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Sammanfattning 

Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. 

Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte 

minst av elever. Syftet med studien var att undersöka diskurser om matematikläxor genom att 

analysera olika svenska debattartiklar. 

Vid analysen av debattartiklarna användes Faircloughs (2010) tredimensionella diskursanalys. 

I modellen ingår tre delar (text som diskurs, diskursiv praktik och social praktik). Mest fokus 

har riktats mot den sociala praktiken. Vid genomförandet av diskursanalysen användes 

textkodning för att granska och analysera debattartiklarna. 
 

Efter genomförd diskursanalys av de 15 artiklarna visade det sig att det finns delade åsikter om 

matematikläxor och läxor överlag. Resultatet visade att det finns både fördelar och nackdelar. 

Argument för läxor var bland annat att elever blir mer självständiga, tar mer ansvar samt att 

relationer i familjer kan stärkas. Argument mot läxor var bland annat att de skapar stress, oro 

och negativa känslor hos både föräldrar som inte är kapabla att hjälpa sina barn. Flera av 

författarna till debattartiklarna tryckte även på att konflikter kring läxor är den främsta orsaken 

i många familjers hem. Majoriteten av artiklarna består av politiker och det är just de som tar 

mest plats i debatten kring läxor. Det framkom även att endast en artikel bygger på en uttalad 

teoretisk grund och fyra debattartiklar bygger varken på någon tidigare forskning eller på en 

teori om lärande. Resterande 11 artiklar bygger på tidigare forskning och av dessa består sex 

artiklar av explicit forskning. 



Förord 

Det har varit en stor utmaning för mig att skriva detta examensarbete ensam. Det har däremot 

varit till min fördel då jag har varit i behov av att stärka mitt självförtroende i skrift samt för att 

kunna genomföra ett sådant omfattande arbete på egen hand. Jag har haft både upp- och 

nedgångar men det har varit väldigt givande och intressant att skriva detta arbete. 
 

Jag vill självklart tacka min handledare Maria Ferlin som gett mig väldigt bra tips och råd under 

arbetets gång. Det hade varit betydligt svårare att skriva detta arbete utan din hjälp. Jag vill 

också passa på att tacka min familj som ständigt motiverat mig och uppmuntrat mig att kämpa 

vidare. 
 

Khalil El-Machharawi 

2019-03-20 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................................................... 2 

1.2 Begreppsdefinition .......................................................................................................................................... 2 

2. TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................ 2 

2.1 Leder läxor till bättre resultat? ...................................................................................................................... 2 

2.2 Tidens betydelse för en hemläxa .................................................................................................................... 4 

2.3 Feedback, tydligt syfte och mer engagemang ............................................................................................... 6 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV ................................................................................. 7 

4. METOD ................................................................................................................... 8 

4.1 Diskursanalys................................................................................................................................................... 8 

4.2 Tillvägagångssätt vid val av artiklar ............................................................................................................. 9 

4.3 Tillvägagångssätt vid analys av artiklar ...................................................................................................... 11 

4.4 Reliabilitet och validitet ................................................................................................................................ 11 

5. RESULTAT .......................................................................................................... 12 

5.1 Debattartiklarnas uppbyggnad (Text som diskurs och diskursiv praktik) .............................................. 14 

5.2 Vem som kommer till tals ............................................................................................................................. 15 

5.3 Läxor - för och emot ..................................................................................................................................... 15 

5.3.1 För Läxor ................................................................................................................................................. 15 

5.3.2 Emot läxor ............................................................................................................................................... 16 

5.4 Slutsatser ........................................................................................................................................................ 17 

5.4.1 Frågeställning 1 ....................................................................................................................................... 17 

5.4.2 Frågeställning 2 ....................................................................................................................................... 17 

5.4.3 Frågeställning 3 ....................................................................................................................................... 18 

6. DISKUSSION ....................................................................................................... 18 

6.1 Debattartiklarnas uppbyggnad .................................................................................................................... 18 

6.2 Vem som kommer till tals ............................................................................................................................. 19 

6.3 Argument för läxor ....................................................................................................................................... 21 

6.4 Argument emot läxor .................................................................................................................................... 22 

7. METODDISKUSSION .......................................................................................... 23 



8. DIDAKTISKA IMPLIKATIONER .......................................................................... 23 
 

9. REFERENSER 

9.1 Artikelbilaga 



1  

1. Inledning 
Under alla mina VFU-perioder har jag funderat på om man verkligen ska ge matematikläxor 

till eleverna. När jag var yngre och gick i grundskolan så var inte matematikläxan något jag 

föredrog direkt. Det fanns två anledningar till detta. Den ena anledningen var på grund av att 

det inte fanns någon i min närhet som kunde hjälpa mig med läxorna. Den andra anledningen 

var på grund av att det inte blev någon uppföljning på en genomförd läxa. Det enda läraren 

gjorde dagen efter var att dubbelkolla så att alla har gjort läxan och frågade även om vi hade 

några problem med någon av uppgifterna. Läxor har ofta varit en bidragande faktor till att det 

blir oroligt hemma mellan barn och förälder. En matematikläxa kan ofta leda till att både 

föräldrar och elever blir stressade. Dels för att föräldrar själva kanske inte har läst matematik 

tidigare i sitt liv, men också för att språket kan sätta stopp om läxan innehåller textuppgifter. 

Jag tror att många lärare behöver reflektera över varför de skickar med en läxa samt om det 

finns ett tydligt syfte med den. De behöver även se till att alla elever har möjlighet att genomföra 

läxan. Det bör ändå finnas en röd tråd med att skicka hem en läxa, göra den för att sedan göra 

något meningsfullt utav det. På Skolverkets (2018) hemsida under rubriken “Läxor” skrivs det 

också att det är upp till varje lärare att skicka med läxor eller inte. Enligt deras 

rekommendationer bör läxor ha ett tydligt syfte och att de följs upp vid ett senare tillfälle. Läxor 

behöver i första hand förberedas genom att läraren ser till att en förståelse har utvecklats hos 

eleverna, men också att läxorna är konstruerade så att föräldrar eller annan vuxen kan förstå 

och genomföra den gemensamt med barnen. 

Enligt min erfarenhet är det många lärare som skickar med läxor, trots att styrdokumenten inte 

kräver att elever ska göra skolarbete utanför skoltid Vad det däremot står i Läroplanen för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018) är att skolan ska verka för att ta 

hänsyn till och vara likvärdig för varje elevs behov och förutsättningar. Både under mina VFU- 

perioder och i de skolor jag arbetat tidigare kan jag konstatera att många skolor inte lever upp 

till det kravet. 

Eftersom skolans uppgift är att se till att stötta och hjälpa alla elever så att de ska nå målen är 

det även viktigt att lärare ger eleverna förutsättningar för det. Skulle elevers utbildning och 

skola vara beroende av läxor blir det alltså svårt att nå det uppdraget. Alla hem och elever är 

olika och har olika behov och förutsättningar. Eftersom det är svårt att veta hur väl rustade de 

är blir det också omöjligt för lärare att kunna vara säker på om elever kan tillgodogöra sig den 

kunskapen som de förväntas uppnå via hemläxor. 

Elevers förutsättningar och behov och hur det ser ut i hemmet har varit en hetsig debatt mellan 

olika politiker, lärare, föräldrar och skolforskare, där läxan diskuteras flitigt. Pernilla Alm som 

är både författare och lärare skriver i sin bok “Läxfritt- en likvärdig skola för alla” att hon länge 

funderade på vad läxor egentligen har för mening i det svenska utbildningssystemet. Hon anser 

att det finns stora problem med läxor. De kan vara orättvisa, skapa konflikter i hemmet och 

även relateras till elevers stress. Alm (2014 ss. 9–10) påtalar att det inte finns mycket forskning 

som stödjer nyttan av läxor. 

Jag valde att undersöka och analysera svenska debattartiklar som handlar om både läxor överlag 

men särskilt matematikläxor. Eftersom jag själv har upplevt svårigheter med särskilt 

matematikläxor men också andra läxor fann jag det intressant att undersöka debatten om läxor 

i svensk media. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att analysera svenska debattartiklar som handlar om matematikläxor 

och läxor överlag, utgivna från åren 2010–2018. 

Mina frågeställningar är: 
 

1. Vems röster blir hörda i debatten kring läxor? 

 

2. Vilka argument finns för och emot matematikläxan, men också läxor överlag, i svenska 

debattartiklar? 
 

3. I vilken utsträckning bygger debattartiklarna på tidigare forskning och teorier om 

lärande? 

 

 

1.2 Begreppsdefinition 

För att tydliggöra arbetet mer så har jag valt att beskriva två begrepp som är återkommande. 

Dessa två begrepp är diskurs och intertextualitet. 

 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är begreppet diskurs väldigt svårt att definiera då 

det oftast används utan närmare bestämning av dess innehåll. Författarna beskriver att det är en 

ide om att språket är skapat och strukturerat i olika mönster som exempelvis “politisk diskurs”. 

En diskursanalys som även används som metod i detta arbete är en analys av diskurser kring 

matematikläxor och läxor överlag. För att beskriva det kort och koncist skriver författarna att 

diskurs kan ses som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 

 
Intertextualitet förklarar det förhållande att kommunikativa händelser bygger på tidigare 

skrivna händelser eller texter. Det går inte att undvika ord eller meningar från en text som har 

använts och skrivits sedan tidigare, man börjar alltså aldrig om från början vid skapandet av en 

ny text. En annan form av intertextualitet är manifest intertextualitet där texter uppenbart bygger 

på andra tidigare skrivna texter genom att hänvisa till författaren (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000). 

 
 

2. Tidigare forskning 
I avsnittet presenteras tidigare forskning om matematikläxor och läxor överlag samt om elever 

får bättre resultat av läxor. Eftersom läxor är vanligt förekommande i den svenska skolan och 

en omdebatterad fråga i olika medier är det lite märkligt att det inte finns så mycket studier i 

Sverige om läxor. Det har gjorts två stora översikter kring läxan i Sverige som är genomförda 

av Hellsten (2000) och Lindell (1989), de är dock inte samtida (i Westlund 2004, s. 31). 

 

2.1 Leder läxor till bättre resultat? 

I en studie som genomfördes i Kina beskriver Huiyong, Jianzhong, Zhihui, Jinbo och Xitao 

(2017) exempelvis att läxor har en viktig roll för elevers matematiska prestation. De kom fram 

till att det finns ett positivt samband mellan matematikläxor och huruvida elever presterar för 
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högre resultat på prov. Pelletier (2005) genomförde en studie med 143 elever för att undersöka 

om det fanns någon koppling mellan läxor och hur elever presterar i matematik. Studiens 

resultat visade att det finns en svag men positiv koppling. En trolig orsak till varför det blev en 

svag koppling har att göra med att eleverna gick i grundskolan. Eleverna har med andra ord, 

enligt Pelletier (2005) inte utvecklat goda studievanor ännu, vilket kan ha en påverkan på 

resultatet. 
 

En studie som utfördes i Spanien med elever i gymnasiet visade också på att matematikläxor 

kunde ha en positiv påverkan på elevers prestation. Här lyfter man dock upp olika faktorer som 

är avgörande för det. Det är exempelvis antalet läxor eleverna fick eller hur mycket tid de 

spenderar på sina läxor. Eleverna presterar bättre vid få matematikläxor som inte tar för lång 

tid att lösa (Fernandez-Alonso et al 2015). I en annan studie som är genomförd av Maltase, Tai 

och Fan (2012) kommer de fram till att det finns ett tydligt samband mellan matematikläxan 

och resultaten på de standardiserade proven elever får. I samma studie förklaras det att de 

standardiserade testerna består av en fråga med flera olika svarsalternativ som eleverna får välja 

mellan. 
 

Westlund refererar även till Epstein (1998, se Westlund 2004) vars forskning belyser flera olika 

orsaker till varför läxor används i grundskolan. Dessa orsaker är bland annat att öva färdigheter, 

öka engagemanget för olika uppgifter, fostra elever till att ta ansvar och planera sin tid, etablera 

kontakt mellan föräldrar och barn, fullfölja politiska beslut om läxor och även informera 

föräldrar om skolarbetet. Vidare skriver Westlund (2004, ss 35–36) att det finns en hel del olika 

studier som har genomförts för att ta reda på om det finns några pedagogiska fördelar eller 

vinster med att skicka hem läxor. Det finns vissa positiva resultat mellan läxor och elevers 

prestation enligt vissa studier, samtidigt som resultat-mönstren bör användas varsamt och med 

försiktighet, just för att resultatet avser en speciell kategori elever, en viss ålder, en viss typ av 

läxa samt föräldrar som har olika bakgrund. 
 

Alm (2014) redogör i sin bok om en omfattande översikt som har genomförts i USA av 

organisationen Challenge Success. I översikten fokuseras det på flera olika påståenden som 

handlar om läxor och dess effekter, men ett viktigt påstående som Alm fann intressant är: Läxor 

leder till bättre resultat och högre betyg. Just det påståendet var extra intressant eftersom Alm 

menar att många lärare i Sverige anser att läxor är bra och att de ger mer kunskap. 

Organisationen Challenge Success kom däremot fram till att det inte finns något positivt 

samband mellan antalet läxor elever fick och deras provresultat i matematik. Dessutom 

upptäckte organisationen att de länder som ger mer läxor till eleverna visade på sämre resultat 

samt lägre provresultat än de länder som gav färre läxor till eleverna. 
 

Westlund (2004) belyser att det finns både fördelar och nackdelar med läxor. En viktig aspekt 

som hon lyfter upp är att många lärare tar för givet att läxor är enbart positiva. Hon hävdar 

samtidigt att just den aspekten i amerikansk forskning har visat sig ha en motsatt effekt. Ett 

exempel på en sådan negativ effekt har att göra med både elevers lust för lärande och hur de 

presterar i skolan. Det kan dessutom leda till negativa konsekvenser i form av minskad 

motivation, stress och begränsad tid till andra aktiviteter. 
 

En studie som genomfördes i Holland med gymnasiestudenter som deltagare visar på att tiden 

som studenterna spenderade på sina läxor (70 min) inte hade någon positiv relation till deras 

prestation i matematik. Dessutom redovisas det i studien att det är av stor vikt att vara 
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uppmärksam på vilka årskurser som bör få läxor eftersom yngre barn oftast inte har goda 

studievanor (De jong, Westerhof och Creemers 2000). 
 

Österlind (2001, ss. 17 och 20) belyser också liknande forskningsfrågor som Westlund (2004) 

gör. Författaren redogör för läxor överlag och dess effekter samt om elever verkligen presterar 

bättre vid hemläxor. Vidare belyser Österlind (2001) hur mycket tid som bör spenderas på läxor 

samt föräldrars roll och insats vid stöttning och hjälp av barnens läxor. Författaren menar att 

allt för mycket tid inte är optimalt att spendera på läxorna då det kan leda till andra negativa 

konsekvenser. Det kan exempelvis vara att elever isolerar sig från vänner och familj eller att de 

inte engagerar sig i lokalsamhället genom att sysselsätta sig med aktiviteter som exempelvis 

fotboll eller scoutverksamhet. 
 

Sammanfattningsvis är det delade åsikter om matematikläxor gynnar elevers skolprestation och 

ifall de får bättre resultat vid exempelvis prov eller diagnoser. Huiyong et al (2017), Maltase, 

Tai och Fan (2012) och Fernandez- Alonso et al (2015) kommer fram till att matematikläxor 

har en viktig roll för elever då det gynnar deras prestation vilka i sin tur leder till bättre resultat 

i form av prov eller diagnoser. Däremot delade De Jong, Westerhof och Creemers (2000), 

Cooper, Patall och Robinson (2006) och Kidwell (2004) inte en liknande uppfattning som 

framförs i ovanstående artiklar. De menar på att läxor istället leder till negativa konsekvenser. 
 

2.2 Tidens betydelse för en hemläxa 

I en amerikansk studie redogörs det för att det finns ett antal olika faktorer som har betydelse 

för att äldre elever lär sig mer av läxor än de yngre eleverna. De äldre eleverna (årskurs 5 och 

7) i studien spenderar mer tid på sina läxor för att sedan få positiv feedback tillbaka vilket också 

kan resultera i att eleverna får bättre resultat i efterhand. Dessutom kunde dessa elever använda 

sig av olika strategier som visar på hur mycket de har lärt sig av just det materialet de fått arbeta 

med. Vad gäller de yngre eleverna så beror det på att de har mindre effektiva studievanor 

jämfört med de äldre eleverna, samt att de inte har bra strategier eller metoder för att utföra sina 

läxor (Cooper, Robinson och Patall 2006). 
 

Kidwell (2004) beskriver i sin bok Homework om en studie som utfördes i USA med ca 50 

grundskoleelever att läxor inte har någon effekt på elevers prestation. Författaren radar upp ett 

antal olika aspekter kring tiden som elever spenderar med läxorna. De elever som vanligtvis 

inte presterar bra i skolan spenderar betydligt mer tid på sina läxor. Det gemensamma resultatet 

som finns mellan Kidwell (2004) och Cooper et al. (2006) är att gymnasieelever däremot 

spenderar mer tid på sina läxor än de yngre eleverna. I en annan studie av Maltase, Tai och Fan 

(2012) som också fokuserade på tiden elever spenderar på läxor och om de får bättre skolresultat 

i matematik, visar det sig att det inte finns någon betydande relation mellan tiden som spenderas 

på läxor och prestation. 
 

Vid en tidigare studie med Cooper och Valentine (2001) finner man heller inte någon 

korrelation i de lägre årskurserna mellan den tid som spenderas på läxor och elevernas resultat. 

Däremot är korrelationen starkare och nyttan med att dela ut läxor till äldre elever (gymnasiet) 

bättre samtidigt som läxor överlag inte bör ta mer än två timmar per dag, vilket annars kan leda 

till att nyttan helt och hållet försvinner. I en studie som är skriven av Galloway, Conner och 

Pope (2013) genomfördes en stor undersökning med över 4000 elever i High school i övre 

medelklass-samhällen i USA. I undersökningen spenderade eleverna mer än två timmar om 
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dagen på läxor och snittet för deras studier var över tre timmar/kväll. De elever som deltog i 

undersökningen ansåg att prov, läxor och betyg var stora stressfaktorer och många led av 

hälsoproblem i form av huvudvärk, utmattning och magåkommor samt att de valde bort sitt 

sociala liv framför skolarbetet. Detta kan också vara överförbart till det svenska samhället då 

betyg och valmöjligheter bidrar till att många av eleverna känner stor press på sig att spendera 

betydligt mer tid på sina läxor (Alm 2004). 
 

Cheema och Kimberly (2015) gjorde en omfattande studie i USA med ca 5000 elever för att 

bland annat ta reda på om elever får bättre resultat ju mer tid de spenderar på sina 

matematikläxor. Det visade sig att eleverna behöver spendera tid på sina matematikläxor och 

läxor överlag, vilket leder till bättre resultat om kraven på arbetsinsatsen är rimlig. I studien 

kommer de fram till att eleverna som spenderar ca 90 minuter per läxa spenderar alldeles för 

mycket tid på detta, vilket också kan leda till negativa konsekvenser. Det skulle kunna resultera 

i att eleverna får stor ångest och inte känner sig motiverade till att göra sin läxa och därför är 

det särskilt viktigt att anpassa läxans omfång. 

 

Trautwein och Köller (2003) beskriver i sin studie att läxor är ett komplext område samt att det 

är ganska svårt att beforska. I deras studie, som bland annat avser att ta reda på om den tid 

elever spenderar på sina läxor i relation till förbättrad prestation, menar de att det fortfarande är 

svårt att få kunskap om effekten av läxor. De beskriver även att det är svårt att mäta hur mycket 

varje enskild elev lär sig på just den tid de spenderar på läxan. Även Kidwell (2004) redogör 

för att det är oklart om elever överhuvudtaget får bättre resultat eller presterar bättre när de får 

läxor. Däremot kommer Kidwell fram till att de elever som har det svårare i skolan spenderar 

betydligt mer tid på sina läxor. 

 
Kidwell (2004) menar att skolan bör ta ett större ansvar för att stötta och hjälpa eleverna med 

sina läxor så de får möjlighet till att prestera bättre vid andra uppgifter eller prov som de senare 

kan komma att få. Från elevernas perspektiv visade det sig att eleverna med större förmåga att 

göra sina läxor också spenderar mer tid på sina läxor. En trolig förklaring till varför det är så 

kan bero på att dessa elever får svårare och mer utmanande uppgifter att lösa än de elever som 

inte presterar väl i vanliga fall. Däremot hade det inte något med prestation att göra. Oavsett 

om de mer duktiga eleverna spenderar mer tid på sina läxor än de mindre duktiga eleverna hade 

det enligt Kidwell (2004) inte någon koppling till deras prestation. 

 
I studien av Jong, Westerhof och Creemers (2000) ville man undersöka ifall antalet 

matematikläxor och tiden elever spenderar på sina läxor hade en positiv inverkan på deras 

prestation. Resultatet har delats upp utifrån fyra olika perspektiv för att visa hur man ser på 

läxor och prestation utifrån varje perspektiv. Dessa fyra är skolan, läraren, eleverna och 

föräldrarna. Utifrån det första perspektivet, skolan, kommer forskarparet fram till att skolorna 

som deltog i denna studie skulle vara mer effektiva om de uppmanade de matematiklärare som 

ger få läxor att öka mängden läxor istället. Utifrån lärarens perspektiv så är det alltför mycket 

läxor som ges till eleverna. Nästan alla lärare ger en läxa per lektion. Förklaringen till varför 

lärare skickar ut så många läxor är på grund av att man vill täcka och hinna med det som står i 

läroplanen. De nederländska lärarna som ingår i denna studie tittar inte på varje enskild elevs 

läxa för att rätta och betygsätta eftersom det beror på att klasserna är för stora och lärare hinner 

alltså inte med det. De nederländska föräldrar som deltog i denna studie visade sig inte vara 
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särskilt mycket för läxor. De bidrar inte med sin hjälp så att deras barn kan göra läxor. Forskarna 

kommer även fram till att för mycket läxor för eleverna inte bådar gott då majoriteten av 

föräldrarna varken vill eller orkar ställa upp och hjälpa barnen med läxorna. En alternativ 

lösning skulle i sådana fall vara att skolan hjälper till med läxor och särskilt matematikläxan, 

med hjälp av kompetent personal. Kidwell (2004) redogör även för att skolan bör ta ett större 

ansvar för att både hjälpa och stötta elever som i vanliga fall inte har möjlighet att genomföra 

sina läxor. Detta för att de också ska ha chans till att prestera bättre och nå ett högre betyg eller 

resultat. 

 
2.3 Feedback, tydligt syfte och mer engagemang 

Inledningsvis skrivs det om att det bör finnas ett tydligt syfte med läxor och att läraren bör göra 

något meningsfullt utav det, så framhåller Roschelle, Feng, Mason och Murphy (2016) en 

liknande ståndpunkt. I sin artikel belyser de att den typiska ”vanliga” matematikläxan är när 

läraren utformar läxan, skickar med den hem och eleverna kommer tillbaka med läxan när den 

är klar för att i sin tur diskutera svaren i helklass. De menar med andra ord att varje elev bör få 

feedback tillbaka, antingen muntligt eller skriftligt så att de kan gå vidare i sitt lärande, samt att 

elevers motivation och lust för att lära ökar om de får feedback. 

 

Studien av Hayworth och Lee (2000) som genomfördes i USA med över 2000 sjundeklassare i 

ämnet matematik hade som syfte att testa läxor online (ett program på nätet) där eleverna kan 

få direkt feedback. Det är ett program som eleverna använder för att lösa olika matematiska 

problem och där läraren snabbt och enkelt kan ta del av deras svar och lösningar. Detta program 

som erbjuder lärarna att skapa olika läxor och uppgifter för varje enskild elev med utgångspunkt 

i deras behov har visat på positiva resultat. Programmet var utformat så att det passar alla elever, 

de med svårigheter i skolan, de som har en diagnos men också för dem som har svårt med 

språket. Det visar sig att dessa online läxor hade en positiv påverkan på elevers prestation och 

resultat i matematik. Elever som i vanliga fall brukar prestera sämre gynnades mest av detta 

program, vilket berodde på att läxorna var utformade så att eleverna både ville och kunde göra 

dem. En annan anledning till att programmet var så framgångsrikt berodde på att eleverna fick 

direkt återkoppling på sina lösningar, istället för att vänta till dagen efter för att få reda på sitt 

svar, vilket den typiska läxan brukar innebära. Den återkoppling och feedback som elever får 

utav det programmet kan liknas med det Vygotskij (1978) beskrev, att lärande sker i samspel 

med andra. I studien kommer forskarna fram till att det är ett bra och effektivt verktyg att 

använda då elever oftast kan få direkt återkoppling. För de elever som inte har andra syskon 

eller föräldrar som kan hjälpa till med läxorna är de tvungna att vänta till dagen efter för att få 

den hjälp som behövs, vilket är en nackdel. Med elektroniska läxor får elever direkt feedback 

som bland annat kan stärka deras lust för lärande och öka deras motivation. Just därför menar 

Hayworth och Lee (2000) att det är viktigt att elever får direkt återkoppling och handledning 

som rättar och hjälper till med att hitta strategier för olika uppgifter. 

 

Cooper (2007, ss. 10-11) som är känd för sina studier kring läxor tar upp viktiga aspekter kring 

läxan. Han menar på att det både kan vara bra och dåligt att elever får läxor med sig hem. 

Genom att skicka med läxor kan man få föräldrar till att bli mer involverade i barnens skolgång, 

samtidigt som det kan skapa frustration och ilska hos dessa två parter av olika anledningar. 

Även Hattie (2009, ss. 68-71) menar på att det finns både fördelar och nackdelar med att ge 
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läxor. Nackdelen med att elever får läxor enligt, Hattie (2009) och Cooper (2007), är dels att 

föräldrar inte har tid att stötta sina barn och dels att de väljer att övervaka barnen att göra klart 

läxan på egen hand, att de får läxan överstökad bara. Fördelen, däremot, är att föräldrar blir mer 

involverade i barnens skolgång samt att de kan ställa upp för barnen och stötta dem med läxorna 

så att de får en så bra skolgång som möjligt. Kidwell (2004, s.11) beskriver att föräldrar föredrar 

gärna att skolan hjälper eleverna med läxorna, att man skapar någon slags läx-skola så de får 

hjälp och stöttning. Kidwell (2004) menar att läxor kan vara en anledning till att det blir oroligt 

hemma och att det skapas konflikter mellan föräldrar och barnen. Vidare menar författaren att 

läxor också kan leda till att föräldrar blir mer involverade vid rätt förutsättningar. Detta kan 

alltså leda till att föräldrar åtminstone försöker stötta och hjälpa sina barn så ett lärande kan ske 

och utvecklas i samspelet mellan dessa parter. I en annan studie av Silinskas och Kikas (2017) 

undersöker forskarna vilka roller föräldrar kan inta vid hjälp av barnens läxor. De beskriver att 

det finns två olika typer av roller som föräldrar oftast använder sig av. Den ena handlar om 

föräldrar som vill hjälpa och stötta sina barn med läxorna, medan den andra rollen handlar om 

föräldrar som bara vill få läxan överstökad. Den vanligaste rollen de kommer fram till är den 

förstnämnda rollen, vilket också kan vara en bidragande faktor för barns motivation och 

framgång i skolan. Forskarna bekräftade också att det viktigaste inte är hur ofta föräldrar hjälper 

till, utan på vilket sätt de gör det på. Detta leder oss till det sociokulturella perspektivet där 

samspelet mellan barn och vuxen är betydelsefull för eleven att uppnå sin nästa zon för 

utveckling, vilket också är anledningen till varför jag valt det perspektivet (Vygotskij 1978). 

 
 

3. Teoretiskt perspektiv 
Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien är det sociokulturella perspektivet. 

Det innebär att elever lär sig och utvecklas i sociala sammanhang där de gemensamt med lärare 

eller föräldrar kan utbyta tankar och idéer med varandra. Anledningen till att jag valde det 

sociokulturella perspektivet beror främst på två orsaker. Delvis handlar det om att Vygotskijs 

teori genomsyrar den svenska skolan, att samspelet mellan barn och vuxen är viktigt, men också 

för att ta reda på om debattartiklarna utgår från denna teori. 

 

Enligt Vygotskij (1978) är det sociala samspelet viktigt mellan elever och lärare eller människor 

generellt eftersom det möjliggör att lärande och utveckling ska kunna ske hos elever. Detta 

kallas också för det sociokulturella perspektivet. Vid olika interaktionstillfällen mellan elever 

och lärare har de stor möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra. Samtidigt är 

det av stor vikt att läraren erbjuder stöttning för varje elev utifrån hens behov och förutsättningar 

med tanke på att varje elev ska kunna nå sin proximala utvecklingszon (vad en elev klarar utan 

hjälp och vad eleven klarar med hjälp). Det är av stor vikt att nivån inte läggs alltför högt för 

eleverna vid olika uppgifter eller läxor. Läraren ska kunna erbjuda stöttning som hjälp, men 

eleverna ska på egen hand lösa uppgifterna för att nå sin proximala utvecklingszon. 

 

Den stöttning i undervisningen som Vygotskij beskrev kom senare att beskrivas med ett annat 

begrepp som utvecklades av Bruner, Ross och Wood (1976). Begreppet är scaffolding, vilket 

är ett välkänt begrepp idag inom pedagogik. Scaffolding innebär att elever bland annat behöver 

stöttning och hjälp av en person med mer kompetens för att en utveckling ska kunna ske. Detta 

speglar också det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i samspel med någon annan. I 



8  

början kan den stöttning som elever behöver vara stor, men tanken är att stöttningen sakta men 

säkert minskar för att elever så småningom ska klara exempelvis läxor på egen hand, samt ta 

eget ansvar och initiativ. 

 

Säljö (2014) beskriver också hur viktigt det är med scaffolding och hur det bör användas vid 

olika uppgifter eller läxor så elever får möjlighet att nå sin proximala utvecklingszon. Det är 

bland annat genom att dela upp uppgiften i mindre delar och se till att eleven hela tiden är på 

rätt spår. Eleven ska sedan, förhoppningsvis, förstå hur man går tillväga för att lösa uppgiften. 

Säljö skriver vidare att det är i sådana sammanhang som barn och elever utvecklas och slutligen 

kan lösa liknande uppgifter på egen hand till sist. Dessutom bör uppgifterna som tilldelas elever 

ha ett tydligt syfte och vara tillräckligt utmanande, så de har möjlighet att nå sin nästa zon för 

utveckling. Lärare bör även se till att elever förstår själva uppgiften, och att de får undervisning 

om vad som förväntas av dem, för att det ska kunna ses som stödjande utifrån det sociokulturella 

perspektivet. 

 
Hattie (2009) lyfter också upp att ett tydligt syfte är viktigt för eleverna eftersom de måste veta 

vad de ska träna på och varför. Läxan kan annars ses som ett pedagogiskt verktyg som tyvärr 

inte fungerar, enligt Hattie (2009). Läxan ska alltså ges för att utveckla elever i sin proximala 

zon för utveckling. Hattie (2009) betonar också att läxan ska vara anpassad efter varje elevs 

behov och förutsättningar. 

 

4. Metod 
I detta avsnitt presenterar jag de debattartiklar som jag funnit på Mediearkivet som finns 

tillgängligt via högskolans bibliotek i Borås. Min analys av artiklarna ska besvara mina 

frågeställningar för att undersöka hur matematikläxor och läxor överlag framställs i svensk 

media. 

 

4.1 Diskursanalys 

Syftet med arbetet är att analysera svenska debattartiklar och att ta reda på vilka diskurser som 

existerar kring matematikläxor och läxor överlag. Bergström och Boreus (2005) beskriver att 

diskursanalys används bland annat för att studera debatter. Syftet med detta är att lyfta fram 

gemensamma nämnare eller motsättningar, samt att det är ett verktyg för att hantera maktfrågor. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) redogör för att den som genomför en diskursanalys inte 

ska komma “bakom diskursen”, men inte heller söka ta reda på vad människor egentligen menar 

när de säger eller skriver något. Däremot ska man arbeta med det som har skrivits för att ta reda 

på vilka mönster det kan finnas i olika texter och även vilka sociala konsekvenser dessa kan 

leda till. Även Lövgren (1999 s. 10) menar på att diskurser riktar sitt fokus på språket såsom 

det betonas i kulturella och sociala sammanhang i olika former av text och språk. 

 
Jag har valt att utgå från Faircloughs (2010) tredimensionella modell av diskursanalys. 

Denna modell innefattar tre olika delar. Dessa är diskurs som text, diskursiv praktik samt social 

praktik. Mitt primära fokus kommer att riktas mot social praktik eftersom jag vill belysa vilka 

sociala konsekvenser dessa artiklar beskriver. Men jag kommer också fokusera på de två andra 

delarna (diskurs som text och diskursiv praktik) för att skapa mig en helhetsbild av samtliga 

artiklar. Winther Jørgensen och Phillips (2000 ss.74–76) menar på att diskursiv praktik handlar 
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om att nå ett sammanhang mellan olika texter för att kunna öka förståelsen kring diskursen. Ett 

annat begrepp som också lyfts upp som ingår i den diskursiva praktiken är intertextualitet. Vad 

som utmärker sig i Faircloughs (2010) modell av diskursanalys är själva undersökningen av 

förändring. Texter bygger alltid vidare på tidigare skrivna texter. De bygger på element (tecken 

som slutgiltligt inte fått sin mening fixerad, tecken som är mångtydiga) och diskurser från andra 

texter. Genom att sammanfoga element från olika texter kan de enskilda diskurserna förändras 

och även den sociala och kulturella omvärlden. Vid fokusering av intertextualitet kan det 

antingen reproduceras diskurser (inga nya element införs) eller att det skapas en förändring av 

diskursen genom nya sammansättningar. Diskursiv praktik handlar även om hur en text är 

producerad och hur texten används. Social praktik har en stark koppling till de två förstnämnda 

delarna (diskurs som text och diskursiv praktik). Dessa två delar ska placeras i förhållande till 

den sociala praktiken. Vad som kan komma upp i den sociala praktiken kan exempelvis vara 

frågor som har med den diskursiva praktiken att göra, ifall den döljer eller förstärker vissa frågor 

som har att göra med ojämlika förhållanden i samhället. 

 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000 ss. 67–68) handlar diskurs om att det som skrivs 

eller sägs både är påverkat av andra texter samtidigt som det påverkar andra sociala praktiker, 

det vill säga att dessa texter kan skapa sociala normer och möjligtvis skapa nya normer kring 

exempelvis läxor hos barnfamiljer. 

 
Jag valde att utgå från Faircloughs (2010) tredimensionella diskursmodell eftersom jag 

bedömde att jag kommer att kunna hitta mönster och samband mellan artiklarna som jag 

undersöker och analyserar. Samtidigt fick jag en bättre helhetsbild av samtliga artiklar och ifall 

de reproduceras eller om de förändras genom exempelvis nya element som införs i texterna. 

 
4.2 Tillvägagångssätt vid val av artiklar 

Sökningar av mina utvalda artiklar började med att jag vände mig till högskolans hemsida där 

det finns en databas som kallas för Mediearkivet. Denna databas innehåller ca 3000 artiklar ur 

svenska tidningar och tidskrifter. Jag kombinerade olika sökord vid sökfältet för att få fram 

relevanta artiklar som passar min översikt. Jag gjorde endast en avgränsning vid sökningar av 

artiklar, vilket var att artiklarna skulle vara publicerade efter år 2010. Vid en första sökning 

använde jag sökordet “matematikläxor”, vilket resulterade i att jag fick två artiklar. Vid den 

andra sökningen med orden “läxor, prestation, matematik” fick jag fyra nya artiklar. Vid 

sökning nummer tre så använde jag mig av orden “läxor, stress”, vilket resulterade i att jag fick 

ytterligare sex artiklar. När jag sökte fjärde gången så använde jag mig av “läxor, tid”, vilket 

gav endast ytterligare en artikel. Vid en sista sökning använde jag mig av orden “läxor, 

orättvisa” vilket tillförde två nya artiklar. Anledningen till att jag valde sökorden “stress” och 

“orättvisa” var att jag, efter det att jag läst de första artiklarna, insåg att nästan alla artiklar 

nämner att antingen är läxor orättvisa eller så skapar det stress hos eleverna. En kombination 

av olika sökord gav mig fler artiklar att välja mellan. I tabell 1 nedan syns det bland annat 

explicit vilka sökord som använts, årtal samt vilken funktion eller roll som varje författare har. 
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Titel Årtal Källa Roll/funktion som 

författaren har 

Sökord 

Läxor ska kunna göras utan föräldrar 2015 Lärarnas 

tidning 

Okänd Matematikläxor 

Ge barnen konkreta läxor 2014 Göteborgs- 

Posten 

Förälder Matematikläxor 

Skrämselpropagandan 

stämmer inte 

om läxor 2016 Värnamo 

Nyheter 

Okänd Läxor, prestation, 

matematik 

Utan läxor får vi en flumskola 2016 Blekinge 

tidning 

Läns Politiker Läxor, prestation, 

matematik 

Svenska läxor fungerar dåligt 2013 Svenska 

Dagbladet 

Okänd Läxor, prestation, 

matematik 

Läxor ger självständiga och starka 

elever 

2018 Västerviks 

tidning 

Tidigare lärare och 

mamma 

Läxor, stress 

Läxor skapar en onödig stress 2018 Kungsbacka 

Posten 

Okänd Läxor, stress 

Läxor skapar både stress och orättvisa 2016 Jönköpings 

Posten 

Okänd Läxor, stress 

Läxor effektlöst enligt forskning, 

avskaffa läxorna, eller? Inte sämre 

resultat i läxfria skolor 

2013 Norrbottens 

Kuriren 

Skolforskare Läxor, stress 

Avskaffa läxorna 2018 Corren.se 

(Linköping) 

Politiker Läxor, stress 

Hemläxa från skolan - är det rätt eller 

fel? 

2013 Expressen Statsvetare 

Debattör 

Läxor, stress 

En orättvis skolgång med läxor i 

samhället 

2015 Alingsås 

Tidning 

Gymnasieelev Läxor, orättvisa 
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Mina barn ska inte ha läxor 2015 Dagens 

Nyheter 

Lärare 

Förälder 

Läxor, orättvisa 

Behövs verkligen läxor i skolan? 2017 Na.se (Nerikes 

Allehanda) 

Politiker Läxor, skolan 

Slopa läxor - skolan tar för mycket tid 2018 Hallands 

Nyheter 

Gymnasieelev Läxor, tid 

Tabell 1. Urval av artiklar 

 
4.3 Tillvägagångssätt vid analys av artiklar 

Efter att jag valt ut samtliga 15 artiklar som jag ansåg passar studiens syfte valde jag skriva ut 

dessa. Jag läste igenom samtliga artiklar noggrant för att kunna identifiera några gemensamma 

teman i artiklarna. Dessutom så användes textkodning som innebär att texten analyseras genom 

att använda olika färger något som i sin tur innebär att varje färg symboliserar olika teman. 

Kvale och Brinkmann (2009 s. 217) beskriver att kodning innebär att det söks efter olika 

nyckelord i texter. Tre teman växte fram under tiden jag läste artiklarna. Dessa är: 

 Hur språket används i samtliga artiklar för att beskriva läxor 

 För eller emot läxor 

 Vilka personer det är som skriver debattartiklarna 

 

Eftersom jag använde mig av textkodning så fick varje tema en egen färg för att göra det enklare 

och tydligare samt att det gav en övergripande bild över artiklarna samt en djupare förståelse 

av vad som skrevs. Jag nyttjade även begreppet intertextualitet som också nämns i Faircloughs 

(2010) modell av diskursanalys, som avser att ta reda på om texterna har relation till andra 

texter. Detta gjorde jag genom att markera exempel på både intertextualitet och manifest 

intertextualitet. Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar att manifest intertextualitet 

innebär att en text explicit refererar eller citerar en annan text. Jag läste noggrant samtliga 

artiklar och markerade vilka texter som refererar till andra texter. Detta gjordes för att ta reda 

på i vilken mån intertextualitet används, det vill säga hur många artiklar bygger på tidigare 

skrivna texter, samt hur de används. En text som använder sig av andra texter kan ha som syfte 

att antingen stärka eller ge texten auktoritet och mer status hos läsare. Efter att ha läst och 

analyserat alla artiklar kunde jag finna tre olika upprepade argument för både de som var emot 

läxor men också för de som var för läxor. Inom de artiklar som är för läxor är argumenten att 

läxor bidrar till ansvar, inlärning och bättre relationer, vilket också är det starkaste argumentet 

för att man vill behålla matematikläxor och läxor överlag. För de artiklar som är emot läxor är 

argumenten att läxor bidrar till stress, oro och konflikter. 

 
4.4 Reliabilitet och validitet 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver att reliabilitet är det tillförlitlighet som finns 

i en studie och som handlar om att kunna mäta ett fenomen upprepade gånger med liknande 
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resultat av exempelvis andra forskare eller skolor. Oavsett studier som görs så bör utfallet av 

samma undersökning ge liknande resultat för en ökad reliabilitet. 

Jag har i denna studie analyserat och tolkat hur svenska debattartiklar framställts i svensk media 

och vilka diskurser som existerar kring läxor. Det är svårt att vara helt objektiv då jag bär på 

olika uppfattningar, erfarenheter men också fördomar och av den anledningen har det varit svårt 

att försöka uppnå en total neutralitet. Min självklara förhoppning är att studien och dess resultat 

har ökat reliabiliteten genom att noggrant dokumentera forskningsprocessen samt hur jag har 

kommit fram till de resultat och slutsatser som jag sedan presenterar. 

Eftersom min studie består av en diskursanalys kan därför inte ses som generaliserbart utan mer 

som en beskrivning av ett fenomen som har en eller flera tolkningar av det som analyserades. 

 
Kvale & Brinkmann (2009) skriver att med validitet menas hur en undersökning undersöker det 

som är avsett att undersöka. När begreppet validitet används i olika studier brukar den definieras 

genom en fråga som lyder: “mäter du vad du tror du mäter?”. Den teori och metod som jag 

använt, mina frågeställningar och den relevanta tidigare forskning som jag presenterar i början 

av arbetet har underlättat och hjälpt mig att finna svar på vad som var avsett att undersöka och 

analysera. Under arbetet gång har jag kontinuerligt ändrat och bearbetat mina frågeställningar 

och själva syftet med arbetet. Dessutom har jag under arbetets gång varit noga med att följa 

syftet. Detta gjordes med tanke på att öka validiteten för denna studie. 

 
 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de teman, mönster och samband som finns i och mellan artiklarna. 

Artiklarnas resultat kommer även delas upp i tre olika teman. Dessa är: ”artiklarnas uppbyggnad 

(text som diskurs och diskursiv praktik), ”vem som kommer till tals” och ”läxors för och emot 

argument”. Men först presenteras en tabell som fokuserar på olika aspekter av de 15 

debattartiklarna som jag funnit via Mediearkivet. 
 

I nedanstående tabell (Tabell 2) analyserar jag om artiklarna bygger på forskning samt vilken 

teoretisk grund som artikeln tar sin utgångspunkt i. Av samtliga 15 artiklar är det 11 artiklar 

som bygger på tidigare forskning. Tabellen visar även att sex artiklar bygger på explicit 

forskning, medan resterande artiklar endast hänvisar till tidigare forskning, men inte explicit 

vilken forskning som är aktuell. Ett samband som kan utläsas av tabellen är att de artiklar som 

är för läxor bygger på tidigare forskning och som dessutom är explicit. Två av artiklarna som 

är emot läxor bygger också på tidigare forskning som är explicit, medan en artikel som är emot 

läxor skriver och hänvisar samtidigt till en annan forskningsrapport som har visat på att 

matematikläxor är den enda typen av läxor som förbättrar elevers prestation. Däremot bygger 

endast en artikel på en uttalad teoretisk grund. 
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Artikel och författare Bygger på 

forskning 

Explicit 

forskning 

Teoretisk 

grund 

Citat 

1. Läxor ska kunna göras 

utan föräldrar 

Lenita Jällhage 

Ja (Jan Eric 

Gustafsson) 

Ja Nej 
 

2. Ge barnen konkreta läxor 

Förälder 

Nej Nej Nej 
 

3.Skrämselpropaganda om 

läxor stämmer inte 

Hans-Gunnar Liljenvall 

Ja (Harris 

Cooper) 

Ja Nej ”Läxor ger tydliga positiva 

effekter på högstadiet” 

4. Utan läxor 

flumskola 

Oskar Råhlen 

får vi en Nej Nej Nej 
 

5. Svenska läxor fungerar 

dåligt 

Maria Sunden Jelmini 

Ja 

Hattie) 

(John Ja Nej ”Konkret innebär detta att läxor, 

där lärarna inte aktivt diskuterar 

innehållet i elevernas svar, inte 

är en effektiv 

undervisningsstrategi” 

6. Läxor ger självständiga och 

starka elever 

Före detta lärare 

Nej Nej Nej 
 

7. Läxor skapar en onödig 

stress 

Eskil Karlsöen 

Ja Nej Nej 
 

8. Läxor skapar både stress 

och orättvisa 

Palm Kruka 

Ja (Ozkan Eren 

och Daniel J. 

Henderso) 

Ja Nej ”Matteläxor är de enda läxorna 

som förbättrar elevers 

prestation” 

9. En orättvis skolgång med 

läxor i samhället 

Gymnasieelev 

Ja Nej Nej 
 

10. Slopa läxor-skolan tar för 

mycket tid 

Gymnasieelev 

Nej Nej Nej 
 

11. Avskaffa läxorna 

Frida Bref 

Ja Nej Nej 
 

12. Hemläxa från skolan – 

rätt eller fel? 

Jenny Madestam 

Sanna Rayman 

Ja (Ingrid 

Westlund) 

Ja Nej ”Man blir inte duktigare i 

matematik för att man får många 

läxor” 

13. Mina barn ska inte ha 

läxor 

Stefan Wennberg 

Ja 

Hattie) 

(John Ja Nej 
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14. Behövs verkligen läxor i 

skolan? 

Ewa-Leena Johansson 

Ja Nej Nej  

15. Läxor effektlöst enligt 

forskning, avskaffa läxorna, 

eller? Inte sämre resultat i 

läxfria skolor 

Martin Karlberg 

Ja Nej Ja 

Behaviorism 

 

Tabell 2. Analys av debattartiklar 

 
5.1 Debattartiklarnas uppbyggnad (Text som diskurs och diskursiv praktik) 

I de sex artiklar som är emot läxor har alla, förutom en artikel, något gemensamt. De börjar med 

att berätta antingen hur tråkigt, jobbigt eller stressigt läxor kan vara, både för elever men även 

för föräldrar. Artikeln “Avskaffa läxorna” är den enda av de sex som börjar sin artikel med att 

berätta att Bref (2018) är fast övertygad om att läxor inte har någon effekt, samtidigt som 

skribenten hänvisar till Skolverket och deras slutsats om att läxor har låg effekt på lärandet. I 

samtliga sex artiklar så hänvisas det antingen till tidigare forskning som har visat på att läxor 

har låg effekt på elevers skolprestation eller till Skolverket och SCB (Statistiska centralbyrån). 

Det hänvisas också till Pernilla Alm. I de nio artiklar som är för läxor hänvisas det inte lika 

mycket till tidigare forskning som i de artiklar som är emot. Av nio artiklar är det endast fyra 

som hänvisar till tidigare forskning. Resterande artiklar argumenterar enbart för varför elever 

bör ha läxor. Vad som finns gemensamt för samtliga 15 artiklar är att alla nämner konflikter 

och den stress som skapas av läxor. Det är också en av de starka anledningarna till varför läxor 

bör avskaffas, enligt de artiklar som är emot. En av de artiklar som är emot läxor refererar även 

till SCB som visar på det stora antalet barn som känner sig stressade av skolan och läxor. I 

artikeln “Utan läxor får vi en flumskola” skriver Råhlen (2016) att läxor är nödvändiga för att 

utöka sina kunskaper samt förbereda unga att ta ansvar. I en aritkel som är skriven av Karlberg 

(2017) beskrivs läxor som den största orsaken till att det blir konflikter hemma. Vidare skriver 

han att det kan undvikas om det skapas goda och rätta förutsättningar för barnen att göra sina 

läxor. 
 

Begreppet ”intertextualitet”, som ingår i den diskursiva praktiken, handlar om att texter alltid 

bygger vidare på tidigare texter eller att de använder olika element från tidigare diskurser och 

texter för att skapa nya diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000 ss.74-76). Majoriteten av 

artiklarna (12 av 15) bygger sina texter antingen på Skolverket, på tidigare forskning eller på 

Pernilla Alm som är både författare till boken “Läxfritt - en likvärdig skola för alla” och på 

lärares uppfattningar. Övriga tre artiklar hänvisar varken till tidigare forskning eller till andra 

trovärdiga källor som stärker just deras artiklar. Engström (2008) menar att om en artikel bygger 

på tidigare forskning, eller andra källor som är trovärdiga, ökar också själva trovärdigheten i 

artikeln. Detta i sin tur kan leda till att just de artiklarna används i andra diskurser. 
 

Vidare skriver Winther Jørgensen och Phillips (2000 ss. 87–88) att intertextualitet är en form 

av den diskursiva praktiken då en text har använts av andra aktörer. Skulle intertextualiteten 

vara stark, det vill säga att det är texter som är likartade som produceras om flera gånger, kan 

detta ge ett intryck till läsaren att det är högst troligt och att det speglar en “verklighet”. Det 

som kan konstateras efter min analys av artiklarna är att de reproduceras med undantag av att 

vissa nya element införs i texterna 
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5.2 Vem som kommer till tals 

Då det är allmänt känt att media har en stor påverkan och även kan påverka hur olika diskurser 

framställs i svensk media valde jag att undersöka vilka personer det är som gör sin röst hörd. 

Eftersom läxor överlag påverkar föräldrar och elever så ville jag också ta reda på om det är just 

de som får komma till tals och som får plats i debatten. Av samtliga 15 artiklar består fem 

artiklar av olika författare, där det inte uppges vad de har för roll i skrivandet. Utöver dessa 

författare är det endast två gymnasieelever som kommer till tals och som får plats i debatten. 

Tre politiker står för tre av artiklarna som finns med i analysen av artiklarna och två av artiklarna 

är skrivna av lärare som dessutom är föräldrar, och en är skriven av en förälder. En artikel är 

skriven av en forskare och en annan artikel av en statsvetare och debattör. Engström (2008 s. 

2 & 106) framhåller i sin avhandling att artiklar gärna hänvisar till tidigare forskning. Detta då 

det dels kan få läsaren att uppfatta artikeln som mer tillförlitlig och dels för att det ger mer tyngd 

och trovärdighet samt att det skapar legitimitet i artiklarna. 
 

5.3 Läxor - för och emot 

Efter att jag undersökt vilka artiklar som är för och vilka som är emot kan jag konstatera att av 

samtliga 15 artiklar så är det åtta artiklar som är för läxor, sex artiklar är emot. En artikel 

beskriver två olika personers syn på läxor, både den som är emot men också den som är för. Jag 

kommer först att presentera de artiklar som är för läxor, för att se vilka samband och mönster 

som finns mellan dessa samt identifiera de olika teman som jag beskriver i ovanstående text. 

Efter detta gör jag liknande med de artiklar som är emot läxor. Värt att notera är att vissa 

författare till artiklarna förekommer fler än en gång då de beskriver både varför de är för läxor, 

men också vilka nackdelar läxor har. 
 

5.3.1 För Läxor 

Ansvar, inlärning och bättre relationer mellan föräldrar och barn är de vanligaste orsakerna till 

varför läxor bör finnas och delas ut till elever, framhåller författarna till de artiklar som är för 

läxor. 
 

I artikeln “Läxor effektlöst enligt forskning - Avskaffa läxorna, eller? Inte sämre resultat i 

läxfria skolor” beskriver skolforskaren Karlberg (2013) att läxor är ett bra pedagogiskt verktyg, 

detta då det kan fungera som förberedande för högre studier samt att eleverna lär sig 

studieteknik. Karlberg är också för andra typer av läxor som är av repeterande karaktär, i form 

av exempelvis multiplikationstabellen, då mycket tid behöver läggas på att lära sig det. 

Johansson (2017) skriver i sin artikel “Behövs verkligen läxor i skolan” att läxor behövs i 

skolans värld då det inte finns enkla genvägar för att nå kunskap. Hon skriver även att det krävs 

både tid och engagemang och att elever bör ta mer ansvar för att lära sig så mycket som möjligt. 

Även Rayman (2011) framhåller i artikeln “Hemläxa från skolan - rätt eller fel” att läxor behövs 

för att få så mycket kunskap som möjligt och att läxor av repeterande karaktär är viktigt för 

inlärningen. Men viktigast av allt, skriver Johansson (2017), är att det finns kompetent personal 

som också kan erbjuda hjälp och stöd för de elever som behöver hjälp med sina läxor, vilket 

annars kan påverka de svagare eleverna. Även Råhlén (2016), som är en moderat politiker, 

skriver i sin artikel “Utan läxor får vi en flumskola” att en läxfri skola skulle innebära fördärv 

för både samhället och elever. Råhlén skriver att avskaffandet av läxor skulle slå hårt mot elever 

som har svårigheter i kärnämnena. Vidare skriver Råhlén att läxor ökar elevers kunskaper och 

att de lär sig ta ansvar för sina liv, detta eftersom skolan har till uppgift att förbereda eleverna 

för det kommande vuxenlivet. Precis som Johansson (2017), framhåller också Råhlén (2016) 
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att det är av stor vikt att läxorna inte ska vara beroende av föräldrar, utan att skolan istället ska 

bidra med rätt verktyg och resurser så eleverna klarar läxorna på egen hand. 
 

I Artikeln “Läxor ger självständiga och starka elever” (2018) skriver författaren att läxor behövs 

för att stärka elevers inlärning samt att föräldrar får mer insyn i sina barns skolarbete. 

Författaren skriver också att läxor inte bara kan stärka elevers inlärning, utan också relationerna 

inom familjen. Liljenvall (2016) framhåller i artikeln “Skrämselpropaganda om läxor stämmer 

inte” att det också finns flera internationella studier som påvisar att läxor ger tydliga positiva 

effekter både i högstadiet och på gymnasiet. Liljenvall hänvisar också till professor Jan-Eric 

Gustafsson som gjort studier kring läxor och som kommit fram till att läxor är effektiva om 

man tittar på medelvärden i varje klass. Gustafsson granskade alltså sambandet mellan 

snittläxtiden och snittresultatet i olika klasser och kunde konstatera att sambandet är positivt. 
 

Även i artikeln “Ge barnen konkreta läxor” framhåller författaren som dessutom är förälder att 

läxor ska kunna göras på egen hand, utan att vara beroende av föräldrarna hemma. Vidare 

skriver föräldern att läxorna bör vara konkreta och anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Jelmini (2013) skriver i sin artikel “Svenska läxor fungerar dåligt” att Sverige 

är ett av de länder där lärarna inte diskuterar läxan i klassrummet, i jämförelse med de nordiska 

grannländerna som har betydligt bättre resultat. Författaren skriver att det är av yttersta vikt att 

lärare diskuterar läxorna i sina klassrum. Hon gör även en jämförelse med de finska barnen och 

varför de lyckas bättre i, bland annat, matematik och kommer fram till att de finska lärarna 

arbetar aktivt i klassrummet med uppföljning av läxor, vilket inte de svenska lärarna gör i lika 

stor utsträckning. 
 

5.3.2 Emot läxor 

I samtliga artiklar som är emot läxor förekommer det tre viktiga aspekter upprepade gånger på 

varför läxor inte bör ges ut till elever. Dessa är att läxor bidrar till konflikter, stress och oro. 

Karlberg (2013) beskriver att läxor är den vanligaste orsaken till konflikter hos familjer. Han 

skriver vidare att det är viktigt att rätt förutsättningar skapas för barnen så att de känner en lust 

för att göra läxor. En gymnasieelev skriver i artikeln “En orättvis skolgång med läxor i 

samhället” 2015, att läxor har flera nackdelar. Eleven skriver vidare att alla familjer har olika 

levnadsförhållanden och olika kunskaper samt att läxor leder oftast till stress, magont och en 

viss oro hos elever. Den andra gymnasieeleven som också får plats i debatten, som har skrivit 

artikeln ”slopa läxor – skolan tar för mycket tid” skriver ganska likt som föregående elev. 

Gymnasieeleven med artikeln ”slopa läxor – skolan tar för mycket tid” framhåller bland annat 

att läxor bidrar till en sådan stress att många av dagens ungdomar inte klarar av skolan, vilket i 

sin tur kan bidra till att många elevers motivation och lust för att lära minskar. 
 

Bref (2018) skriver i sin artikel “avskaffa läxorna” att läxor inte bör ges till elever då det har en 

låg effekt på deras lärande, samtidigt som hon refererar till tidigare forskning som inte är 

explicit. Bref skriver vidare att det finns en inbyggd orättvisa i läxor då familjer är olika och 

inte har liknande förutsättningar för att genomföra en läxa i lugn och ro. Både Bref (2018) och 

Karlsöen (2018) hänvisar till tidigare forskning om att läxor inte har någon positiv effekt. Båda 

dessa författare beskriver att läxor bidrar till att elever känner sig ledsna, stressade och har svårt 

att koncentrera sig. Vidare har Wennberg (2015) i sin artikel skrivit om att den vanligaste 

orsaken till konflikter hemma består av läxor som också i sin tur kan leda till att elever tappar 

intresse för skolan. Wennberg lyfter även fram att läxor påverkar barnens hälsa negativt, precis 
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som ovanstående skribenter skriver i sina artiklar. Wennberg hänvisar också till tidigare 

forskning. I hans artikel är det John Hattie som nämns i artikeln och som har kommit fram till 

att läxor är kontraproduktiva, barnen lär sig alltså mindre än om de inte hade läxor. I artikeln 

“Läxor skapar både stress och orättvisa” framhåller författaren precis liknande som ovanstående 

artiklar gör. Kruka (2016) beskriver att läxor leder till att elever får huvudvärk, magont och att 

de känner sig stressade samt att konflikter uppstår hemma. Madestam (2016), som är 

statsvetare, är emot läxor och beskriver att läxor inte är bra av två anledningar. Dels för att det 

finns elever som kommer från resurssvaga hem och dels för att det finns föräldrar som inte 

förstår eller kan prata svenska. 
 

Utifrån tidigare forskning och resultatet av granskningen av artiklar kan jag sammanfattningsvis 

konstatera att råder delade åsikter kring matematikläxor och läxor överlag. Det finns alltså både 

fördelar men också nackdelar med läxor. Enligt De Jong, Westerhof och Creemers (2000) och 

även Kidwell (2004) finns en mycket liten inverkan på elever i de lägre åldrarna med att skicka 

hem läxor. Av den anledningen är det extra viktigt att lärare utformar läxor med ett tydligt syfte 

och att de inte tar alltför långt tid att göra. Det är av yttersta vikt att skapa en meningsfullhet 

med läxor så att både de lågpresterande eleverna men också de högpresterande eleverna inte 

känner sig mindre motiverade eller upplever skolan som plågsam. Vidare framkommer det av 

resultatet att lärare bör tänka på att alla elevers förutsättningar är olika och att de ska försöka 

anpassa läxorna så de också kan genomföra dem. Det bör också skapas rätt förutsättningar 

hemma hos familjerna, så att elever som har möjlighet att göra läxan hemma kan göra den i 

lugn och ro. En viktig aspekt som också nämns i nästan alla artiklar är de konflikter som kan 

uppstå så fort läxan kommer fram ur ryggsäcken. Därför är det extra viktigt att barnen får 

konkreta, men också tydliga läxor, som helst kan genomföras på egen hand, men också att det 

skapas goda förutsättningar för att kunna göra läxan gemensamt med föräldrar. Dessutom 

hänvisas i majoriteten av artiklarna till tidigare skrivna texter, vilket leder till att den rådande 

diskursen reproduceras. 

5.4 Slutsatser 

Resultaten medför att följande slutsatser kan dras utifrån frågeställningarna som studien bygger 

på. 
 

5.4.1 Frågeställning 1 

 Vems röster blir hörda i debatten kring läxor? 
 

Ett tydligt mönster som framgår av resultaten är att det är fler politiker som skriver och får sin 

röst hörd än lärare, föräldrar eller elever. Elever eller föräldrar får inte lika mycket plats i 

debatten som, exempelvis en politiker, trots att det är just elever som påverkas mest av läxor. 
 

5.4.2 Frågeställning 2 

 Vilka argument finns för och emot matematikläxan, men också läxor överlag, i svenska 

debattartiklar? 
 

Ett återkommande och tongivande argument emot matematikläxor och läxor överlag är att det 

skapas mycket konflikter hemma. Samtliga författare till debattartiklarna lyfter fram alla de 

negativa konsekvenser som läxor kan medföra. Det kan också exempelvis handla om att elever 

känner sig stressade, pressade och tappar motivation för skolan. De argument som är för läxor 
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handlar bland annat om att relationer i familjer kan stärkas, att elever lär sig att ta ansvar samt 

att de lär sig mer. 
 

5.4.3 Frågeställning 3 

 I vilken utsträckning bygger artiklarna på tidigare forskning och teorier om lärande? 

 

Det är 15 debattartiklar som analyseras och endast en av dessa bygger på en uttalad teoretisk 

grund. I tabell 2 (se ovan) som jag har skapat går det att utläsa att fyra debattartiklar inte bygger 

på varken tidigare forskning eller någon teori om lärande. Resterande 11 artiklar bygger på 

forskning och av dessa består sex artiklar av explicit forskning. 

 

6. Diskussion 
Syftet med detta arbete är att analysera svenska debattartiklar som handlar om matematikläxor 

och läxor överlag. Under arbetets gång växte det fram tre olika teman som jag diskuterar i detta 

avsnitt. 
 

6.1 Debattartiklarnas uppbyggnad 

Eftersom jag använder mig av Faircloughs (2010) modell av diskursanalys är det även viktigt 

att lyfta texternas struktur och innehåll som är en del av den tredimensionella diskursanalysen. 

Ett begrepp som används mycket i denna del av modellen är intertextualitet. Genom att göra en 

analys av samtliga 15 debattartiklar kunde jag även ganska snabbt se i vilken utsträckning de 

olika texterna bygger på andra tidigare skrivna texter (intertextualitet). Majoriteten av texterna 

bygger på andra texter, vilket i sin tur gör att den rådande diskursen endast reproduceras 

eftersom inget nytt tillförs i dessa debattartiklar. I vissa artiklar införs det nya element, men det 

ändrar inte diskursen om matematikläxor och läxor överlag. Det handlar till största del om att 

någon av skribenterna refererar till tidigare forskning eller annan undersökning som annars inte 

nämns i övriga artiklar. Av samtliga 15 debattartiklar som jag har analyserat genom tabell 2 

kommer jag fram till att sex av dessa är emot läxor och övriga nio är för läxor. Anledningen till 

varför tabellen framställdes är tanken att det både blir tydligare och enklare att få en helhetsbild 

av artiklarna, men också för att studera om det finns likheter eller skillnader mellan dessa. 

Vidare var det viktigt att kunna se om de artiklar som är för och emot läxor bygger på liknande 

forskning eller teoretisk grund. 

 

För samtliga författare som är emot läxor finns det ett klart och tydligt gemensamt budskap 

redan vid rubriken, att läxor bör avskaffas av olika anledningar. För samtliga sex artiklar är det 

endast en som inte börjar sin text med att lyfta upp antingen hur tråkigt, stressigt eller jobbigt 

läxor kan vara, både för elever men också för föräldrar. Bref (2018) skriver istället om hur 

skolan ska vara likvärdig för alla elever och att en av grundbultarna för en fungerande välfärd 

är en jämlik skola som tar hänsyn till individens behov. Detta kan vara ett bra sätt att inleda sin 

text med för de läsare som är emot läxor. Bref börjar istället med att skriva hur viktigt det är 

med en rättvis och jämlik skola för alla individer, oavsett vilka behov som finns hos elever. 

Detta kan vara ett tillvägagångssätt för skribenten att lyfta upp sin åsikt på ett mer professionellt 

sätt än att bara rada upp alla nackdelar med läxor. Viktigt att veta i detta fall är också att Bref 

(2018) (under perioden hon skrev artikeln) var en kandidat till kommunfullmäktige för 

Feministiskt initiativ och att hon skrev sin text på ett lite annorlunda sätt än övriga fem 

debattartiklar som är emot läxor. Det intressanta med just Brefs (2018) artikel är att den är 
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skriven endast ett par månader innan valet. Vid jämförelse med de andra artiklarna syns det 

tydligt att just den artikeln vill nå ut till så många som möjligt och försöka övertyga läsarna att 

rösta på hennes parti. Skribenten bygger upp sin text med korta och tydliga stycken där hon 

skriver om vad hennes parti tycker om läxor, för att sedan stärka detta med både forskning och 

undersökningar som visar på vilka nackdelar det finns med detta. Om jag däremot jämför Brefs 

(2018) artikel med Råhlens (2016) som är för läxor så har de en sak gemensamt, vilket är att 

även den sistnämnde skribenten skriver kort och koncist om vad Moderaterna tycker om läxor. 

Enda skillnaden mellan dessa är dock att Bref (2018) hänvisar till både forskning och 

undersökningar som styrker vad hon skriver, vilket också skapar en mer trovärdighet, jämfört 

med att inte hänvisa till någon forskning alls. Med tanke på att det var valår när Bref (2018) 

skrev sin artikel kan jag även förstå varför hon hänvisar till tidigare forskning och 

undersökningar. I det här fallet blir det tydligt att skribenten försöker övertyga många unga 

läsare (i hopp om att rösta på FI), men även många föräldrar då skribenten trycker på att läxor 

är den största källan till konflikter i hemmet. 

 

Ett annat intressant samband som finns för samtliga sex artiklar är att var och en av 

debattartiklarna hänvisar antingen till tidigare forskning (vissa är explicita, andra inte) som 

visar på att läxor har låg effekt på elevers lärande, men också mindre undersökningar där man 

kommer fram till att elever blir oroade och stressade av läxor eller till Pernilla Alm som har 

debatterat och skrivit en bok om läxor och dess effekter (Alm 2014). I dessa debattartiklar vill 

skribenterna verkligen visa på att det finns belägg för det de skriver om och att det endast inte 

är personliga åsikter. Vygotskij (1978) beskrev det sociokulturella perspektivet som ett viktigt 

samspel mellan barn och vuxna där de tillsammans kan utbyta tankar och idéer för att ett lärande 

ska kunna ske och möjliggöras. En mycket viktig punkt som flera av skribenterna lyfter upp är 

att många barn inte får det stöd och den hjälp de behöver för att komma vidare i sitt lärande och 

att det dessutom är en av orsakerna till varför läxor bör avskaffas. Däremot vad gäller 

skribenterna som är för läxor är det inte lika enhetligt och de har lite olika rubriker som bland 

annat som kan tolkas på olika sätt. Flera av dessa författare skriver istället om att läxor bör 

finnas men med rätt förutsättningar, vilket självklart är viktigt. En författare skriver exempelvis 

om hur starka och självständiga elever blir ju mer läxor de får med sig hem. Detta behöver ju 

nödvändigtvis inte vara korrekt eller stämma, detta då det finns både föräldrar och elever som, 

bland annat, inte behärskar det svenska språket väl eller av andra skäl som försvårar situationen 

kring läxor. Ett intressant samband som jag fann efter min analys och reflektion kring 

debattartiklarna är hur politikerna i första hand vill lyfta sin åsikt i den rådande diskursen kring 

läxor samt hur mycket plats de tar i debatten. Mer om detta kommer i nästa avsnitt. 

 

6.2 Vem som kommer till tals 

En annan intressant aspekt som dök upp under läsningens gång av artiklar var vilka personer 

det är som kommer till tals. Media har ett stort inflytande i dagens samhälle och kan påverka 

många människors syn på saker och ting. Genom att bestämma vilka aktörer som får komma 

till tals i diskursen kring matematikläxor fann jag det intressant att ta reda på om det är mer 

förekommande att vissa individer får företräde framför andra i de 15 artiklarna. Av samtliga 15 

artiklar består fem av författare där det inte uppges vilken roll eller funktion de har. Trots att 

det är elever och föräldrar som till största del påverkas av läxor var det inte många elever och 

föräldrar som kom till tals. Endast två artiklar “En orättvis skolgång med läxor i samhället” och 
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“Slopa läxor-skolan tar för mycket tid” är skrivna av gymnasieelever. En möjlig anledning till 

varför inte fler elever fick komma till tals har att göra med att de med största sannolikhet inte 

har goda kunskaper om varför läxor finns, eller att de endast kan beskriva sina erfarenheter och 

upplevelser av läxor, vilket kan ses som oprofessionellt. Det kan också handla om att de inte 

har någon politisk agenda som politikerna som också tar mer plats i debatten. Endast tre artiklar 

skrevs 2018 och av dessa är en av de en politiker för FI. En möjlig anledning till varför just 

Bref (2018) fick plats i debatten kan ha att göra med att det var valår och det kan ses som 

politisk marknadsföring. Vid närmare undersökning när artikeln skrevs kunde jag ta reda på att 

skribenten skrev sin artikel endast ett par månader innan valet. En annan politiker, Ewa-Leena 

Johansson, som arbetar som kommunalråd för Socialdemokraterna står för en annan artikel om 

läxor där hon är positiv till dem om det finns rätt förutsättningar för detta. Även här kunde jag 

konstatera att hon tar mer plats i debatten än andra, detta eftersom hon är politiker och har en 

politisk agenda bakom sin artikel. 
 

Eftersom jag använder mig av Faircloughs (2010) modell av diskursanalys och ett centralt 

begrepp i diskurs är makt så kan det ändå till viss del klargöra varför politiker får mer plats i 

debatten än andra. De flesta politiker vill göra sin röst hörd och representera det parti som de 

tillhör. Ett tydligt exempel är exempelvis i artikeln “Skrämselpropaganda om läxor stämmer 

inte” som är skriven av Hans-Gunnar Liljenvall. I denna artikel skriver han gott och kort att 

läxor är positiva och hänvisar även till en professor. Men vad är det han egentligen vill komma 

fram till och särskilt med rubriken han valt? Han avslutar sin text med att berätta att Ingrid 

Westlund skrämmer upp många föräldrar och läsare om att läxor inte är bra genom olika 

skrämseltaktiker. Liljenvall skriver ett kort litet stycke i slutet av sin artikel om att Westlund är 

en aktiv vänsterpolitiker som agerar med en politisk agenda. I artikeln “Avskaffa läxorna” är 

det ytterligare en politiker som tar plats i debatten och som agerar med en politisk agenda och 

försöker övertyga läsare att Feministiskt parti är ett parti som man bör följa. Det blir tydligt att 

många politiker tar mer plats i debatten eftersom de har särskilda åsikter de vill lyfta fram och 

att de vill försöka locka till sig väljare. Att det är just politiker från olika partier som skriver om 

läxor kan ha en betydande effekt, oavsett om den är positiv eller negativ. Eftersom många anser 

att politiker har en viss trovärdighet så bidrar även deras artiklar till att de är mer pålitliga, 

jämfört med om en vanlig civil person skulle skriva en debattartikel. Extra intressant och 

trovärdigt blir politikers debattartiklar om de hänvisar till tidigare forskning eller studier som 

förstärker deras åsikt kring läxor. I slutändan handlar det om att de vill övertyga läsarna som 

antingen är för eller emot läxor att följa deras spår och kanske rösta på dem för att de delar 

samma uppfattning kring läxor. Alla debattartiklar som är skrivna av politiker är tydliga med 

vilket parti de tillhör. 
 

Det har varit intressant att undersöka vilka personer det är som får komma till tals och av vilka 

möjliga anledningar vissa personer tar mer plats i debatten än andra. Däremot anser jag att det 

är viktigt att lyfta upp de personer som inte får komma till tals och vad det kan bero på. Av 15 

debattartiklar var det endast en forskare som fick plats i debatten och som gav sin syn på läxor. 

Det är intressant att inte fler forskare eller vetenskapsmän/kvinnor får göra sin röst hörd när de 

dessutom har studerat och forskat om skolan, och om pedagogiska verktyg som finns inom det 

svenska skolväsendet. Å ena sidan kan jag ha en viss förståelse för varför inte fler skolforskare 

får mer plats i debatten när det å andra sidan är politiker som har byggt upp och utformat 

läroplanen. Det finns en anledning till varför Finland ligger bland de högst rankade länderna 

för goda studieresultat. Deras system bygger på vad skolforskare har kommit fram till. Det är 
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även de som har skapa systemet och inte några politiker som inte är pedagogiskt utbildade. En 

intressant frågeställning som bör ställas till lärare, föräldrar och elever är hur vår syn på läxor 

påverkas när majoriteten av skribenterna som tar plats i debatten består av pedagogiskt 

outbildade politiker. 
 

6.3 Argument för läxor 

I de nio artiklar som är för läxor beskrivs det kortfattat att läxor är nödvändiga för inlärning. 

För att lära sig och bli bra på något är det alltså viktigt att läxor skickas hem, så att eleverna får 

möjlighet till att lära sig vad som är tänkt att lära sig. Författarna menar att läxorna bör ha ett 

tydligt syfte, att de förbereds, följs upp och i bästa fall inte är beroende av föräldrar. Trots att 

både Hattie (2009) och Westlund (2004) kommer fram till att läxor har negativa effekter hos 

yngre elever, så menar författarna till de artiklar som är för läxor att dessa elever ändå bör få 

hemläxor. I artikeln “Läxor ger självständiga och starka elever” så menar författaren (tidigare 

lärare) bland annat att läxor är ett bra sätt för föräldrar att ta del av barnens skolgång, att det 

stärker relationerna inom familjen och att föräldrar kan stötta och hjälpa sina barn med läxorna. 

Detta är något författaren också får stöd av hos Wood, Bruner och Ross (1976). Vidare lyfte 

Vygotskij (1978) upp stöttning, utifrån ett sociokulturellt perspektiv som centralt, då elever ska 

kunna nå sin nästa zon för utveckling. 
 

Artiklar lyfter fram att det är av stor vikt att barnen får konkreta läxor, samtidigt som de har ett 

tydligt syfte och är relevanta för barnen så de inte tappar motivation och lust att lära (”En bra 

läxa ska kunna göras utan föräldrar” och ”Läxor ger självständiga och starka elever”). Detta 

stärks också av Dettmers, Trautwein, Ludtke, Kunter och Baumert (2003) som menar att 

hemläxor bör syfta till något samtidigt som de är relevanta, vilket annars kan leda till att elever 

tappar motivation. Även Hayworth och Lee (2000) menar att det är av stor vikt att elever får 

direkt återkoppling så de inte tappar motivation för att lära. I den sistnämnda artikeln (Läxor 

ger självständiga och starka elever) menar författaren att läxor är bra då de både förbereder unga 

att ta ansvar för egna studier samtidigt som de utvecklar ytterligare kunskap. Fortsättningsvis 

skriver samma författare att läxor fungerar som en bro mellan skola och hem, vilket kan vara 

värdefullt då föräldrar mer eller mindre är tvungna att engagera sig i sina barns skolgång. Detta 

leder med största sannolikhet till att barnen får mer hjälp och stöttning av föräldrarna, vilket är 

viktigt för att de ska nå sin nästa zon för utveckling. Det betonades av Vygotskij (1978) som 

ansåg vara en viktig nyckel till utveckling av lärande. 
 

En annan aspekt som också nämns i Van Voorhis (2011) är att hemläxor kan vara till stor fördel 

och fungera positivt om läxorna är utformade på rätt sätt med lagom svåra uppgifter som inte 

tar alltför långt tid. Det är även viktigt att läxan har ett tydligt syfte och att eleverna vet varför 

de bör repetera sina kunskaper, vilket också lyfts upp i artikeln “Hemläxor från skolan - rätt 

eller fel?” där Rayman (2011) beskriver att läxor av en repeterande karaktär är värdefulla inslag 

och nödvändiga då skoldagen är för kort för att hinna lära sig exempelvis 

multiplikationstabellen. Det handlar även om att verkligen nöta in kunskap då det inte finns 

andra genvägar till det. Som verksam lärare kan jag på ett sätt hålla med Rayman (2011) om att 

läxor av en repeterande karaktär är nödvändigt och inte bara kan läras in i skolan, utan att 

eleverna också bör träna på exempelvis multiplikationstabellen hemma. Däremot är det viktigt 

att vara uppmärksam och ta hänsyn till att inte alla elever kan studera hemma och av den 

anledningen bör alla berörda lärare möjliggöra för eleven att kunna öva på sådana läxor i skolan, 

förhoppningsvis med en vuxen som kan stötta och hjälpa till. 
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6.4 Argument emot läxor 

Resultatet från debattartiklarna visar att det finns flera svårigheter när elever får matematikläxor 

och läxor överlag. Å ena sidan handlar det om att elever inte klarar av att göra läxorna på egen 

hand. Å andra sidan handlar det om konflikterna som skapas med föräldrar när elever kommer 

hem med läxor. Eftersom många av barnen och eleverna inte klarar av vissa läxor på egen hand 

är de mer i behov av ”scaffolding” än ytterligare läxor. Det stödet (scaffolding) bör de få av 

läraren då olika hemförhållanden ser olika ut och många föräldrar inte kan bidra med sin hjälp 

och stöttning. Westlund (2004) beskriver att det inte är någon större mening att förvänta sig att 

föräldrar hemma ska bidra med stöttning. Forsberg (2007) betonar att om det skulle vara så att 

föräldrar kan bidra med stöttning till barnen så finns det ändå en risk att en konflikt uppstår. 

Vidare menar Forsberg (2007) att konflikten uppstår när föräldrar uppmanar sina barn att göra 

läxorna eller hur läxan ska genomföras, exempelvis vid olika beräkningssätt inom matematik. 

Detta belyses också i majoriteten av dessa artiklar, då de flesta beskriver att konflikter kan 

uppstå vid hemläxor. Däremot är det endast en artikel ”Läxor effektlöst enligt forskning - 

Avskaffa läxorna, eller? Inte sämre resultat i läxfria skolor” som beskriver hur pass viktigt det 

är att skapa goda förutsättningar för barnet så inga konflikter uppstår. Det kan vara i form av 

att tjata och hota så lite som möjligt för att undvika att det blir en negativ situation så fort läxorna 

kommer upp. Genom att skapa goda förutsättningar för barnen kan det också leda till att både 

förälder och barnet får möjlighet att genomföra läxa tillsammans. Föräldern kan då stötta och 

utbyta tankar och idéer med sitt barn så hen på egen hand försöker lösa uppgifterna. Precis som 

det sociokulturella perspektivet framhåller, innebär det att ett lärande sker i samspel med andra. 
 

I artikeln “Mina barn ska inte ha läxor” hänvisas det till det Hattie (2009) lyfter upp, alltså 

svårigheterna men också vilka negativa konsekvenser barn kan få av läxor. Wennberg (2015) 

refererar till det Hattie (2009) kommit fram till, vilket är att läxor till yngre barn inte har någon 

positiv effekt. Westlund (2004) avslutar med att skriva att elever påverkas negativt av läxor 

genom exempelvis stress och oro. Wennberg (2015) skriver också att läxor gynnar elevers vars 

föräldrar har en högre utbildning och som har möjlighet att stötta och hjälpa sina barn. Frågan 

är dock vad som händer med alla andra barn som inte har föräldrar som kan hjälpa och stötta 

sina barn med läxor. Det är just de elever som påverkas mest av detta på ett negativt sätt och 

kan känna sig nedstämda då de inte får möjlighet att lära och utvecklas precis som de barn som 

får all hjälp de behöver. Enligt mina egna erfarenheter som elev i en utsatt skola i ett utsatt 

område så kunde många elever känna att det blev en splittring mellan de barn som bodde i det 

utsatta området, kontra de som bodde i det icke-utsatta området. Det kunde exempelvis vara att 

vi inte hade möjlighet att göra våra läxor i tid, eller i lugn och ro med hjälp av våra föräldrar. 

Dels hade våra föräldrar inte tid att hjälpa oss och dels för att de själva inte kunde hjälpa oss. 

Än idag så kan jag märka dessa skillnader mellan eleverna i en skola på ett utsatt område som 

jag arbetar på som lärare. Viktigt att notera är dock att inte alla elever i den skolan har dessa 

svårigheter med att få hjälp och stöttning av föräldrar. Flera av mina elever har svårt att ta hem 

läxor och plugga i lugn och ro av olika anledningar. Nu finns möjligheten att gå på läxhjälp 

varje dag för alla elever i mellanstadiet eftersom de inte kan få den hjälpen hemma. Detta har 

självklart gett positiva resultat då flera från olika klasser har gått dit med sina läxor och gjort 

det de ska göra, eller att de av egen vilja tar med sig exempelvis en bok för att läsa en stund då 

den möjligheten inte ens finns hemma. 
 

Av dessa anledningar är det särskilt viktigt att lärare tar hänsyn till de behov som elever har och 

att försöka, i den mån det går, att erbjuda läxhjälp i skolan av kompetenta pedagoger. På så sätt 
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skulle alla parter vinna på det, både föräldrar som varken kan eller har tid att stötta sina barn, 

men också elever som får den hjälp och stöttning de behöver samt att ett samspel mellan elev 

och vuxen möjliggörs och eleven har möjlighet att utbyta tankar och ideer, vilket Vygotskij 

(1978) förespråkade för också. Det ska i sin tur förhoppningsvis leda till att eleven utvecklar 

sin nästa zon för utveckling. 

 

7. Metoddiskussion 
Bergström och Boreus (2005) skriver att en diskursanalys är lämplig att använda för att studera 

debatter och att det även kan vara ett verktyg för att hantera maktfrågor. Dessutom skriver 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) att en diskursanalys används bland annat för att ta reda 

på vilka mönster som finns i olika texter samt vilka sociala konsekvenser texterna kan leda till. 

Av dessa anledningar framstår diskursanalys som en lämplig och relevant metod att använda 

för denna studie. Ett exempel på en social konsekvens av läxor skulle kunna vara problem som 

uppstår inom familjer i samband med att barn inte kan genomföra läxan på egen hand. Det kan 

även handla om elever som inte har goda förutsättningar hemma som i sin tur leder till negativa 

känslor för läxor generellt. 

 

Fördelarna med metoden jag valde är att jag både undersöker och analyserar textens olika delar 

för att kunna göra en helhetsbedömning av vilka sociala konsekvenser som existerar vid 

hemläxor. Även för att kunna hitta olika mönster och samband för att sedan koda dessa till olika 

teman. Winther Jørgensen & Phillips (2000 s. 75) beskriver att inom dimensionen av text tittar 

man alltså på textens egenskaper. För att kunna genomföra en sådan process är det viktigt att 

den som forskar är noggrann och systematisk eftersom man fokuserar på vilka sätt språkets 

uppbyggnad skapar diskurser. I denna del reflekteras det mycket på innehåll, mening och 

uppbyggnad av text, även rubriker analyseras för att reflektera över vad som ska förmedlas och 

vilken uppmärksamhet som bör väckas hos allmänheten. Jag upplever att Faircloughs (2010) 

modell av diskursanalys har varit en användbar och effektiv metod att använda då jag analyserar 

svenska debattartiklar. Dels på grund av att man analyserar olika delar av texten och dels för att 

begreppet intertextualitet kom till stor användning. Genom att analysera och undersöka i vilken 

utsträckning de olika artiklarna använder sig av intertextualitet skapades det också en tydligare 

bild av hur matematikläxor och läxor överlag framställs i svensk media. Det har varit svårt att 

använda sig av diskursanalys då det är en komplex metod. Däremot hade det varit bättre om jag 

använde mig av debattartiklar som är från 2019, vilket är mer aktuellt än de finns i mitt arbete. 

Anledningen till att nyare debattartiklar inte finns med i arbetet är helt enkelt på grund av att 

det inte fanns tillgängliga när de olika sökningarna genomfördes. Jag anser ändå att jag har 

lyckats besvara mina frågeställningar genom min analys. 

 

8. Didaktiska implikationer 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att om matematikläxor och läxor överlag ska delas ut 

bör lärare tänka på vissa delar. Först och främst bör lärare se till att alla elever har möjlighet att 

göra läxan hemma utifrån de olika behov och förutsättningar som varje elev kan ha. De bör 

sedan utveckla en förståelse hos elever så de förstår syftet med matematikläxan och att de är 

kapabla till att genomföra läxan tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Dels för att ett 

lärande sker bäst utifrån det sociokulturella perspektivet med vuxna som är kompetenta, men 

också för att barnen får en mer positiv känsla när de kommer hem med läxor. Med detta krävs 

att det skapas goda förutsättningar hemma så att läxan kan genomföras i lugn och ro och för att 
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inga konflikter ska behöva uppstå. Skulle det mot förmodan vara så att läxan inte kan 

genomföras hemma med hjälp och stöttning av vuxna bör skolan se till att eleven får goda 

möjligheter till att göra läxan. Läxor har varit ett viktigt pedagogiskt verktyg i flera generationer 

och det kommer kräva mycket för att bli av med dem. Men så länge läxor finns och kommer 

användas av lärare är det viktigt att ta hänsyn till de delar jag nämner ovan i denna text. 
 

Jag har av egna erfarenheter upplevt hur svårt det kan vara om man inte har goda förutsättningar 

för att genomföra sina läxor hemma. Med föräldrar som inte behärskade det svenska språket 

väl kunde jag tyvärr inte genomföra alla mina läxor gemensamt med dem. Jag fick istället vända 

mig till en kusin eller nära vän som kunde stötta och hjälpa mig. Enligt Läroplanen för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018) ska alla skolor verka för att ta 

hänsyn till och vara likvärdig för varje elevs behov och förutsättningar. I både mitt och många 

av mina vänners fall var det svårt för skolor att leva upp till det kravet då vi inte hade möjlighet 

att exempelvis gå på läxhjälp efter skolan med en pedagog. Detta hade hjälpt och motiverat mig 

och många av mina vänner till att vilja lära och motiveras ännu mer 
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