sig jobbet hem. Hellsten menar 

att läxan påverkar elever negativt när deras föräldrar saknar kunskaper som framförallt handlar om 

språket (Hellsten 1997 s.211). Även Westlund uttrycker att det finns för lite forskning kring de negativa 

aspekterna som framkommer under läxläsning som exempelvis problem i hemmet, stress och brist på tid 

(Westlund 2004:31). Både Hellsten och Westlund poängterar att det finns för lite forskning kring 

fenomenet läxa och att de negativa aspekterna knappt tas upp när det kommer till undersökningar vilket 

tyder på för lite forskning rörande ämnet. Ulf Leo uppger att den lilla forskningen kan bidra till att 

lärarna ger läxor utan att tänka på individen. Han avser att det finns för lite forskning om de negativa 

aspekterna att stöda sig på, det vill säga ingen forskning som visar något negativt om läxan och på så 

sätt är det svårt att bryta det traditionella mönstret (Sundström 2008). 

 

Lärare 1:”Eftersom jag har en klass med 29 elever som har en annan etnisk bakgrund än svensk ger jag 

läxor som jag vet inte kräver hjälp från föräldrarna(paus). Det viktigaste för mig är att de lär sig ta eget  

ansvar genom att ta hem läxan, försöka gör den och sedan hämta tillbaka den till skolan” 

 

Lärare ett uttrycker att många av elevernas föräldrar inte kan det svenska språket, därför kan han inte ge 

vilken läxa som helst. Det brukar oftast vara matte- och engelskaläxa. Läsläxa brukar vara meningslös 

eftersom eleverna har svårigheter med läsförståelsen. Alla får samma typ av läxa och det brukar oftast 

handla om det man håller på med under undervisningen. Uppföljningen brukar ske som en genomgång 
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på tavlan, där man ser vilka elever som har förstått och vilka som inte har förstått. Förhoppningsvis syns 

detta när eleverna räcker upp handen och pratar mer än andra om uppgiften. Det positiva med det är att 

ge eleverna ytterligare en chans att lära sig något som de kanske inte förstod hemma. Enligt lärare ett 

som arbetar i mellanstadiet, så är huvudpoängen med läxor att träna elevernas ansvarstagande och inte 

uppgiften i sig, vilket är något viktigt inför högstadiet. 

 

Lärare 1:s synsätt kan tolkas utifrån Coopers inställning där han menar att det positiva med läxan är att 

eleverna får en större förståelse, en disciplin och en bättre uppmuntran till att lära sig utanför 

klassrummet (Cooper 2007 s.11). I synnerhet ska man som lärare forma läxan utifrån det man gör i 

undervisningen, det här är ett sätt som får läraren att förstå om eleven har lärt sig det man har arbetat 

med i undervisningen (Cooper 2007 s.35-36). Här kan jag se tydliga likheter mellan Cooper och lärare 

ett. Båda två anser att man bör forma läxan utifrån det man gör i klassrummet vilket gör läxan till en 

kompletterande uppgift som gör att man får ytterligare en chans till att bearbeta det man har gjort i 

skolan i hemmet. Detta är även något som är likt Steinberg beskrivning. Då han ser läxan som ett fortsatt 

projektarbete som man gör hemma. Som i sin tur handlar om att man fortsätter med det man gör i skolan 

i hemmet (Steinberg 2007 s.16-17).  

 

 

Lärare 2:” Jag använder regelbundna läxor i matte, engelska och svenska. I svenska använder jag mig  

mest av läsförståelseläxor. Eleverna kan läsa en text men har svårt att förstå innehållet”  

 

 

Enlig lärare 2:s citat ovan så ger hon läxor om sådant som elever bör träna mer på. De elever som har 

svårigheter får oftast sina läxor av specialläraren. Hon menar att de elever som har svårigheter blir det 

individanpassat eftersom de har andra uppgifter hos specialläraren. Uppföljningen sker i samband med 

specialundervisningen. Enligt läraren så påverkas inte läxvalet av klassens karaktär eftersom de elever 

som har det svårare än andra får stöd av specialläraren. Jag tolkar lärare 2:s erfarenheter och attityder 

utifrån Coopers resonemang som jag nämnt tidigare i början av analys och resultatredovisningen, där 

han påstår att läxan kan ha en negativ inverkan på de elever som har inlärningssvårigheter. Han anser att 

elever som har inlärningssvårigheter bör få små läxor som förbättrar den kunskap som de redan har 

eftersom de oftast tycker att det är svårare att göra läxan än vad elever utan inlärningssvårigheter tycker 

(Cooper 2007 s.35-36). Som i det här fallet är specialläraren, som ger individanpassade läxor till de 

elever som har det svårt. 
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Lärare 3:”Jag använder mig av läxor och tycker att det är viktigt. Jag brukar individualisera läxorna 

beroende på elevernas kunskapsnivåer, bakgrund och förutsättningarna. (paus) Den senaste tiden har 

jag arbetat allt mer med vardagsrelaterade läxor” 

 

Lärare 3:s citat åskådliggör på att han anpassar läxorna till varje individ utifrån eleverna förutsättningar. 

Uppföljningen brukar ske som en redovisning för klassen, där eleverna presenterar sitt arbete eller läxa. 

Det är meningslöst att ge svåra och tråkiga läxor, eleven ska tycka att det är roligt och känna att de 

förstår. Det handlar i sin tur om man se till individen och utgå ifrån individens kunnighet och 

förutsättningar. 

 

Lärare 3:s inställning till läxor kan tolkas utifrån läroplanen 1980 som menar att läxor ska  

individualiseras och lära eleverna att ta eget ansvar för sitt eget lärande samtidigt som de befäster  

kunskaper som de har lärt sig under skoldagen.  Likaså avser Steinberg där han framställer läxan som  

någon repetition av det man har gjort i skolan och brukar oftast handla om baskunskaperna som att läsa,  

räkna och skriva (Steinberg 2007 s.16 -17 ).  

 

Lärare 4:”Läxor är en viktig del i undervisningen, lyckas man hemma så brukar man oftast bli 

motiverad till att lära sig i skolan (paus). Jag brukar arbeta med läxor, oftast läxor som jag vet inte  

kräver hjälp från föräldrarnas håll, eftersom jag vet att de flesta föräldrar inte kan det svenska språket” 

 

Lärare fyra visar att han har en positiv inställning till läxor, vilket i hans fall handlar om läxor  

som inte kräver hjälp av föräldrarna. Han arbetar med läxor i matte, engelska och svenska och talar  

alltid om för eleverna, att om det är något de inte förstår får de stryka under och fråga honom dagen  

efter i skolan. Han brukar oftast ha inlämningar av läxor, där han ser vilka som förstod och vilka som  

inte förstod läxan. Hans erfarenheter och attityder kan tolkas utifrån det Steinberg konstaterar, att läxan  

är en viktig del i undervisningen, syftet med läxan är att eleven ska lära sig ta eget ansvar för sitt arbete 

(Steinberg 2006 s. 9-17). I Sundströms artikel skriver hon att Westlund tycker att man ska vara försiktig 

när man ger läxa, det bör vara en tidsbegränsad läxa istället för en mängd uppgifter. Det kan innebära en 

risk att läxan blir gränslös när man som lärare inte tar hänsyn till tiden, vilket lärare fyra gör (Sundström 

5/8 2008). Detta framhäver även Cooper där han menar att elever har lätt för att få en negativ inställning 

när det blir för mycket skolarbete på en gång. Då han menar att för mycket skolarbete kan medföra en 

negativ inställning till läxor (Cooper 2007 s.11). 
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Lärare 5:”Läxor är något jag håller fast vid, man ska sträva efter läroplanen och se till att alla elever 

når de målen som krävs. Alla ska få läxor och samma typ av läxor” 

 

 

Lärare fem ger regelbundna läxor varje vecka, hon anser att det är för elevens bästa.  För några är det 

tufft och för andra är det lättare.  Utifrån mitt synsätt, så kan inte klassens karaktär påverka läxvalet hos 

lärare fem, vilket kan bero på att hon inte upplever läxsvårigheter bland hennes elever. 

 

Enligt lärare fem tycker hon att alla elever ska få samma typ av läxa. Svårighetsgraden ska  

vara detsamma för alla elever. De individer som har svårigheter ska få ett annat stöd från specialläraren.  

Då hon skildrar med ett exempel: ”om man har en klass med 25 elever och mer än hälften av dessa  

elever är nyanlända till Sverige, så är det en självklarhet att man måste anpassa läxorna utifrån deras  

kunskapsnivå” vilket hon aldrig har upplevt. Denna lärare skiljer sig från de andra lärarna genom att  

tycka att alla elever ska kunna lika mycket och få samma läxa.  

 

Sammanfattningsvis kan det uppfattas att samtliga lärare använder sig av läxor i undervisningen och har  

en positiv inställning till läxan. Ur ett analysiskt synsätt kan det tyckas att de flesta lärare hade en  

likartad syn om läxproblematiken, men som kunde skiljas när det kom till frågor som berörde valet och  

utformningen av läxan. Lindell skriver att han inte ser en nytta av läxläsning i svenska skolor när det  

gäller skolresultatet (Lindell 1990 s.28). Medan Cooper framställer att läxan inte har någon påverkan på  

resultatet för de yngre barnen, där läxan främst handlar om elevernas ansvarstagande. Läxan börjar  

påverka resultatet när eleverna blivit äldre genom repetition av färdigheter (Cooper 2007 s.11).  

 

 

5.3 Föräldrarnas roll 

 

Samtliga lärare tycker att föräldrarnas samverkan spelar en viktig roll i elevernas skolgång, men var och 

en har en egen syn på det. Vissa lärare tycker att det är svårt att nå ut till vissa föräldrar medan andra inte 

tycker att det är ett problem. När man som lärare inser att elevens föräldrar vill, men inte kan göra så 

mycket så får man som lärare acceptera det och göra det bästa av situationen. När föräldrar är delaktiga 

och har kontakt med skolan så är det lättare för eleven att lära sig, uttrycker de flesta lärarna. Lindell 

skriver att man som förälder inte ska se läxan som en börda istället ska man se det som en länk som 
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stärker sambandet mellan skola och hem (Lindell 1990 s.28). Ur ett kritiskt synsätt kan detta tolkas 

utifrån Coopers beskrivning där han menar att det inte alltid är så lätt, föräldrarna kan påverka eleven 

negativt vi läxhjälpsituationer vilket kan bero på föräldrarnas bakgrund och utbildning. Således kan 

föräldrarna ha en negativ inverkan när det gäller läxläsning (Cooper 2007 s.59-60).  

 

Lärare 1: ”utvecklingssamtal och föräldramöten är de tillfällen jag samarbetar med föräldrarna” 

 

Lärare ett påstår att han inte har någon koll på elevernas hemmiljöer men han har märkt att de flesta 

föräldrarna i hans klass har språksvårigheter och av den anledningen är det svårt att nå ut till dem. Enligt 

citatet ovan så är utvecklingssamtal och föräldramöten de tillfällen lärare ett träffar föräldrarna, vilket 

ändå är någon form av kontakt. När det gäller läxor så har han inget samarbete alls med föräldrarna 

eftersom han vet var problemet ligger, det vill säga otillräckliga språkkunskaper. Han har lärt känna sin 

klass och vet orsaken till den svåra kontakten, som i det här fallet är att föräldrarna inte kan de det 

svenska språket. 

 

Enligt lärare två ser hon föräldrar som en viktig resurs, men alla föräldrar samverkar inte lika mycket. 

Hon anser att de senaste åren har föräldrasamverkan förändrats. Lärare två betonar att ”allt färre 

föräldrar kommer på föräldramöten, vilket kan bero på en osäkerhet som de bar med sig”. Vidare 

förklarar hon att det framförallt kan bero på språket. Föräldrarna är oroliga att de inte kan förstå de man 

pratar om på föräldramötet . På så sätt når man inte ut till alla föräldrar, då hon menar att samarbetet blir 

allt mindre och mindre. Detta kan tolkas utifrån Otterbecks skildring där han påstår att vissa föräldrar 

kan känna sig osäkra när de kommer till den svenska skolan, de är oroliga av allt de hör och läser. Han 

hävdar att denna oro kan släppa, genom att låta föräldrarna vara med eleverna i skolan vid ett par 

tillfällen för att se hur sitt barn har det (Otterbeck 2000 s.71-72). 

 

 

Lärare 3: ” Alla föräldrar bryr sig om sitt barns skolgång, men de visar det på olika sätt, några 

föräldrar pratar hur mycket som helst medan andra föräldrar hamnar i skymundan” 

 

 

Lärare tre påstår att han inte söker sig medvetet till elevernas hemmiljöer. När eleverna inte har gjort 

läxan så berättar de oftast varför. Det är när eleverna berättar om varför de inte har gjort läxan, han får 

en kännedom om deras hemmiljöer. Om det leder till att han blir tvungen att söka sig till hemmiljön så 

tar han kontakt med föräldrarna och försöker reda ut det som har hänt med hjälp av föräldrarna. Han 
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menar att det är svårt att nå ut till vissa föräldrar. Några föräldrar pratar hur mycket som helst medan 

andra håller sig på avstånd. Han tycker att det är viktigt med föräldrasamverkan och att det är avgörande 

för elevens lärande. Då han glatt och bestämt säger att ”så länge föräldrarna uppmuntrar och motivera 

eleverna till att göra sina läxor så blir det mycket enklare för eleven att göra läxan” 

 

Lärare 3: ”Om föräldrarna är medvetna om läxor så blir det naturligtvis mycket lättare för eleven att 

göra läxan”. 

  

Lärare 3:s inställning tolkas utifrån Steinbergs påstående där han menar att föräldrarna inte ska göra 

läxan åt barnet utan bara se till att det finns tid och plats åt att göra läxan. Men även förklara för eleven 

hur viktig det är att göra läxan. Steinberg ger tips till föräldrar som inte vet hur de ska gå tillväga när det 

kommer till läxor de inte förstår. Han uppger att om man som förälder har svårt att förstå läxan kan man 

gå tillväga via samtal eller mejl till lärare. Han menar att det kan finnas en osäkerhet hos föräldrarna när 

det kommer till konakt, som gör att de ser negativt på läxan (Steinberg 2006: 17). Likaså nämner 

Cooper, att det kan finnas en osäkerhet hos vissa föräldrarna som gör att de inte vågar ta för sig eller 

fråga, de kan känna sig osäkra på sättet de hjälper barnet men även att de tar över lärarrollen (Cooper 

2007: 59-60). Otterbeck nämner att kommunikationen mellan lärare och förälder är något som man 

vinner på, både som förälder och lärare. Han menar att samarbetet mellan förälder och lärare är en viktig 

del i undervisningen, det skapar en bättre relation till eleven (Otterbeck 2000 s.49-50). 

 

Likt lärare ett, tycker lärare fyra, att det är via utvecklingssamtal och föräldramöten han träffar elevernas 

föräldrar. Det är viktigt med föräldrasamverkan men det är inte alla föräldrar som är positiva till det. 

Lärare fyra menar att det kan hända att han tar kontakt med föräldrarna då han skildrar med ett exempel: 

”Det kan hända att jag tar telefonen och ringer ”Jockes” mamma om jag själv inte kan hantera 

”Jockes” situation ”. Han berättar även att föräldrarna bör komma till skolan för att se hur sitt barn 

arbetar. Även Otterbeck nämner att all oro och osäkerhet kan släppa om föräldrarna kommer och 

besöker skolan vid några tillfällen för att se hur sitt barn har det (Otterbeck 2000 s. 71-72).  

 

 

Lärare 5: ” Jag tror att föräldrarna vill att eleverna ska ta hem läxor. Men eleverna är lata”. 

 

Lärare fem uppger bestämt att hennes elevers föräldrar vill att barnen tar hem läxor, men eleverna är lata 

och har en negativ inställning till läxor. Ur ett kritiskt synsätt kan hennes åsikt tydas utifrån Coopers 

beskrivning, då han menar att för mycket skolarbete leder i sin tur till en negativ inställning till skolan 
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(Cooper 2007 s.11). Hon uttrycker ”för att man ska vara en bra lärare så bör man ha kontakt med 

elevernas föräldrar och ha koll på elevernas hemmiljöer”. Framförallt gör man det för elevens skull, för 

att kunna hjälp eleverna och hantera deras uppförande i vissa situationer. För att man ska kunna hantera 

vissa situationer som sker i och utanför klassrummet så är det bra att ha en kännedom om elevens 

föräldrar och hemmiljö. Detta kan jag tolka utifrån Sundströms artikel där Ulf Leo påstår att de flesta 

lärare vet att alla individer är olika och lever under olika förutsättningar. Trots detta ger lärarna samma 

läxor till alla av en gammal tradition, detta kan bero på för lite forskning att stöda sig på. Han menar att 

det finns lärare som inte vågar bryta mönstret, vilket kan bero på att det inte finns tillräckligt med 

forskning som visar de negativa aspekterna med läxor (Sundström 2008). 

 

Sammanfattningsvis kan det tyckas att samtliga lärare tycker att föräldrarnas roll är viktig. Men det är 

inte alla lärare som når ut till elevernas föräldrar pågrund av att föräldrarnas otillräckliga 

språkkunskaper står i vägen för kontakten. Dessa otillräckliga språkkunskaper kan skapa en oro och 

osäkerhet hos föräldrarna som gör att de inte vågar ta för sig. Utifrån ett analysiskt synsätt kan man se 

att alla lärare förutom lärare fem tycks ha en likartad syn när det gäller föräldrar rollen och säger att de 

inte vet mycket om elevernas hemmiljöer. Utifrån min tolkning med hjälp av min tidigare forsknings 

och teori så tolkas lärare fem som en lärare som inte vågar bryta det gamla mönstret, hon ger läxor bara 

för att läxor ska ges och glömmer bort individens kunnighet och förutsättningar. Detta kan leda till 

mindre lust och en negativ inställning till läxor, vilket kan bidra till att får en negativ inverkan på allt 

lärande.  

 

 

5.4 Motivation  

 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att uppmuntra och motivera eleverna. Som lärare måste man 

stimulera elevens motivation för läxan. Föräldrar och lärare bör tala om hur viktig skolan är för deras 

framtid. Man ska inte glömma bort att berömma dem, det är det lilla berömmet som uppmuntrar dem till 

att fortsätta lära sig. Många får inte höra beröm av sina föräldrar i hemmet. Således är det viktigt som 

lärare att göra det. ’ 

 

Lärare 1: ” Motivation är en av de viktigaste delarna i undervisningen” 
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Lärare ett anser att det är viktigt som lärare att motivera eleverna för att stärka elevernas självförtroende 

eftersom många inte får uppmuntran hemifrån. Detta kan bidra till en positiv syn på läxan. Då detta kan 

tolkas utifrån Coopers resonemang såsom jag nämnt tidigare, där han menar att eleverna kan tappa 

lusten till att läsa läxan när det blir för mycket på en gång. Denna orsak kan göra att de får en negativ 

inställning till skoluppgifter vilket leder till mindre skolpresentation. Läraren kan undvika detta genom 

att inte ge för mycket läxor och uppmuntra eleven (Cooper 2007 s.11). 

 

Lärare 2: ” Man ska inte glömma att ge beröm till eleverna när de gör sina läxor. Många elever får inte 

den uppmuntran hemifrån därför är det viktigt att jag som lärare gör det” 

 

Lärare två anser att man inte ska glömma att ge beröm till eleverna när de gör sina läxor, både som 

lärare och förälder. Hon berättar att det är många elever som inte får någon uppmuntran i hemmet. Vissa 

föräldrar är fullt upptagna med att lära sig det svenska språket och annat i det svenska samhället. Likt 

lärare ett, tycker lärare två, det vill säga att lärarens stöd är viktig eftersom många inte får stödet 

hemifrån. 

 

Lärare 3: ”Så länge föräldrarna uppmuntrar och motivera eleverna till att göra sina läxor så blir det 

mycket lättare för eleven också” 

 

Lärare tre menar att det blir mycket lättare för eleverna när föräldrarna vet om läxorna som ges, vilka 

slags läxor det är och hur ofta dem ges. Föräldrarna behöver inte sitta med eleven utan bara uppmuntra 

eleven, så att eleven får en trygghetskänsla av föräldrarnas stöd. 

 

Lärare 4: ”Det är viktigt att föräldrar och lärare uppmuntrar barnen till att göra läxorna. All 

uppmuntran som eleven får kan bidra till en positiv påverkan till läxan ” 

 

Lärare fyra menar att eleverna känner sig trygga när både föräldrar och lärare uppmuntrar de. Likaså 

menar Steinberg, att meningen inte är att föräldrarna ska göra läxan åt barnet, utan föräldrarna ska 

underlätta på bästa möjliga sätt genom att: uppmuntra, se till att det finns en bestämd tid och plats till att 

göra läxan samt visa hur viktigt det är att göra läxan (Steinberg 2006 s.17). Detsamma gäller läraren, 

läraren ska inte ge klara svar, utan finnas till genom att uppmuntra eleven till att lära sig. 

 

Lärare 5: ”Jag berömmer mina elever när de lämnar in läxan i tid genom att uppmuntra dem till att ha 

gjort något bra (ett stort leende)” Lärare fem nämner att många föräldrar inte har den tiden till att 
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uppmuntra och stöda sina barn, således är det viktigt att läraren gör det. Detta tolkar jag utifrån Gibbons 

resonemang där hon tar upp begreppet stöttning som är en viktig utgångspunkt när man ska lära ut till 

tvåspråkiga elever. Gibbons påstår att man som lärare ska kolla efter vilken sorts stöttning eleven 

behöver för att fullfölja hela skoluppgiften (Gibbons 2000 s.28-30). Samtliga lärare har liknande åsikter 

när det rör sig om frågor gällande motivation och uppmuntran. Ur ett analysiskt synsätt kan man se att 

de ser lärarens stöd som den absolut viktigaste delen i undervisningen, eftersom många elever inte får 

det stödet hemifrån således är det viktigt att man som lärare stöder och uppmuntrar eleven. 

 

6. Slutdiskussion och slutsats 

 

I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat utifrån mitt syfte som var att ta reda på de fem 

grundskolelärarnas erfarenheter och attityder till läxor för tvåspråkiga elever. För att göra det ännu 

tydligare har jag valt att använda mig av samma kategorisering som jag hade på resultat och 

analysredovisningen, som har genomsyrat hela studien. Denna kategorisering bestod av fyra teman som 

har varit nödvändiga för studiens syfte och frågeställningar. Min avsikt med kategoriseringen har varit 

att klargöra mina frågeställningar, göra studien lättare att arbeta med och ge uppsatsen en klarare 

struktur som jag även har nämnt i början av min uppsats på sidan 7. Dessa fyra teman omfattar: 

 

 Tvåspråkiga elevers läxsvårigheter 

 Lärarnas val av läxor och deras utformning 

 Föräldrarnas roll  

 Motivation.  

 

Avslutningsvis kommer jag att förtydliga min slutsats och mina uppslag till fortsatt forskning som har 

framkommit under studietiden.  

  

 

6.1 Slutdiskussion 

 

Under arbetets gång har jag med hjälp av tidigare forskning och mitt empiriska material sett att 

betydelsen av läxan har förändrats över tid. I de tidigare läroplanerna som finns med i min tidigare 

forskning på sidan 9 stod läxan med på ett eller annat vis. Medan i dagens läroplaner nämns inte läxan 
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överhuvudtaget. Med stöd av mitt empiriska material och tidigare forskning har jag sett att i dagens läge 

är läxans uppdrag att ge föräldrarna en inblick i vad eleverna gör i skolan samtidigt som den tränar upp 

elevernas ansvarstagande. Här nedan kommer jag att diskutera mitt empiriska resultat utifrån de fem 

grundskolelärarnas erfarenheter och attityder till läxor för tvåspråkiga elever. Jag använde mig av 

nedanstående frågeställningar: 

 

 Upplever lärarna svårigheter kring läxor när det gäller elever med en annan etnisk bakgrund än 

svensk? 

 Vilka metoder använder lärarna när det gäller valet av läxor?  

 Påverkas valet av läxor då man har ett stort antal tvåspråkiga elever?  

 

Lärarnas erfarenheter och attityder till läxan för tvåspråkiga elever varierade i deras repliker, men 

många svar kan upplevas väldigt lika. En förklaring till deras olikheter kan vara att de arbetar i olika 

årskurser och i olika områden. En förklaring till deras likheter kan vara att de har arbetat ungefär lika 

många år inom läraryrket och har fått sin lärarutbildning under samma period. Mitt forskningsresultat 

vilar på mitt empiriska material och kan därför inte generalisera till att gälla alla lärares erfarenheter och 

attityder. Jag vill även påpeka att alla vi människor är olika och har vår egen ”livsvärld” som handlar om 

vårt förhållningssätt till våra upplevelser av vardagen, som jag har nämnt tidigare i uppsatsen på sidan 

16. 

 

6.1.1 Tvåspråkiga elevers läxsvårigheter 

 

Samtliga fem informanter var starkt medvetna om att läxsvårigheter är vanliga när det gäller  

tvåspråkiga elever. I synnerhet kom det upp att icke etniska svenskar har sämre förutsättningar än  

etniska svenskar och det som oftast åtskiljer sig är det svenska språket, brist på studiero och föräldrar  

som inte är insatta i det svenska skolsystemet. Det är även sådant som kan synas i skolan när det gäller  

undervisning och läxor. De flesta informanter uttryckte att det är viktigt att sätta elevernas kunskaper  

och förutsättningar i centrum, för att kunna forma en undervisning som gynnar alla individer.  

 

Ett genomgående uttryck som framkom av de flesta informanter var att de sämre förutsättningarna som 

oftast brukar handla om bristande språkkunskaper, ingen studiero och föräldrars kunnighet bidrar till 

läxsvårigheter vilket skiljer sig från informant fem som uttrycker andra problem. Informant fem påstår 
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att ” elever med ”invandrarbakgrund” läser mindre, pratar mindre svenska och är fasta vid sin 

identitet”.  

 

Hon uppger försämringar som ingen informant har nämnt. Hon menar att läxsvårigheter drabbar de 

elever som pratar mindre och läser mindre svenska. Dock menar hon att svårighetsgraden på läxan ska 

vara densamma för alla elever vilket kan bero på att hennes tvåspråkiga elever inte har läxsvårigheter. 

Detta kan snarare tyda på att informant fem har kunskapsbrist om hur man som lärare ska möta olika 

individer i skolan och i samhället. Utifrån ett kritiskt synsätt kan hon tolkas som enformig, som gör att 

hon missar en hel del i undervisningen. Varför har hennes elever en negativ inställning till läxor? Varför 

påstår hon att de är lata? Allt detta kan bero på att hennes pedagogiska arbete kanske bör förbättras till 

ett mer ”modernare” arbetsätt där man sätter individen i centrum. En annan bakomliggande anledning 

till hennes åsikt kan vara hennes bakgrund, det vill säga det land hon kommer ifrån. Alla vi människor 

är olika, vi har olika personligheter, olika syn på lärande och olika förutsättningar. Det kan väl vara så 

att hon kommer från en familj eller ett land där läxor betyder oerhört mycket för barnens inlärning.  

 

Informant ett och två uppger att föräldrarnas insats kan leda till minskad självkänsla. Informant tre 

påstår att de flesta föräldrar vill hjälpa till och vill att eleven ska nå det bästa, men kan inte bidra med så 

mycket mer än att tala om för de att göra läxan. Han menar även att kulturerna kan se olika ut, kulturens 

normer kan bidra till att eleven får läxsvårigheter. Det är av stor vikt att man som lärare tar hänsyn till 

individen genom att bemöta eleven på rätt sätt, där elevens kunnighet och förutsättningar ska stå i 

centrum. Som i sin tur skapar en trygghetskänsla och positiv inställning till lärandet i klassrummet och 

utanför klassrummet.  

 

Sammanfattningsvis kan det tyckas att samtliga informanter upplever att läxsvårigheter är vanliga när  

det gäller tvåspråkiga elever. I överlag uttryckte alla informanter förutom informant fem att  

svårigheterna brukar oftast inte handla om elevernas kunnighet utan elevernas förutsättningar. Dock är  

informant fem skiljaktig från resterande informanter. Då skillnaden är att hon ser en markant försämring  

med det svenska språket de senaste åren som gör att de tvåspråkiga klarar sig sämre. Hon anser att  

läxsvårigheter drabbar oftast de elever som pratar mindre och läser mindre svenska.  
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6.1.2 Valet av läxor och deras utformning 

 

De informanter som har deltagit i min studie har en positiv inställning till läxor. Läxor ges för att träna 

elevernas ansvarstagande. Informant ett och fyra är överens om att ge läxor som inte kräver föräldrarnas 

stöd. Här kan man tydligt se att läxvalet påverkas utifrån elevernas förutsättningar. Detta är något som 

informant två också nämner, men hon ger sådant som eleverna bör träna mer på och verkar inte tänka på 

elevernas bakgrund fastän hon har förståelse om att vissa elever har det jobbigare än andra. Hon har lärt 

känna elevernas kunskapsnivå och anpassar läxorna utifrån det. Varje lärare har byggt upp ett arbetssätt 

med hjälp av sina egna erfarenheter, som hela tiden utvecklas. Alla människor är olika, vilket medför 

olika sätt att vara på och lära ut på.  

 

Informant tre individualiserar läxan utifrån elevernas kunskapsnivåer, men som kräver en hel del arbete 

vilket även Sundström (2008) tar upp om Hellstens tyckande. Hellsten anser att många lärare avskaffar 

läxor pågrund av att läxor tar tid att planera, följa upp och utvärdera. Detta kan medföra en känsla av 

bortkastad tid som man kunde ägna åt till undervisningen i skolan (Sundström 2008). Enligt Hellsten så 

är det svårt för vissa lärare att arbeta på det sättet som informant tre beskriver, det vill säga individ 

anpassa varje läxa utifrån individens kunskaper och förutsättningar. Anledningen till det, är att det 

kräver en hel del tid och arbete, som inte varje lärare har och klarar av. Dessa informanters åsikter 

åtskiljer sig från lärare fem, som tycker att läxorna som ges ska vara detsamma för alla elever eftersom 

alla strävar mot samma mål och alla elever bör kunna lika mycket i slutändan. Enligt henne påverkas 

inte klassens karaktär när det gäller läxvalet. Detta kan bero på att hon inte har läxsvårigheter bland sina 

elever. Såsom jag nämnt tidigare upplevs denna lärare som enformig och kan tolkas på det sättet Ulf Leo 

talar om i Sundströms artikel. Ulf Leo påstår att många lärare inte tar hänsyn till individens 

förutsättningar och använder sig av läxor av en gammal vana (Sundström 2008). Att varje individ i 

samhället har likartade möjligheter att kunna fullfölja och påverka sin studiegång, är i Sverige en viktig 

värdegrund, trots detta får vissa elever med utländsk härkomst, svårigheter vad gäller bland annat 

läxläsning. Detta strider då mot de målsättningar som staten eftersträvar om ett mer rättvist samhälle 

vilket jag även nämner på sidan 3. När man tycker att alla elever ska kunna lika mycket, blir det då en 

rättvis skola? Detta synsätt kan tyckas skapa en orättvis skola som inte passar alla individer. Valet av 

läxor kan påverkas beroende på hur elevernas förutsättningar och kunskaper ser ut. Klasserna kan se 

olika ut, i vissa klasser går det många tvåspråkiga elever som har språksvårigheter. Medan i andra 

klassrum kan det finnas många tvåspråkiga elever som inte alls har dessa svårigheter eftersom de är 

födda och uppväxta i Sverige.  De har föräldrar som kan bra svenska och förstår sig på den svenska 

skolan. Allt handlar om vilka förutsättningar eleverna lever under. Jag kan inte dra allmänna slutsatser 
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om att alla tvåspråkiga elever har läxsvårigheter, alla vi människor är olika och har olika kunskaper 

beroende på vår bakgrund, uppväxt och ålder. 

 

Med hjälp av min empiriska studie har jag kommit fram till att alla informanter har sin egen metod som 

de använder när det kommer till valet av läxor och deras utformning beroende på hur klassen ser ut, det 

vill säga elevernas kunnighet och förutsättningar. Varför informant fems erfarenheter och attityder 

avviker när det gäller valet av läxa och deras utformning kan bero på att hon inte upplever att valet och 

utformningen påverkas i hennes klass. 

 

6.1.3 Föräldrarnas roll 

 

Jag diskuterade även föräldrasamverkan med samtliga informanter. Utifrån alla informanters svar anses 

föräldrarna vara en viktig resurs för skolan och elevernas lärande. Något som några lärare uttryckte var 

att det ibland kan vara svårt att nå ut till vissa föräldrar pågrund av otillräckliga språkkunskaper. Deras 

otillräckliga språkkunskaper kan göra att de känner sig osäkra och oroliga inför den svenska skolan 

vilket Otterbeck nämner (Otterbeck 2000 s.71-72). Som lärare har man en skyldighet att informera hur 

det går för eleverna i skolan och vad de håller på med i skolan. Då man skulle man kunna skicka 

föräldrarna alternativa förslag på hur man kan gå till väga för att på bästa möjliga sätt ge svar på 

föräldrarnas frågor och funderingar.  Ibland är det svårt att veta hur eleverna har det i hemmet, 

hemmiljön vet man nästan ingenting om. Men informant fem tros sig veta hur elevernas hemmiljö ser ut 

och ser det som en viktig del i undervisningen, vilket ingen annan informant nämner. Några föräldrar är 

väldigt öppna och talar mycket om sig själva och hemmet medan andra föräldrar knappt pratar om sig 

själva eller hemmet. Informant ett, två, tre och fyra uttrycker att det är svårt att nå ut till vissa föräldrar. 

Utvecklingssamtal och föräldramöte är de tillfällen man diskuterar. I synnerhet påstår de att de inte har 

någon koll på elevernas hemmiljöer, alla föräldrar talar olika mycket. De menar att den svåra kontakten 

kan bero på att föräldrarna har otillräckliga språkkunskaper som gör att det skapas en distans mellan 

lärare och föräldrar. Informant fem uttrycker att en bra lärare bör ha kännedom om elevernas 

hemmiljöer och föräldrar. Enligt informant 5:s svar så har hon koll på alla elevers hemmiljöer och har 

samarbete med allas föräldrar, vilket skiljer sig från resterande informanter. Hennes åsikter kan tyckas 

vara entydiga och bestämda som inte leder någonstans. Informant tre och informant fyra har en likartad 

syn då de menar att läxorna blir så mycket enklare för eleven när föräldrarna har koll på läxorna som 

ges. Informanterna menar inte att läxan ska göras av föräldrarna utan att föräldrarna ska uppmuntra 

barnen till att göra läxan. Sundström skriver att Westlund däremot inte ser läxan som ett harmoniskt 
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projekt mellan elever och föräldrar. Vad händer med de elever som har föräldrar som inte kan hjälpa 

till? Vad händer med elevens självkänsla? Hur bra är det egentligen när en förälder tvingar sig att förstå 

läxan? (Sundström 2008). Det kan tyckas vara svårt för föräldrar som inte förstår det svenska språket, 

hjälpen kan då leda till missförstånd och minskad självkänsla. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla informanter tycker att föräldrarna är en viktig resurs för 

elevernas skolgång. Alla informanter förutom informant fem anser att det är svårt att nå ut till alla 

föräldrar, vilket kan bero på språksvårigheterna hos föräldrarna. Informant fem kan tyckas som 

tvärsäker när det kommer till frågor gällande föräldrasamverkan, hon menar att ett samarbete är ett 

måste om man satsar på att vara en bra lärare. 

 

6.1.4 Motivation 

 

Motivation och beröm är något som samtliga informanter står fast vid. Informanterna tycker att det är 

viktigt att man motiverar eleven till att fortsätta lära sig både i hemmet och i skolan. Som lärare är det 

viktigt att ge beröm och inte endast påpeka på de kunskapsbrister som eleven har. Alla informanter 

uttrycker att man ska berömma när eleven lämnar in läxan i tid, det betyder att eleven har tagit på sig 

ansvaret att ta hem läxan och sedan hämta tillbaka den till skolan. Många elever får ingen uppmuntran 

hemifrån, föräldrarna kanske inte har tid eller har annat att tänka på. Det kan även vara så att föräldrarna 

är fullt upptagna med att lära sig det svenska språket och det svenska samhället. Både informant ett och 

två anser att motivation är en viktig del i undervisningen. De menar att det finns många elever som inte 

får stödet hemifrån således är det viktigt att man som klassföreståndare tänker på det. Informant tre och 

fyra hävdar att läxorna blir lättare när föräldrar känner till läxorna som ges. Det räcker med att 

föräldrarna uppmuntrar och stöder eleven till att göra läxan. Informant fem berömmer alltid sina elever 

när det har gjort något bra. Hon menar att det finns många föräldrar som inte har den tiden som krävs. 

Sammanfattningsvis ser man att alla fem grundskolelärare anser att motivation är en viktig utgångspunkt 

i undervisningen. Det finns många föräldrar som inte kan eller som inte har tid för att stöda sina barn, 

vilket kan bero på att de är fullt upptagna med att lära sig det svenska språket eller annat i det svenska 

samhället. Av denna anledning är det viktigt att man som lärare har det i åtanken och försöker stötta 

eleverna så mycket som möjligt. 
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6.2 Slutsats 

 

I detta stycke avser jag att förtydliga mitt resultat kortfattat, där jag sammanfattningsvis tar upp de 

viktigaste uppfattningarna som är relaterande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Studien har gett 

mig en klar bild över de fem grundskolelärarnas erfarenheter och attityder gentemot läxor för 

tvåspråkiga elever. Resultatet visar en likartad syn på svårigheter kring läxan när det gäller tvåspråkiga 

elever. Samtliga lärare upplever att läxsvårigheter är vanligt bland tvåspråkiga elever. Majoriteten av 

lärarna anser att läxsvårigheter drabbar elever vars föräldrar inte behärskar det svenska språket.  

Man kan säga att de flesta lärare skildrar att det är de tvåspråkiga elevernas sämre förutsättningar som 

står i vägen för läxläsningen. Alla lärare använder sina egna metoder när det kommer till valet av läxor 

och utformningen är beroende av klassens karaktär, det vill säga elevernas kunnighet och 

förutsättningar. Det finns dock en skiljaktig lärare som inte anser att föräldrars okunskap av det svenska 

språket är bidragande till läxsvårigheter och hon anser heller inte att läxvalet påverkas av klassens 

karaktär. Däremot menar hon att läxsvårigheterna drabbar de elever som pratar och läser mindre 

svenska. I överlag kan det tyckas att alla lärare har en likartad syn när det kommer till läxsvårigheter, val 

av läxa och deras utformning och de tvåspråkiga elevernas påverkan när det gäller läxvalet. Dock kan 

man säga att samtliga lärares syn kan skiljas åt vid vissa punkter, vilket jag har angivit tidigare i 

uppsatsen. 

 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

I denna undersökning valde jag att intervjua lärare från svenska skolor. Under arbetets gång blev jag allt 

mer intresserad av hur andra lärare ifrån andra länder ser och arbetar med läxor. Det vore intressant att 

utföra en jämförande studie mellan lärare i Sverige och lärare ifrån ett annat land. 

Denna idé framkom när jag kollade på Jan Björklunds debatt med Rosanna Dinamarca då han nämnde 

att Sverige är det landet som har minst prov i hela västvärlden. Hur viktigt tycker lärare från andra 

länder att läxor är? Hur formar de sina läxor? Hur skiljer sig detta ifrån lärare från Sverige? 

Man skulle även kunna studera elevers och föräldrars erfarenheter och attityder till läxan såsom jag 

nämnt under studiens avgränsning på sidan 8. Hade jag haft mer tid skulle jag använda den tiden till att 

studera lärare, tvåspråkiga elevers och föräldrars syn på läxan.   
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7. Avslutande ord 

 

När jag tittar tillbaka på min egen skoltid så förstod inte de lärare som jag hade hur jobbigt det var när 

jag fick hemläxor. Det handlade endast om att få läxor som man sedan skulle lämna in eller bli förhörd 

på. Ett vidare individuellt intresse kan jag inte minnas. Under utvecklingssamtalen tog man upp vad som 

gick bra respektive dåligt och vad jag skulle göra för att bli bättre men aldrig om hur det gick med läxor. 

Det talas ingenting om läxor i lärarutbildningen och det står ingenting om läxor i varken läroplanen, 

kursplanen eller skollagen. När man sedan kommer ut i skolan antas läxor vara självklara?  

Nu när jag har analyserat fem grundskolelärares erfarenheter och attityder till läxor för tvåspråkiga 

elever så har jag upptäckt att betydelsen av läxor har förändrats över tid. Förr stod läxan med på ett eller 

annat vis i läroplanen medan i dagens läroplan står det ingenting om läxor. Vidare har de fem 

grundskolelärarna gett mig en klar bild av att de är medvetna om tvåspråkigas läxsvårigheter men 

arbetar olika i praktiken. Jag tror att lärarnas förhållande till läxor har förändrats i och med att antalet 

tvåspråkiga har ökat de senaste åren och därmed ser klasserna annorlunda ut jämfört med förr beroende 

på vilken bostadssegregation man bor i. Jag minns att när jag gick i grundskolan kunde det ha varit 20 

elever varav 4-5 tvåspråkiga men i dagens läge kan det vara betydligt många fler. 

 

Slutligen finner jag det av stor vikt att läraren tar hänsyn till elevers svårigheter, som har grund i det 

förhållandet att de talar två språk. Det är viktigt att läraren lär känna sina elever så att de kan anpassa 

läxläsningen till deras svårigheter så att de på bästa möjliga sätt kan utvecklas. Således att lärarna inte 

endast ser till syftet med läxor som sådana, utan att de även tar hänsyn till läxornas effekt på varje elev 

som en enskild individ med olika inlärningssvårigheter och förutsättningar. Det finns dock en av de fem 

grundskolelärarna som inte anser att föräldrars kunskapsbrist av det svenska språket är bidragande till 

läxsvårigheter och hon tycker heller inte att läxvalet påverkas av klassens karaktär. Avslutningsvis vill 

poängtera att lärarnas pedagogiska arbetsformer har en stor inverkan på elevens skolgång.  
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Bilaga 1- Intervjuguide  

 

 

 

 

 

 

1. Hur många flerspråkiga har du i din klass? 

 

2. Använder du dig av läxor? 

- Om du använder dig av läxor, vilka sorts läxor ger du till barnen? 

- På vilket sätt följer du upp läxorna? 

 

3. Ser du någon skillnad mellan etniska svenskar och tvåspråkiga? 

- I så fall vilka skillnader ser du? 

 

4. Har du någon koll på elevernas hemmiljöer? 

 

5. Tänk dig följande exempel: 

- En av dina elever gör sällan sina läxor och när han väl gör läxan missförstår han uppgiften. 

Anledningen till hans missförstånd är att han har det jobbigt hemma, han har ingen studiero och 

delar rum med sina fem syskon. Hur skulle du som mentor agera på det? 

 

6. Individualiserar du läxan, eller får alla samma läxor?  

- Om du individualiserar läxan, innebär det att du individualiserar uppföljningen också? 

 

7. Erbjuder du extra hjälp för de elever som behöver stöd? 

- Eller ger du eleven tips och råd om att gå till organiserad läxhjälp som skolan eller biblioteket 

erbjuder? 

 

8. Har du några erfarenheter av tvåspråkiga elevers läxsvårigheter? 

- I så fall vilka aspekter brukar ligga bakom dessa svårigheter? 

- Kan du ge exempel på några aspekter som brukar ligga bakom svårigheterna? 

 

9. Vilka praktiska åtgärder tar du till när det gäller tvåspråkigas läxsvårigheter? 

- Samarbetar du med föräldrarna?  

- Ser du föräldrarna som en resurs eller ett hinder? 

- Hur viktigt tycker du att det är med föräldrasamverkan? 

 

10. Brukar ni ta upp läxproblematik i arbetslaget? 

- Om ni gör det, arbetar ni tillsammans för att undvika dessa problem? 

 

11. Vad ger man i klassrummet för att eleven ska fortsätta lära sig hemma? 

Namn: 

Vilken sorts utbildning har du? 

Nuvarande arbete: 

Har du arbetat i andra skolor, i sådana fall vilken/vilka: 

Kan du berätta lite om dig själv och dina tidigare erfarenheter: 

 


