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Jag intresserar mig för debatten som förts i skolans värld gällande läxornas syfte och dess betydelse för 

lärandet. Därför är syftet med min studie att beskriva lärares uppfattningar av läxors syfte och betydelse för 

elevers lärande. Det jag söker svar på är vad som motiverar lärare att ge läxor och hur de beskriver läxornas 

betydelse för elevers lärande. Studien bygger på en kvalitativ ansats och baseras på 9 intervjuer som utförts i 

Spanien med lärare som arbetar i den spanska grundskolan med elever 10-12 år gamla. De frågeställningar 

som ligger till grund för min studie är: 

 Hur definierar lärarna läxor? 

 Varför ger lärarna läxor? 

 Vilken betydelse har läxor för elevernas lärande enligt lärarna? 

 Hur beskriver lärarna sitt eget arbete med läxor? 

Resultaten visar att läxgivningen motiveras med argumenten att tiden i skolan är otillräcklig för att befästa 

kunskaper, och att vissa ämnen kräver repetition i hemmet för att uppnå kunskapsmålen. Läxor ges för att 

eleverna skall få ett extra tillfälle att träna hemma det de har lärt sig under lektionen, men på bekostnad av 

deras fritid. Ett annat argument till att de intervjuade lärarna ger läxor är att eleverna tränas i att ta ansvar 

både på kort och lång sikt. Dessutom påpekar samtliga lärare att läxor har en positiv inverkan på elevers 

lärande om läxorna rättas och feedback ges på resultatet. Däremot bör läxor utformas så att tiden för att 

utföra dem inte överskrider en halvtimme, då lärandet kan påverkas negativt. 
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1. INLEDNING 

Läxor är ett kontroversiellt och aktuellt ämne som ofta diskuteras livligt inom skolans värld. Idag 

är läxor vanliga inslag i de flesta skolor runt om i världen och många lärare verkar hålla fast vid 

läxan utan att reflektera över syftet med den. Varför ger lärare egentligen läxor? Är det en 

gammal tradition eller en nödvändighet som främjar lärande och utveckling hos eleverna? Om 

läxor skall ges överhuvudtaget eller om läxor har betydelse för elevers lärande är en diskussion 

som är återkommande med jämna mellanrum, men svaret förblir alltid vacklande. Nandorf (2006) 

påpekar att inför riksdagsvalet 2006 i Sverige gjorde Vänsterpartiet ett uttalande om att läxor bör 

avskaffas inom grundskolan. Detta möttes av motstånd från Folkpartiet som menade att läxor är 

en viktig del av undervisningen, att elever genom dem lär sig ansvar och att det generellt bör bli 

mer läxor i den svenska skolan. Jan Björklund ser tre viktiga skäl till att ha läxor: tiden för 

skolarbetet ökar, eleverna tränas i självständigt ansvarstagande och läxarbetet skapar ett band 

mellan hemmet och skolan. Dessutom poängterar Falch och Ronning (2012) att enligt 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har svenska elever minst 

läxor i västvärlden.   

Läxfrågan som väcks i skolvärlden även internationellt är ofta onyanserad och handlar mest om 

läxor är nödvändiga eller inte. Dahl, Moreau och Wretman (2005) menar att läxor är ett begrepp 

som lärare tar för givet som ett sätt att öka lärande. Detta har även återspeglats under min 

verksamhetsförlagda utbildning i Spanien det senaste året, då jag har upplevt att läxor ges som 

något självklart. Dessutom kunde de svenska- och spanska lärare som jag har talat med varken 

motivera dess syfte eller betydelse för elevernas lärande. Debatten kring läxor pågår även i 

Spanien mellan de två största föreningarna med politiskt inflytande. Medan det Katolska 

Nationella Förbundet för Elevers Föräldrar (CONCAPA) motiverar att läxorna behövs för att 

lära eleverna att ta ansvar över sitt eget lärande, argumenterar det Spanska Föräldrarnas Förbund 

för Elever (CEAPA) att läxorna bör ges och göras i skolan som extra resurs för att hjälpa elever 

med svårigheter (Arrizabalaga, 2013). Mot bakgrund av ovanstående redogörelse ser jag ett 

särskilt intresse av att ta reda på varför lärare ger läxor samt förstå hur lärarna ser på läxans 

betydelse för elevers lärande. Eftersom jag befann mig i Spanien under arbetets gång även som 

verksam engelsk lärare, har jag valt att fokusera min studie på spanska lärare i den spanska 

grundskolan. Detta leder oss in på en formell beskrivning av bakgrund.  
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2. BAKGRUND 

Lärare bör fundera på hur barn och elever lär, då detta svar får didaktiska konsekvenser vid 

planering av undervisningen (Hattie, 2009). Då lärandet kan påverkas av de läxor som ges i 

undervisningen, presenteras teorier inom lärande i bakgrundens första avsnitt. Därpå förklaras 

begreppet läxa och redogörs för hur läxor genom åren har beskrivits i den svenska och den 

spanska skolans styrdokument. Slutligen beskrivs läxornas syfte samt presenteras både nationell 

och internationell forskning om läxors effekter på lärandet hos elever. 

 

2.1. Teorier inom lärande 

Det har forskats mycket om olika perspektiv på lärande, hur och i vilka situationer människan 

bäst tillägnar sig ny kunskap (Carlgren & Marton, 2001). Två betydande utvecklingspsykologer 

som har gjort avtryck inom dagens pedagogik är Jean Piaget (1896-1980) och Lev S. Vygotskij 

(1896-1934). Piaget forskade om kunskapens uppkomst, där han menar att kunskap skapas 

genom människans egna handlingar både mentala och/eller fysiska. Denna syn på kunskap kallas 

kognitiv konstruktivism, där grundtanken bygger på att ingen kan lära någon annan något, utan varje 

individ måste lära sig själv. Enligt honom är lärandet en individuell process som eleven själv 

utifrån sin mognad och inre psykologiska utveckling driver framåt genom sitt handlande. På detta 

sätt blir eleverna aktiva i sitt eget lärande, medan lärarens roll i lärandet och kunskapsinhämtning 

begränsas, där det viktiga blir att skapa förutsättningar som elever behöver för att lära (ibid.). 

Därför är det av stor vikt att läxor är anpassade till den nivå som barnet befinner sig i gällande sin 

kunskapsutveckling, om man utgår från Piagets syn på hur elever utvecklar sin kunskap (Leo, 

2004).  

Huvudtanken i Vygotskijs syn på lärande är att det sociala föregår det individuella (Carlgren & 

Marton, 2001). Denna syn på kunskap kallas social konstruktivism eller sociokulturella inlärningsteori, 

där grundtanken bygger på att lärandet sker i sociala situationer och att kunskap skapas socialt i 

sociala förhållanden. Han menar att lärande till stor del handlar om att öka sin delaktighet i såväl 

social som kulturell gemenskap. Till skillnad mot Piaget påstår han inte att lärandet sker genom 

individuella handlingar, utan istället menar han att lärandet sker i sociala konstruktioner (ibid.). 

Leo (2004) menar att tankarna om hur kunskap utvecklas i sociala samspel kan stödja idén om 

läxor. I lärandet skall eleven utmanas med uppgifter som är svårare än han eller hon kan klara 

själv. Läraren skall då utmana elevens förmåga genom dialog och genom att anpassa 
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undervisningen strax ovanför elevens nuvarande nivå. Då kan eleven tillägna sig kunskap i sociala 

sammanhang och även utanför skolan med rätt sorts utformade läxor, förutsatt att eleven är 

omgivet av kompetenta människor. Intresset av att hitta nya perspektiv på lärande har ökat under 

de två senaste årtiondena, där skolan och den nuvarande läroplanen Lgr11 har påverkats av 

Vygotskijs teorier (ibid.). 

 

2.2. Begreppet läxa 

I litteraturen förekommer det ett flertal olika definitioner kring begreppet läxa och även om det är 

väl förankrat i olika kulturer, har det visat sig vara svårt att finna en enkel definition på vad en 

läxa är. Jag har försökt hitta en definition som jag kan använda mig av i denna studie. Enligt 

Nationalencyklopedin (2006) hittas ordet läxa tidigast i en bibeltext från 1561 och kommer från 

fornsvenskans lektie, lexa och gällde på den tiden läsning av ett stycke ur bibeln. Ordet läxa 

definieras som ”en avgränsad skoluppgift för hemarbete som skall läras in”. Hellsten (2000) 

menar att definitionen av läxa som det arbetet som inte sker på lektionstid, inte är tillräckligt utan 

kräver ytterligare förklaringar. En läxa kan vara just enbart arbete utanför skoltid men dessutom 

menar han att varje elev tolkar läxan genom sina tidigare erfarenheter av läxor. Därmed uppstår 

olika uppfattningarna av vad en läxa är då läxorna tolkas individuellt av eleverna men även av 

lärare.     

Westlund (2007) utgår ifrån elevernas texter när hon söker svar på vad läxor är. Enligt henne är 

läxor ”en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete 

och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” (s.78). Den här definitionen visar hur 

svårdefinierat och komplext begreppet läxa är. Cooper (2007) definierar läxan som en uppgift 

som ges till elever av lärare, avsedd att utföras utanför ordinarie skoltid. Under de senaste åren 

har definitionen förändrats något till att enligt Murillo och Martínez-Garrido (2013) vara 

skolarbete utdelat av lärare att utföras utanför den ordinarie lektionstiden. Dessutom anser 

författarna att det handlar om arbete som avses utföras i hemmet tillsammans med föräldrarna 

eller andra vuxna. Jag kommer att använda mig av Coopers definition, eftersom jag anser att den 

överensstämmer med det som jag i min studie avser med läxor, nämligen läxor som utförs av 

eleverna själva utanför skoltid. Ett sätt att söka en större tydlighet kring fenomenet läxa är att gå 

till skolans styrdokument för att studera hur lagstiftarna tänker kring läxans funktion och syfte. 
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2.3. Läxor i styrdokumenten 

Användandet av läxor har en lång tradition och är starkt förankrat både i den svenska och 

spanska skolan. Ett av de ursprungliga syftena med dem var att eleverna skulle memorera fakta 

utantill. Däremot fyller inte längre denna inlärningsmetod samma funktion i dagens skola, där 

fokus i stället ligger på det egna tänkandet och reflekterandet (Fedriani & Hinojosa, 2005).     

När man studerar de styrdokument som har reglerat och reglerar den svenska skolan finner man 

att synen på läxor har skiftat. Tidigare fanns det mer reglerade former när det gällde hur många 

läxor elever fick ha. I den allmänna läroplanen för grundskolan 1962, Lgr 62, beskrivs läxor som ett 

väsentligt inslag i elevernas arbetsfostran för att befästa kunskaper och färdigheter 

(Skolöverstyrelsen, 1962). I Lgr 62 skriver man att ”huvuddelen av med skolan förbundet arbete 

bör göras i skolan” (ibid., s.57). I Läroplanen för grundskolan 1969, Lgr 69, finner man en liknande 

formulering där huvuddelen av det förbundna arbetet med skolan skall göras i skolan 

(Skolöverstyrelsen, 1969). I Läroplanen för grundskolan allmän del 1980, Lgr 80, förändras dock synen 

på läxorna. Där står det att hemuppgifter för elever är en del av skolans arbetssätt, och att ett 

väsentligt uppdrag som skolan har är att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift, avpassad efter 

deras individuella förmåga (Skolöverstyrelsen, 1980). Under 1990-talet ifrågasätts sällan läxorna 

då de tas för givet som ett komplement till den vanliga undervisningen (Skolverket, 1994). 

Däremot försvinner de ur de officiella dokumenten. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, nämns varken begreppet läxa eller hemuppgift, däremot står 

det att ”skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö” (ibid., s.15). Därmed är det tänkt att eleven successivt skall få fler självständiga 

uppgifter samt ökat eget ansvar. Det finns inget i styrdokumentet som reglerar läxor och därmed 

har skolan inte längre något formellt uppdrag att ge elever sådana. Inte heller i den nuvarande 

läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, finns det något 

skrivet om läxor eller dylikt (Skolverket, 2011). 

På ett liknande sätt har synen på läxor skiftat när man studerar de lagar som enligt Departament 

Educació (2009) har reglerat och reglerar styrdokumenten i den spanska skolan. I den första lagen 

som kom 1857 Ley Moyano, beskrivs läxor som ett viktigt och nödvändigt pedagogiskt arbete som 

skulle utföras i skolan under skoltid, där läraren skulle övervaka det arbetet (Fedriani & Hinojosa, 

2005). Läxorna beskrivs på ett liknande sätt även i de lagar som följdes Ley de 1945 sobre Educación 

Primaria (Boletín Oficial del Estado, 1945) och Ley 1970 General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa LGE (Boletín Oficial del Estado, 1970). Dock påpekas det att arbetet inte skall 

med nödvändighet utföras i skolan utan det kan också utföras i hemmet (ibid.). I Ley Orgánica se 
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regula el Estatuto de Centros Escolares LOECE 1980 förändras dock synen på läxorna, där de 

avskaffas från grundskolan för att undvika den stora arbetsbelastningen utanför skoltid som 

eleverna utsätts för under den perioden (Boletín Oficial del Estado, 1980). Men läxorna återinförs 

igen 1990 när Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE träder fram eftersom 

återigen ses läxorna som ett viktigt inslag i skolans arbetssätt (Boletín Oficial del Estado, 1990). 

Såsom i Sverige, försvinner så småningom läxor ur de officiella dokumenten, varken Ley Orgánica 

1995 de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes LOPEG eller Ley Orgánica de 

Calidad de Educación 2002 LOCE nämns inte begreppet läxa (Boletín Oficial del Estado, 1995; 

Boletín Oficial del Estado, 2002). Det finns inte något specifikt skrivet i den nuvarande LOE Ley 

Orgánica de Educación 2006 där ordet läxa träder fram. Däremot menar man att kompletterande 

aktiviteter utanför skoltid kan främja grundläggande färdigheter och kompetenser (Boletín Oficial 

del Estado, 2006). Ändå finns det inget i styrdokumentet som reglerar läxor och därmed har 

skolan inte längre något formellt uppdrag att ge elever sådana. Istället menar Departament 

Educació (2009) i den nuvarande spanska läroplanen att det är upp till varje skola att avgöra om 

eleverna skall få fler självständiga uppgifter för ett livslångt lärande.  

 

2.4. Läxornas syfte 

Det finns många åsikter kring läxornas syfte men forskningen enas inte om vad som är det 

viktigaste syftet. I en syntes av forskning om läxor ökar elevers skolprestationer sammanfattar 

några forskare syftena med läxor: ”The purposes of homework assignments can be divided into 

(a) instructional and (b) noninstructional objectives” (Cooper, Robinson & Patall, 2006, s. 1). 

Vidare skriver de att det allra vanligaste syftet med läxor är att ge eleverna möjligheten att träna 

på material som redan arbetats med i skolan. Dessutom kan även läxor ha andra syften som att 

informera föräldrar om vad eleven gör i skolan, fullfölja riktlinjer från skolans administration, 

skapa en kommunikation mellan eleven och dess förälder eller till och med straffa elever. Enligt 

Hellsten (2000, s. 211-214) uppfyller läxor olika syften:   

 Läxan som förberedelse. Inför läxförhör och prov samt att förbereda eleverna inför 

framtiden.  

 Läxan som identitet och status. Att ha läxor kan vara ett sätt att identifiera sig med 

elevrollen samt att markera ämnesstatus.  

 Läxan som tidstruktur. Läxorna anses vara ett sätt att organisera elevernas fritid.  

 Läxan som kontroll och styrning. Vissa lärare använder läxan som ett sätt att kontrollera 

elevernas ansvarstagande samt hur de utnyttjar sin tid.  
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 Läxan som kärlek och omsorg. Föräldrarna får då en chans att visa omsorg och intresse 

för elevens skolarbete.  

 Läxan som gemenskap och kontakt. Här menar han att läxan kan vara en hjälp för 

föräldrar att komma närmare sina barn.  

 Läxan som arbetsprestation, att se läxan som en naturlig del i elevernas vardag.  

Steinberg (2006) anser att syftet med läxor är att barnen ska få goda studievanor men att 

huvudansvaret för själva inlärandet ska ligga hos skolan och lärarna. Han menar att läxor är 

viktiga därför att de talar om för eleven att hon eller han har ett ansvar för sina studier, de ger 

eleven studievanor som den kan ha nytta av hela livet. Dessutom tränar läxor eleven i att ta 

ansvar, bekräftar och förstärker den inlärning som sker i skolan som en nyttig repetition samt 

hjälper föräldrarna att få en inblick i vad barnen gör i skolan (ibid.). 

Det finns många anledningar till att lärare ger läxor. Cooper (2007) framhåller att läxor kan hjälpa 

elever att repetera och öva vad de tidigare har gått igenom på lektionen. Många lärare ger också 

läxor för att uppmuntra självdisciplin och ansvar så att eleverna får möjlighet att styra över sin 

egen tid och att klara av deadlines. Men läxor kan också ges för att förbereda eleverna för nästa 

dags lektion, utforska ämnen mer på djupet än vad klassrumstiden rymmer samt att utveckla goda 

studievanor. Dessutom ökar läxor även kommunikationen mellan lärare och familj och fungerar 

som en informationskälla mellan skola och hem (ibid.). Efter den ovanstående redovisningen, 

anses det vara relevant att beskriva möjliga effekter som läxor har på elevers lärande.   

 

2.5. Forskning om läxors effekter på lärandet 

Forskare har debatterat effekterna av läxor på elevernas lärande. Det är främst internationell 

forskning som finns att tillgå kring diskussionen om läxor, där det framförallt har undersökts 

huruvida läxor ökar elevernas prestationer. I detta avsnitt redogörs först nationell forskning, där 

det redovisas några av de mest framstående läxforskarna i Sverige, för att sedan övergå till 

internationell och därefter spansk forskning om ämnet. 

2.5.1. Nationell forskning 

Enligt Hellsten (2000) har svensk läxforskning främst berört vilka uppfattningar man har om 

läxor samt hur läxor präglar elevers vardag. Däremot finns det sparsamt med forskning kring 

läxans effekter eller brist på effekter på elevers lärande. Dessutom menar han att resultat som 

framkommer från att undersöka sambandet mellan läxor och resultat i skolan är väldigt blandat 
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och svårt att generalisera. Han menar att medan många forskare ser ett positivt samband, hittar 

andra inte några samband alls.  

Österlinds (2001) forskning visar att de läxor som ges av lärarna är oftast traditionella, 

slentrianmässiga som är kopplade till elevernas läroböcker, där det saknas uppgifter av 

problemlösande karaktär. Dessutom anser hon att kunskapen ses som överförbar och att 

läxförhör saknar meningsfulla diskussioner.     

Även Westlund (2004) har undersökt några potentiella negativa konsekvenser. De handlar om 

ökade skillnader mellan låg- och högpresterande elever, social rättvisa, ofördelaktigheter för 

elever utan goda resurser i hemmiljön eller till och med ökade risker för fusk. Dessutom handlar 

även de negativa konsekvenser om att det blir vissa individuella kostnader för eleven så som 

begränsad tid under fritiden till andra aktiviteter, minskad motivation och stress. Hon poängterar 

efter detta att det förefaller som att det finns ett behov av att ifrågasätta och problematisera det 

som finns sagt om läxornas värde (ibid.). 

2.5.2. Internationell forskning 

I USA har man gjort studier över läxors effekter på lärandet och studieresultat i över 70 år. De 

flesta handlar om läxor har någon påverkan på eleverna eller om de ökar deras skolprestationer 

(Kohn, 2006). Men forskare har ändå varit långt ifrån eniga i bedömningen av läxornas styrkor 

och svagheter. När Cooper, Robinson och Patall (2006) granskade läxstudier som genomfördes 

mellan 1987-2003, hittade de vissa samband mellan läxor och skolprestationer. Av alla studier 

visade 73 procent positiva samband och 27 procent negativa samband. Granskningen visade att 

vilken årskurs eleven går i har stor betydelse om läxorna ska ha någon påverkan på elevens 

prestation. Forskarna menar att det finns flera tänkbara förklaringar till varför relationen mellan 

läxor och prestationer skiljer sig i olika årskurser. För det första verkar yngre elever ha utvecklat 

mindre effektiva studievanor, vilket minskar förbättring i deras skolprestationer som kan 

förväntas av läxor som ges till dem. För det andra tyder forskning inom kognitiv psykologi på att 

ju yngre barnet är desto sämre förmåga har barnet att selektivt sköta stimuli från omgivningen. 

Det innebär att yngre barn har svårare än äldre att ignorera och inte bli distraherad av irrelevant 

information eller stimulans i sin miljö. Därför tror forskarna att de distraktioner som finns i yngre 

elevers hemmiljö gör att studierna hemma blir mindre effektiva än för äldre elever. Granskningen 

visade också att en annan anledning till att elever i de yngre årskurserna inte ökade sina 

skolprestationer markant med hjälp av läxorna är att lärarna i dessa årskurser inte ger läxor för att 
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öka elevernas prestationer, utan för att utveckla deras förmåga att ta ansvar för att organisera och 

styra över sin egen fritid (ibid.). 

I artikeln från 2006 av Cooper, Robinson och Patall har de tagit fram både negativa och positiva 

effekter av läxor. De positiva effekterna av läxor kan indelas i fyra kategorier: omedelbar prestation 

och inlärning, långsiktiga prestationsfördelar som ökat lärande under fritiden eller bättre studievanor 

och färdigheter, icke-prestationliga förmåner som större självdisciplin samt föräldra- och familjeförmåner. 

De potentiella negativa effekterna delas in i fem kategorier: otillfredsställelse, som förlust av intresse 

för skolan, nekat tillträde till fritid och gemensamma aktiviteter, föräldrainflytande tryck på att slutföra 

läxor och prestera bra, fusk och ökade skillnader mellan hög- och lågpresterande elever. Ibland kan de 

positiva och negativa effekterna förekomma tillsammans. Till exempel kan läxor förbättra en 

elevs studievanor samtidigt som läxorna gör att eleven drabbas av brist på fritid och därmed 

begränsas deltagning i fritidsaktiviteterna.  

Vidare har Cooper (2007) kommit fram till att förhållandet mellan mängden läxor de yngre 

eleverna gör och deras skolprestationer ger begränsade positiva effekter, nästa obetydliga. Han 

tror att anledningen till att effekterna bland de yngre eleverna är så små är att de inte har utvecklat 

sin studieteknik än och att de har sämre koncentrationsförmåga. Hans slutsats är att läxor bör 

vara ett av flera arbetssätt, där lärande äger rum, dock bör läxan utformas på ett sådant sätt att 

eleven själv klarar av att göra den utan föräldrarnas medverkan. 

Kohn (2006) har ägnat sig åt att forska om nyttan av att ge läxor och menar att det är svårt att 

undersöka huruvida läxor förbättrar lärandet eller inte. Eftersom resultaten av undersökningarna 

varit så spridda menar Kohn (2006) att det inte finns några belägg för att dra slutsatsen av att 

läxor i de yngre åldrarna ger förbättrade studieresultat. Många amerikanska skolor har infört 

läxpolicy, där det står att en eller flera läxor skall ges om dagen, vilket bidrar till att läxor ges av 

slentrian och inte för att det kan vara lärorikt. Kohn (2006) menar att lärare bara skall ge läxor när 

de kan rättfärdiga att läxorna är fördelaktiga för lärandet. 

Utbildningsforskaren John Hattie publicerade år 2009 sina forskningsresultat på en meta-studie 

om faktorer som påverkar elevers studieresultat, där läxor var en utav faktorerna. Hans meta-

studie utfördes på 80 miljoner elever i 50000 studier, där resultatet delades in i 138 faktorer vilka 

Hattie (2009) sedan har rangordnat efter visad effektstorlek. Faktorerna delades in i sex olika 

kategorier: eleven, undervisningen (läxor är medräknade), hemmet, skolan, 

läroplan/utvecklingsprogram och lärare. Effekten visas enligt negativa effekter -0,2-0, försumbara 

effekter 0-0,2, måttliga effekter 0,2-0,4 och stora effekter 0,4-1,4. I studien framkom att läxor 

hamnade på 0,29 vilket indikerar en måttlig effekt, vilket sägs vara positivt. Men det framkom 
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också att läxor visade sig ha större effekt om de yngre eleverna gavs möjlighet till lärarstöd i 

samband med utförande av läxor. Läxor där läraren inte är aktivt involverad bidrar inte till 

elevernas lärande (Hattie, 2009). 

Det finns sparsamt med spansk forskning när det gäller effekter av läxor på lärandet. Den senaste 

spanska forskningen Homework influence on Academic Performance, bedrevs av Murillo och Martínez-

Garrido (2013). Denna studie fokuserar på hur hemläxorna påverkar lärandet hos elever i årskurs 

3, genom att kontrollera faktorer som den kulturella- och socioekonomiska nivån i familjerna, 

tidigare studieresultatet och elevernas kön. I studien deltog 5 603 elever från 248 klassrum på 98 

skolor i 9 länder: Bolivia, Chile, Colombia, Kuba, Ecuador, Spanien, Panama och Venezuela. Den 

empiriska datan kommer från standardiserade prestandatester och enkäter från lärare, studenter 

och familjer, där data analyserats genom en multinivå modell på tre nivåer (elev, skola, klassrum) 

med ett mervärde som tillvägagångssätt. Studien visar positiva resultat angående läxornas 

påverkan hos grundskolelevernas akademiska resultat och lärande. Den belyser läxornas 

egenskaper associerade till goda akademiska resultat samt hur de bör utformas för att de skall 

vara effektiva. Resultatet visar att hemuppgifter är ett användbart verktyg för att öka lärande 

möjligheterna hos elever. Dessutom är det en utmärkt mekanism för att förbättra samarbetet 

mellan familjen och skolan, och därmed bygga en gemensam lärandekultur. Dock bör dessa läxor 

inte vara alldeles för många. Denna forskning visar att elever inte lär sig mer av tidskrävande 

läxor (Murillo & Martínez-Garrido, 2013). Vidare menar Murillo och Martínez-Garrido (2013) att 

en särskilt effektiv strategi är att anpassa läxorna till de olika elevernas behov för att gynna alla 

elever i klassrummet. Det bästa sättet är om lärarna använder en rad olika strategier, där det 

väsentliga blir att begära aktiviteter som blir gjorda och som ökar elevernas motivation. Denna 

studie visar att läxor påverkar studenternas lärande om de blir gjorda och i synnerhet om de rättas 

samt om feedback ges såsom misstag som eleverna kan förbättra. Det vill säga, det viktiga är att 

hemuppgifter införlivas i klassrummets dynamik regelbundet, precis som ett komplement till 

lärandet. Läxor är ett kraftfullt verktyg som har förmågan att förbättra elevernas resultat. Hur 

läxorna skall göras, vad som efterfrågas och hur läraren inför dem i klassrummets dynamik är 

nyckeln till att förbättra lärandet och därmed studieresultat (ibid.).  
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3. VETENSKAPSTEORETISK  UTGÅNGSPUNKT  

I detta kapitel motiverar jag mitt val av metod, där det först redogörs livsvärldsfenomenologi som 

teoretisk utgångspunkt och därefter beskrivs den fenomenografiska forskningsansatsen.  

 

3.1. Livsvärldsfenomenologi 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt faller inom ramen för den så kallade 

livsvärldsfenomenologin. Livsvärldsfenomenologin bygger på att forskaren är en del av den 

livsvärld som hon eller han studerar och kan inte ställa sig utanför den. Världen används därför 

som referensram, där forskaren upplever den med sina egna erfarenheter, samtidigt som hon eller 

han lever i den tillsammans med andra människor i ett kommunikativt förhållande (Bengtsson, 

2005). I livsvärldsbegreppet anses horisonten vara centralt (Berndtsson, 2003). Med horisonten 

menas att människan är i världen och betraktar den världen utifrån en bestämd position, som då 

framträder med en viss horisont. Horisonten kan vidgas när olika perspektiv antas. Begreppet 

horisont kopplas till erfarenhetsbegreppet, eftersom nya erfarenheter ger nya horisonter beroende 

på vilket mål människan har med sitt görande (ibid.). Livsvärldsbegreppet har utvecklats ur den 

fenomenologiska traditionen, vilket innebär att forskaren utifrån ett livsvärldperspektiv är 

intresserad av att studera det konkret upplevda och att försöka se världen tillsammans med dem 

som forskaren beskriver. I Fenomenologin ligger fokus på människans levda erfarenhet och 

medvetande, där begreppet livsvärld som den värld som människan är förtrogen med genom de 

levda erfarenheterna är centralt och kommer före alla teoretiska förklaringar (Bengtsson, 2005). 

Det är genom våra erfarenheter som sakerna kan förklaras eftersom dess mening är inte givet på 

förhand (Segolsson, 2006). Vidare menar Segolsson (2006) att meningen i det som framträder i 

beskrivningarna av något kallas för fenomen, till exempel forskningsobjektet läxor i denna studie, 

och det grundar sig i erfarenheterna som individen har av detta objekt.  

 

Enligt Bengtsson (2005) kännetecknas fenomenologin av något som visar sig för någon, där ansatsen 

tydliggörs av två teser. Den ena är en vändning mot sakerna och den andra är en följsamhet mot 

sakerna. Den första tesen är samtidigt en vändning mot ett subjekt. Det innebär att sakerna är 

ingenting i sig själva utan vad de betyder för någon, alltså ett subjekt som erfar världen.  
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Bengtsson (2005) menar att det inte kan finnas något som visar sig utan att det finns någon att 

visa sig för. Därför är subjektet alltid riktat mot något annat än sig själv. Det är genom att studera 

fenomen som en förståelse för något skapas (ibid.). I denna studie är det aspekter av lärares 

livsvärld som studeras, alltså deras erfarenheter av läxor. Ortega-Santos (20007) menar att 

fenomenologin kan användas som teoretisk referensram för att förstå fenomenografiska idéer. 

Fenomenografin beskriver ett världsfenomen från andras perspektiv för att kunna upptäcka 

olikheter gällande sättet att se på det fenomenet, särskilt i en pedagogisk kontext. Fenomenografi 

tillämpas inom pedagogikforskning, där fokus bland annat ligger på hur lärarna uppfattar sin 

verkliget. Marton och Booth (2000) framhäver att likheten mellan fenomenologi och 

fenomenografi är att de delar forskningsobjekt, eftersom båda strävar efter att beskriva hur 

människan erfar världen. Däremot är den grundläggande skillnaden att forskaren i en 

fenomenologisk studie söker det som förenar individers erfarenheter, det gemensamma, medan 

forskaren i fenomenografin koncentrerar sig på att finna kvalitativa skillnader och likheter i 

människors erfarenheter av samma fråga. Fenomenologin studerar fenomenet, medan 

fenomenografin studerar uppfattningarna av fenomenet. En annan skillnad är att fenomenologin 

analyserar och redogör för människans egna uppfattningar av ett fenomen, medan 

fenomenografin redogör för hur andra människor uppfattar ett fenomen (ibid.). Det är genom 

empiriska studier som tillgång till andras uppfattningar kan fås, i detta fall läxor i en läroprocess. 

Eftersom jag är intresserad av lärares uppfattningar av läxor och dessutom vill jag studera 

kvalitativa skillnader och likheter i dessa uppfattningar, har ett fenomenografiskt perspektiv 

anlagts.  

 

3.2. Fenomenografi 

Fenomenografin är en kvalitativ inriktad empirisk forskningsansats som utvecklats inom 

pedagogisk forskning, med vars hjälp studeras variationer i människors uppfattningar av objekt 

(Marton & Booth, 2000). Larsson (2011) menar att kvalitativa metoder handlar om hur 

människan gestaltar något, alltså hur människan kan göra en så god beskrivning av ett 

sammanhang som möjligt. Vidare framhäver han att en beskrivning kan handla om vad som helst 

men att inom fenomenografi handlar den om ”människors sätt att uppfatta sin omvärld” 

(Larsson, 2011, s. 11). Fenomenografin studerar beskrivningar av fenomen, hur någon uppfatta 

något. Det centrala i fenomenografiska studier är att undersöka variationer i människors 

uppfattningar. En uppfattning är det sätt på vilket en person upplever en företeelse eller ett 

objekt i sin omgivning. Dessa uppfattningar är grundantaganden, som individen tar för givna utan 
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att reflektera över dem, och som omedvetet utgås ifrån i sitt handlande och sina resonemang 

(Marton & Booth, 2000).  

För att undersöka människors uppfattningar gör Larsson (2011) distinktionen mellan hur något är 

och hur något uppfattas vara. Det första benämns som första ordningens perspektiv, som handlar om 

fakta, vad som kan observeras utifrån. Medan det andra benämns som andra ordningens perspektiv, 

hur någon upplever något. Kvalitativ metod kan fokusera på beskrivningar både i första och 

andra ordningens perspektiv, däremot är fenomenografins domän andra ordningens perspektiv 

(ibid.). Inom fenomenografin är vad som uppfattas (innehållet) och hur detta uppfattas för 

människan i frågan två centrala aspekter av en uppfattning (Kroksmark, 1990). Vad-aspekten 

benämner innehållet i uppfattningen som människan riktar sitt medvetande mot. Hur-aspekten är 

av processkaraktär och handlar om hur innehållet i uppfattningen visar sig för människan i 

frågan. Dessa aspekter är beroende av varandra och inte kan åtskiljas. Innan människan kan 

resonera om hur en företeelse är beskaffad, är det nödvändigt att ha en uppfattning av vad en 

företeelse är (ibid.). I denna studie måste lärarna ha en uppfattning av vad läxor är innan de kan 

resonera om hur lärarna uppfattar läxors betydelse för elevers lärande.              

Objektets existens eller betydelse är beroende av subjektets kognition, det vill säga att 

verkligheten konstitueras av uppfattandet (Marton & Booth, 2000). Utgångspunkten är att 

objektets mening konstitueras genom människans tolkning. Vidare förklarar Marton och Booth 

(2000) att eftersom alla människor har olika bakgrund och erfarenheter, är varje människans sätt 

att uppleva världen unikt. Därför uppstår det individuella tolkningar av samma objekt. Hur en 

människa upplever något beror på människans tidigare erfarenheter, därför finns det inte absoluta 

sanningar och fenomenografin anses vara subjektivistisk. Det handlar inte om vad som är sant 

eller falskt, utan att upplevs som sant för den människan. Ortega-Santos (2007) påpekar att 

fenomenografi även är en metod för att identifiera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, 

framför allt frågor som är relevanta för lärande och förståelse inom en pedagogisk miljö. 

Forskaren försöker förstå det undersökta fenomenet utifrån beskrivarens ögon och bortse från 

sin egen förförståelse. Trots att forskaren kan uppleva olika perspektiv på fenomenen, alltså olika 

subjektiva erfarenheter så handlar det om samma fenomen som upplevs. Fokus ligger på att se 

och uppleva fenomenet som någon annan gör det, att urskilja olika aspekter av fenomenet (ibid.). 

I en fenomenografisk undersökning utgörs huvudresultatet av beskrivningskategorier, där 

kategorierna har en tydlig relation till undersökningens fenomen. Beskrivningskategorier utgör 

det så kallade utfallsrummet till studiens forskningsfrågor (Marton & Booth, 2000). Utfallsrummet är 

enligt Marton och Booth (2000, s.163) ”den sammansättning beskrivningskategorier som 

omfattar distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationen dem emellan”.  
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I min undersökning utgår jag ifrån lärares uppfattningar av läxor som har olika innebörd för olika 

lärare, vilket framträder på olika sätt beroende på deras erfarenheter. Jag har valt att beskriva hur 

något framstår för dessa lärare och inte hur något egentligen är. Därför anser jag att 

fenomenografi är den metod som framstår som lämpligast med syftet för min studie. Med 

utgångspunkt i lärares uppfattningar av läxors syfte och dess betydelse för elevers lärande, kan 

undersökningen bidra till en ökad förståelse och erfarenhet av varför läxor ges samt hur de 

påverkar elevers lärande.  
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med min studie är att beskriva lärares uppfattningar av läxor. Det jag söker svar på är vad 

som motiverar lärare att ge läxor och hur de beskriver läxornas betydelse för elevens lärande. 

Studien bygger på empiriska data som insamlats genom kvalitativa intervjuer med spanska lärare. 

De frågeställningarna som ligger till grund för min studie är:   

 Hur definierar lärarna läxor? 

 Varför ger lärare läxor? 

 Vilken betydelse har läxor för elevernas lärande enligt lärarna? 

 Hur beskriver lärarna sitt eget arbete med läxor? 
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5. KVALITATIV  METOD 

I detta avsnitt beskrivs den metod som jag har valt för min undersökning. Det motiveras också 

för val av metod, det förs ett resonemang om urval av skolor och lärare, samt sättet att 

genomföra intervjuerna och bearbeta data. Som tidigare beskrivits i bakgrunden har i denna 

studie valts en fenomenografisk forskningsansats. Ett centralt perspektiv har varit förståelse för 

människans erfarenheter i livsvärlden. 

Kvalitativ forskning är tolkande samhällsvetenskaplig forskning som syftar till att skapa fördjupad 

förståelse för attityder och idéer som förorsakar människors handlingar, formuleringar och 

beslutsfattande (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Vidare menar författarna att kvalitativa 

metoder som en typ av forskningsmetod är ett samlingsnamn för de angreppssätt och metoder 

där forskaren ser efter kvaliteter eller egenskaper som en företeelse har för att få kunskapen som 

hjälper forskaren att förstå den företeelsen. Vid kvalitativa metoder befinner sig forskaren själv i 

den sociala verklighet som analyseras och genomför samtidigt datainsamling samt tolkning i 

växelverkan. Larsson (2011) framhäver att det unika i kvalitativa metoder är att man vill 

karaktärisera och gestalta något. Därför söker forskaren finna de beskrivningar eller modeller 

som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden, medan kvantitativa metoder 

söker beskriva omvärlden genom mätning eller testning. Resultaten samt slutsatserna i kvalitativa 

metoder kan i allmänhet inte generaliseras till andra fall, men kan ge upphov till hypoteser. (ibid.). 

Eftersom jag med denna studie vill undersöka fenomenet läxor utifrån lärares uppfattningar, 

anser jag att det är genom kvalitativa intervjuer som jag kan nå dessa. I och med detta anser jag 

att det kan vara ett bra alternativ att samla in mina data utifrån kvalitativa intervjuer som 

insamlingsmetod.  

 

5.1. Intervju 

Syftet med studien var att beskriva lärares uppfattningar av läxors. Eftersom fenomenografins 

syfte är att se vad som skiljer uppfattningarna åt (Marton & Booth, 2000), valde jag att genomföra 

enskilda kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Därmed kunde inte de intervjuade lärarna 

påverka varandras beskrivningar. En kvalitativ intervju ger enligt Kvale och Brinkmann (2010) 

möjlighet till öppna frågeställningar och därmed mer information och djupare svar. Frågeområdet 

är bestämt men följdfrågorna beror på hur intervjupersonen svarar. För att en kvalitativ intervju 

ska bli så bra som möjligt är det viktigt att intervjuaren är påläst om ämnet, för att lättare kunna 

förstå den intervjuades sätt att tänka (ibid.). Som intervjumetod valdes det en semistrukturerad 
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intervju (se bilaga 1) där en lista över relativt specifika teman ska beröras. Detta ger enligt Bryman 

(2009) en stor frihet till den som intervjuas att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna som 

ställdes valdes med tanken att få djupa och detaljerade svar som lättare tydliggör syftet med 

arbetet. Intervjufrågorna ställdes sedan beroende på hur samtalet utvecklades. 

 

5.2. Urval 

Eftersom syftet med studien var att beskriva lärares uppfattningar av läxor intervjuades totalt 9 

spanska grundskollärare som arbetar som klasslärare med elever 10-12 år gamla, då den empiriska 

datainsamlingen förlades i Spanien. Nio informanter ansågs vara ett rimligt antal för att hitta 

variationer av uppfattningar av den företeelse som utgör denna fenomenografiska studies fokus.   

Grundskolor valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Larsen (2009) innebär det att 

skolor som ligger inom rimligt avstånd för besök kontaktas. I min studie blev det skolor i 

nordöstra Spanien. Första kontakten med rektorerna till de skolorna som jag valde togs via mail. 

Därefter valde rektorerna ut de klasslärare som kunde medverka i min studie. Jag har valt att 

presentera och benämna deltagarna med fingerade namn för att bibehålla deras anonymitet vid 

redovisningen av resultatet. Här följer en lista över lärarnas fingerade namn, riktiga ålder, ålder på 

eleverna de arbetar med samt hur länge de har varit verksamma inom yrket.  

 

Namn, ålder     Verksamma år  Ålder på eleverna 

Sandra, 35      10               10 år 

Angela, 57  35             10 år 

Jordi, 48      23              10 år 

Maria, 54  33               11 år 

Carol, 45             17            11 år 

Eva, 38   15    11 år 

Teresa, 55  34   12 år 

Aaron, 35  12   12 år 

Juan, 52  28   12 år 
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5.3. Genomförande 

Efter den första kontakten med rektorerna på respektive skola, skickade jag även mail till de 

kontaktpersoner som fanns på skolorna, där jag presenterade mig, min studie och dess syfte och 

motiverade till varför studien var intressant att genomföra. Datum och tid för intervju bokades in 

med de skolor som tackade ja till att bli intervjuade. Intervjuerna tog plats i deltagarnas 

arbetsrum eller i något uppehållsrum där vi inte riskerade bli störda av folk omkring oss. När vi 

var på plats informerade jag muntligt inför varje intervju och till samtliga deltagare att deras 

medverkan var frivillig och att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt enligt de 

forskningsetiska principerna, vilka jag presenterar vidare under rubriken forskningsetiska 

principer. Därefter påbörjades intervjun som pågick i cirka 30-45 minuter. Till hjälp vid mina 

intervjuer hade jag en intervjuguide och en diktafon för att spela in konversationen. Dels för att 

vara mer fokuserade på själva intervjun och inte riskera att missa något, och dels för att få ett så 

naturligt samtal som möjligt då jag inte behövde anteckna så mycket. Dessutom hade jag ett 

anteckningsblock och penna för att anteckna stödord för att underlätta efterarbetet och 

bearbetningen av den empiriska insamlade data. Under intervjuerna följdes respondentens svar 

och val av nästkommande fråga valdes utifrån vad respondenten kom in på i sitt svar. Frågorna 

ställdes till alla respondenter men i något olika ordning. Följdfrågor formulerades för att stödja 

samtalet vid behov. 

 

5.4. Tillförlitlighet 

För att studiens resultat ska vara användbart för andra krävs det att den är tillförlitlig. I kvalitativa 

undersökningar finns det en risk att resultatet blir subjektivt, eftersom det speglar den som gjort 

tolkningarna av studien (Stukát, 2005). Genom att intervjuerna spelades in och därefter 

transkriberades så exakt som möjligt menar Eliasson (2006) att denna dokumentation ger en 

högre tillförlitlighet.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2010) innebär giltigheten för en studie om det undersökts det som 

avsett att undersökas. I min studie har jag intervjuat grundskollärare som ger läxor till sina elever, 

vilket innebär att giltigheten uppfyllts. Då lärarnas uppfattningar av läxor utgör grunden i studien 

har jag enbart riktat mig till dessa, vilket ger en högre giltighet. Alla lärare som intervjuats i 

studien är klasslärare utbildade grundskollärare i tidiga skolåren.  

Davidsson och Patel (2003) menar att vid presentationen av resultatet bör analysen av 

datamaterialet varvas med citat, detta för att ge läsarna möjlighet att göra sina egna tolkningar och 
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bedömning av trovärdigheten i det presenterade resultatet. Därför valde jag att presentera 

resultatet på detta sätt.   

 

5.5. Forskningsetiska principer 

Inför intervjuerna tänkte jag på att få med de fyra svenska forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2012) har gett ut när det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera om vilken uppgift uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagaren har. Vidare skall syftet med undersökningen finnas med, en beskrivning 

i stora drag av hur undersökningen kommer gå till samt eventuella risker för obehag och skada 

redovisas (Vetenskapsrådet, 2012). Med samtyckeskravet menas det att de som deltar i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. I undersökningar med aktiv insats 

av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas. Om någon till exempel vill avbryta en intervju har 

den rätt att göra det. Men det innebär inte att forskaren måste förstöra tidigare insamlade data 

från den aktuella personen (ibid.). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som 

deltar i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Personuppgifter får inte lämnas ut 

till utomstående och att avrapportering skall ske i former som omöjliggör identifiering av enskilda 

(Vetenskapsrådet, 2012). Med nyttjandekravet menas det att alla uppgifter som samlas in om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Personuppgifter som samlats in för 

forskning bör endast ges eller lånas ut till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot 

uppgiftslämnare och försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade materialet 

utlovat (ibid.). 

Från början valde lärarna om de ville ställa upp eller inte i undersökningen genom att svara på 

mailet som skickades om de var intresserade. Under presentationen av mig själv vid kontakt- och 

intervjutillfället informerades deltagande om undersökningens syfte, att deltagande var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de ville. Dessutom fick de vid intervjutillfället 

också reda på att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt, att det insamlade materialet bara 

skulle användas till denna undersökning samt att de kunde få del av resultatet efter det att arbetet 

var avklarat. Därmed uppfylldes alla de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet (2012), 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som nämns 

ovan.  
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5.6. Analys 

Då jag befann mig i Spanien när undersökningen genomfördes, valde jag att utföra intervjuerna 

med spanska lärare. De spanska lärarna intervjuades på sitt modersmål katalanska, vilket innebär 

att dessa intervjuer transkriberades och översattes till svenska för att resultatet skulle kunna 

redovisas samt att information vid citat skulle kunna användas. 

Bryman (2009) framhäver att bearbetningen av data underlättas om intervjun spelas in dels för att 

kunna lyssna och studera dem ett flertal gånger, vilket medför att viktig information inte missas, 

och dels för att inga ledande frågor ställts i efterhand. Därför tillfrågades de som intervjuades om 

de godkände att intervjun spelades in. Efter inspelningen lyssnades intervjuerna igenom flera 

gånger för att kunna översätta de spanska intervjuerna och därefter transkribera de. Efter 

transkriberingen överfördes intervjuerna till datorn för att enklare kunna bearbeta materialet. 

Analysen fortsatte med att jag upprepade gånger läste igenom alla svaren och fältanteckningar. 

Efter ett antal genomläsningar började jag kunna skönja mönster i lärarnas svar. Då satte jag 

etiketter på det jag trodde var betydelsefullt för de personer som hade intervjuats, vilket kallas för 

att koda. Enligt Bryman (2009) fungerar kodning på så sätt att man organiserar sin data genom att 

sätta etiketter, åtskilja och sammanställa dem. Rubriker i intervjuutskriften som behandlade 

liknande ämnen markerade jag med samma färg. Dessa kunde slås samman för att sorteras i 

preliminära kategorier, som klassades under beskrivningskategorier där kategorierna har en tydlig 

relation till undersökningens fenomen (Marton & Booth, 2000). Marton och Booth (2000) 

framhäver att det är viktigt att varje del säger något konkret om sättet att erfara fenomenet, i detta 

fall lärares uppfattningar av läxor. De slutliga rubrikerna: lärares definitioner av läxor, lärares 

motiv till att ge läxor, läxors betydelse för elevers lärande samt lärares arbete med läxor kom att 

bli mitt resultat som presenteras i nästa kapitel. 
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6. RESULTAT 

Syftet med studien har varit att beskriva lärares uppfattningar av läxor för att ta reda på vad som 

motiverar lärare att ge läxor samt hur de beskriver läxornas betydelse för elevens lärande. I 

Resultatkapitlen redogörs de olika beskrivningskategorier som framkommit i analysen med stöd 

av citat under respektive rubrik. Beskrivningskategorierna har samordnats i ett gemensamt 

utfallsrum, där varje beskrivningskategori är ett sätt att uppfatta. Varken Lärares definitioner av läxor 

eller Lärares arbete med läxor har besvarats fenomenografiskt. Anledningen till detta kommer att 

förklaras närmare i resultatdiskussionen. Redovisningen av innehållet i den empiriska studien är 

uppdelat i fyra avsnitt utifrån studiens fyra forskningsfrågorna. Innehållet i det första avsnittet 

beskriver hur lärare definierar läxor, det andra beskriver varför lärare ger läxor, i det tredje 

beskrivs läxors betydelse för elevers lärande och i det fjärde avsnittet beskrivs lärarnas arbete med 

läxor. Efter varje avsnitt sammanfattas beskrivningskategorierna.  

 

6.1. Lärares definitioner av läxor 

Samtliga lärare är överens om att läxor är uppgifter som är kopplade till skolarbetet, som skall 

göras utanför lektionstid och helst hemma. Det handlar om ”kompletterande aktiviteter som 

utförs i hemmet efter skoltiden”, styrker Jordi. Läxorna ges först efter en genomgång i skolan till 

exempel när eleverna inte har hunnit göra klart arbetet i skolan, får de ta med arbetet hem för att 

göra klart det. Lärarna påpekar att inget nytt skall förekomma i läxorna, de skall inte heller vara 

svåra för eleverna att utföra själva utan föräldrarnas hjälp. För Aaron kan läxor innebära olika 

typer av uppdrag: från att hämta information på nätet till att leta efter en bild, eller skriva en liten 

saga.  Han menar att det finns många olika sorters läxor, och att läxor kan vara så mycket mer än 

att göra en viss uppgift hemma, utan de kan även vara samtal mellan eleven och föräldrarna. 

Däremot poängterar han att läxorna inte skall ta mer en 15-30 minuter per dag, för målet med 

dem är inte att ”trötta ut eleverna”. Teresa håller med om detta, dock för henne är läxor mer som 

en plikt, en skyldighet som ordet studera innefattar och som eleverna bör vara medvetna om. 

”Ordet läxor innebär skyldigheter som kompletterar det som har gjorts i skolan. Att studera 

innebär att du har en plikt att göra, en skyldighet, det räcker inte med att bara komma till skolan, 

sitta och värma en stol, utan det innebär också att ge tillfälle till eftertanke och reflektion hemma 

med hjälp av läxorna” (Teresa). En annan lärare som betonar definitionen av läxan som 

repetition: ”läxor är egentligen en form av repetition av det som man går igenom på lektionerna” 
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(Sandra). Hon är också väldigt tydlig med att läxan är något som skall göras i hemmet i lugn och 

ro. 

 

Sammanfattning  

Lärarna är relativt överens i deras definitioner av vad en läxa är och innebär, trots att de har 

intervjuats vid olika tillfällen och har olika bakgrund. Läxor definieras som skoluppgifter som 

elever skall utföra själva efter lektionstid i hemmet. Oftast anses läxor bestå av lagom svåra 

uppgifter som kompletterande aktiviteter till det som har undervisats i klassrummet. Men läxor 

anses också vara aktiviteter som eleven skall slutföra i hemmet om den inte har hunnit göra klart 

dessa uppgifter i skolan. Samtliga lärare menar att det finns olika sorters läxor och påpekar att 

oavsett typen av läxor skall eleven behöva ägna högst 30 minuter åt att utföra dessa aktiviteter.    

 

6.2. Lärares motiv till att ge läxor 

Det finns olika motiv till varför lärarna ger läxor. Nedan presenteras under separata rubriker de 

olika beskrivningskategorier som utgör utfallsrummet till denna forskningsfråga. Respektive 

beskrivningskategori exemplifieras med hjälp av citat från lärares berättelser. 

Läxor ges för att befästa kunskaper 

Lärarna beskriver att befästa kunskaper hos eleverna är ett viktigt syfte som läxorna har, eftersom 

de ger eleverna möjlighet till att repetera, förstärka det man gjort i skolan samt träna upp 

färdigheter. De flesta av lärarna ser det som nödvändigt att ge läxor i framförallt språk och 

matematik, dels på grund av att andel timmar i timplanen är högre än andra ämnen, dels för att 

befästa den mekaniska delen av vissa matematiska kunskaper som addition eller subtraktion. 

Carol menar: ”läxorna hjälper till att befästa den delen som är mer mekanisk, till exempel att 

plusa eller att ta bort… för att eleverna inte skall glömma bort hur man gör”. Läxorna ger 

möjligheten till mer träning och repetition, vilket är betydelsefullt för inlärningen.        

Jag ger läxor för att hjälpa eleverna att komma ihåg och gå igenom allt 
som de har lärt sig. (…) Det är stunden där de ensamma måste tackla 
ett problem, och detta är intressant för dem, därför att de måste tänka 
själva, det finns ingen kompis att be om hjälp. (…) Att ge läxor är inte 
en impuls som vi lärare har, utan ett sätt att träna upp och befästa 
kunskaper. Jag tycker att eleverna behöver den träningen (Maria). 

 
Detsamma tycker Angela, där hon även använder begreppet sedimentera som synonym till befästa: 
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En process för att uppnå någonting består av olika faser, det finns 
barn som inte behöver det men de allra flesta behöver sedimentera 
innehållet (…). Om det inte finns rum för att barn själva bekämpar 
problemet i pappret, så tror jag inte att de kan smälta in kunskaperna. 
 

Jordi menar att det är viktigt att förstärka det som har lärts och gjorts i klassrummet under 

veckan eller dagen. Dessutom menar han att ”eleverna får möjlighet att träna på, läsa klart eller 

skriva färdigt något som vi har gått igenom under lektionstid”.  

Läxor ges för att träna eleverna i att ta ansvar  

Samtliga lärare förknippar läxor med att eleverna skall lära sig att ta eget ansvar och att få in 

rutiner. Lärarna menar att skolan bör utveckla ansvarstagandet hos eleverna på kort och lång sikt, 

där läxor kan vara en bra metod. När det gäller ansvarstagande på kort sikt menar några lärare att 

skoldagen inte är slut bara för att man kommer hem, utan eleverna måste utföra vissa rutiner som 

läxor för att få en daglig arbetsrutin. ”Det är ett sätt att ge dem en plikt varje dag, en vana i 

vardagen, där de lär sig att vara självständiga, eftersom det kan vara svårt för dem att ha den 

vanan, därför är det viktigt att vi inför rutiner och börjar med detta så tidigt som möjligt”, 

förklarar Sandra. Att lära sig att ta ansvar för det dagliga arbetet, för sina saker, att se till att 

läxorna skrivs ner i elevens agenda och lämnas i tid är andra aspekter som lärarna anser höra till 

ansvarstagande på kort sikt. ”Ibland ger vi läxor där de har tre veckor på sig för att göra dem. Då 

är det viktigt att eleverna är vana vid att skriva det de ska göra i agendan”, menar Sandra. 

Dessutom menar Jordi att det är viktigt att eleverna lär sig att organisera och disponera sin egen 

tid:  

 

I början av skolåret ber vi eleverna att konstruera sitt eget schema där 
de får skriva alla aktiviteter som de gör varje dag i veckan. Det är 
viktigt att eleverna får med alla aktiviteter: sova, äta, leka, etc men vi 
vill också att de ska skriva tiden för att göra läxorna. Var ska du skriva 
din tid för att göra dina läxor? Det är viktigt att de lär sig att ta ansvar, 
vara medvetna om hur de använder och organiserar tiden. De skapar 
schemat, vi ger förslag.  

 

Gällande ansvarstagande på lång sikt påpekar lärarna att läxor kan fungera som ett sätt att 

förbereda sig inför högstadiet, gymnasiet och som en träning i att ta ansvar för framtiden. Det är 

särskilt lärarna till de äldre eleverna som framför denna aspekt:   
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Vi försöker arbeta mycket med rutiner och vanor i grundskolan 
allmänt, eftersom detta blir avgörande när eleverna börjar gymnasiet 
sen (…). Att kunna skriva om anteckningarna när de kommer hem, 
eller gå igenom någon aktivitet, att få ordning i arbetet (…). Eleverna 
behöver ta ansvar för att kunna göra dessa saker (Juan).      

 

Dessa lärare menar att träningen av ansvarstagande tidigt i skolan påverkar studietekniken vid 

högre studier och i arbetslivet. Då eleverna är vana vid att utföra rutiner redan från början, blir 

det lättare att fortsätta senare i gymnasiet där högre krav ställs på eleverna.  

 

Arbetsmängden blir högre ju högre stadier eleverna läser på och är de 
inte förberedda så blir det svårt för dem att lösa alla dessa uppgifter 
på kvällstid (Aaron).     

 
 
Dessutom ber eleverna om att få läxor om läraren någon gång glömmer bort att ge läxor: 

Det är helt otroligt. Eleverna blir så vana vid att de får läxor att jag 
upplever att de blir glada när de väl får läxorna (…). Det händer 
väldigt sällan, men ibland har det hänt att jag har glömt bort att ge de 
läxorna till nästa gång. Då brukar det hoppa upp någon och säga: 
”fröken, idag har vi inte fått läxor!”. Detta visar på att läxorna har 
blivit en vana, en del av vardagsrutinerna. Att få läxor upplevs inte 
som något traumatiskt, tvärtom (Carol).   

 
Läxor ges för att tiden inte räcker till  

Den tredje resultatkategorin vad det gäller lärarnas motivering till att ge läxor, visar att lärarna 

upplever att tiden i skolan inte räcker till för att repetera, träna och befästa kunskaper. Framför 

allt är det de lärare som jobbar med de yngsta eleverna som upplever att det råder stor brist på 

lektionstid, speciellt när det gäller ämnen som matematik och språk: ”oftast upplevs matte som 

ett svårt ämne, vissa barn fixar det ändå men de flesta måste träna hemma, och likaså med 

läsningen. Annars skulle det aldrig funka, för det skulle ta så mycket tid”, förklarar Sandra. 

Lärarna menar att elevernas fritid drabbas av läxorna, då den tiden utnyttjas för att utföra dessa 

uppgifter.  

För att befästa nya kunskaper krävs det mycket träning. En del elever 
behöver ha lång tid på sig för att bearbeta och smälta in ny kunskap, 
då kan deras fria tid användas med fördel till detta (Angela). 

 
Detta innebär att elevernas skoltid förlängs, dock sätts tidsgränsen på 30 minuter då lärarna anser 

att det räcker med den tiden för att göra de läxor som de ger eleverna. ”Målet är inte att trötta ut 

eleverna, utan att hjälpa de med deras lärande” anser Jordi.   
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Sammanfattning  

De intervjuade lärarna ger läxor av olika anledningar. Läxor ges för att befästa kunskaper i 

framför allt den mekaniska delen i vissa ämnen, vilket anses påverka inlärningen positivt. Men 

läxor ges också för att träna eleverna i att ta ansvar. Här träder det fram både den ansvarstagande 

på kort och lång sikt, där läxor ses dels som ett verktyg för att hjälpa eleverna att få in rutiner och 

vanor, dels som en träning för att utveckla sin studieteknik inför högre stadier och inför 

framtiden. Ett annat motiv till att ge läxor är tidsbrist, där lärarna berättar att tiden i skolan är 

otillräcklig för vissa ämnen som kräver repetition i hemmet för att uppnå kunskapsmålen. 

Samtidigt påpekar lärarna att läxorna tar en del av elevers fritid, där det dessutom framträder 

uppfattningar som pekar på att läxor tar olika tid för olika elever. De tre kategorierna bidrar 

tillsammans till att skapa den bild av hur de intervjuade lärarna beskriver anledningen till att de 

ger läxor. 

 

6.3. Läxors betydelse för elevers lärande 

I detta avsnitt redovisas under separata rubriker de intervjuade lärarnas beskrivningar kring 

läxornas betydelse för elevers lärande. Beskrivningarna kan relateras till flera olika teman eller 

kategorier, men de bedöms ligga närmast den kategori som de är placerade i. 

Läxor har betydelse för elevernas lärande för att de ger repetition och träning 

De intervjuade lärarna menar att läxor har en positiv inverkan i elevernas lärande, eftersom de 

memorerar, övar och repeterar de kunskaper som de har lärt sig i skolan. Detta upplevs som ett 

stöd för lärandet då eleverna får ett extra tillfälle att gå igenom det som har gjorts och undervisats 

i skolan. Vidare menar lärarna att elever med inlärningssvårigheter gynnas av läxor, då de behöver 

träna mer för att befästa kunskaperna och i lugn och ro. ”Många elever, särskilt de som behöver 

extra träning tycker att det är skönt att sitta hemma i lugn och ro och göra läxorna i egen takt” 

(Eva). Kunskaperna förstärks även hos dessa elever som redan kan med hjälp av läxorna. Lärarna 

reflekterar inte huruvida eleverna skulle kunna tillägna sig kunskap på något annat sätt än genom 

memorering och repetition. Endast en lärare nämnde att hon i början var tveksam över läxornas 

positiv inverkan i elevernas lärande. Denna lärare förklarar att hon ändrade sin åsikt så 

småningom: 
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Jag var tveksam när vi först började ge eleverna läxor, men vi har gjort 
det i 3 år och det funkar utmärkt. Oftast upplever jag att mina elever 
kommer ihåg saker och lösningen på uppgifter som jag inte tror de 
skulle komma ihåg annars om det inte vore för läxorna. Det är just 
den repetitionen och träningen mina elever behöver för att bygga på 
det de redan kan (Sandra).   

  

Men om lärarna anser att läxor har en positiv inverkan i elevernas lärande, menar de däremot att 

läxor kan få motsatt effekt hos eleverna om de tar mer en 30 minuter att utföra. Därför bör 

läxorna kunna utföras på en maxtid av 30 minuter. ”Det ska ta lagom tid, 30 minuter max tycker 

jag, annars tror jag eleverna blir alldeles för trötta för att lära sig, och målet är inte att utmatta 

dem” (Aaron).      

Läxor har betydelse för elevernas lärande genom feedback  

Läxan ses också som en hjälp för läraren att se om eleven har tillägnat sig kunskap inom ett visst 

område: 

(…) när de har gjort uppgiften hemma (…) efter två eller tre dagar går 
vi igenom uppgiften i klassrummet, då bör eleverna vara 
uppmärksamma när vi tillsammans rättar uppgifterna. Det är också ett 
sätt för mig att ta reda på om de kan det vi gjorde sist. Om de inte har 
förstått något eller om de har missuppfattat något, så klargör jag detta 
på en gång (Aaron). 

    
Ovanstående beskrivning antyder att lärarna tillägnar en del av lektionstiden åt att rätta och gå 

igenom läxorna tillsammans, vilket anses vara viktigt för lärande. Samtliga lärare betonar vikten 

av att ge feedback i klassrummet efter det att eleverna har utfört läxorna hemma. De menar att 

det är just när eleverna får feedback som det kan bekräftas huruvida de har förstått det som har 

undervisats. Eleverna tillägnar sig kunskap och därmed främjas lärandet.     

(…) efter det att det har gått några timmar sedan eleven gjorde 
aktiviteten hemma, är det dags att ge den en liknande aktivitet under 
lektionen. På så sätt får eleven möjligheten att utvärdera om han eller 
hon verkligen kan det de trodde. När de gör läxorna själva hemma är 
när de inser om de kan det de kan eller ej (Juan).    

     
De intervjuade lärarna belyser att läxorna ger eleverna tillfälle till eftertanke och reflektion, där 

eleverna lär sig att lära. Lärarna påpekar att det är viktigt att eleverna lär sig att kritiskt granska 

och förstå information och uppgifterna de gör, istället för att bara memorera och reproducera 

kunskaper.  
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Som lärare vill jag att mina elever ska lära sig för livet, att lära sig att 
lära. Det är också det jag söker med rätt sorts återkoppling, att de 
själva kan granska och själva rätta det de gjort (Juan).  

  
Genom att få feedback från läraren kan eleverna ta reda på deras kunskapsluckor, där 

självupprättning främjas som en del av lärandeprocessen.   

Läxor har betydelse för elevernas studieresultat  

Huruvida elevernas studieresultat påverkas av läxor råder det ingen tvekan om. Samtliga lärare 

tycker att läxor har en positiv inverkan på elevernas inlärning och därmed kunskapsutveckling. 

Däremot anser ingen av lärarna att läxor är nödvändiga för att eleverna skall nå kunskapsmålen, 

men att läxor hjälper till att nå dessa mål och detta reflekteras i deras betyg. Genom att jobba 

hemma med det som eleverna har gjort under lektionen, kan de befästa kunskaper mycket 

enklare, främja lärande och därmed kunna klara olika slags prov eller förhör: 

 

Dessa barn som har för vana vid att göra läxor, alltså jag gör dem, jag 
förstår dem är de som får syns i deras betyg, de sticker ut. Det handlar 
inte om barnet som har ett bra minne, som kommer ihåg något men 
som glömmer lika fort, utan det är barn som befäster dessa kunskaper 
steg för steg. Det syns självklart i deras lärandeprocesser (Teresa).   

 
(…) om jag till exempel går igenom multiplikationstabellen under 
lektionen, barnen vet att efter fyra dagar kommer vi att börja med 
något nytt, om dessa barn fortsätter att jobba hemma med 
multiplikationstabellen, kommer de att klara förhöret och även nästa 
steg, de som inte jobbar hemma däremot kommer att fastna (Eva).  

 
En lärare beskriver även att specialläraren i skolan där han jobbar utförde psykopedagogiska 

tester där det visade sig att resultaten i ämnet matematik var högre jämfört med tidigare år: 

 

(…) som förälder och lärare märker man skillnaden mellan ett barn 
som har läxor och ett barn som inte har. De tester som speciallärare 
utförde i matte visade bättre resultat jämfört med de senaste åren. 
Detta tycker jag tyder på något (Juan).   

 
Men läxor anses inte bara påverka studieresultatet positivt genom att läxor hjälper till att befästa 

kunskaper, utan de anses även ha en positiv inverkan på en social nivå:   
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(…) Oj, vilken överraskning! Blyga barn som inte ens vågade titta i 
ögonen, plötsligt gör de det. Processen märks då. Läxorna ger barn 
bättre självkänsla och förtroende, även hos de blyga. Första gången 
förstår jag det inte, men när jag kommer hem tittar jag på det igen, 
och när jag kommer till skolan imorgon kan jag göra det som mina 
kompisar. Detta ger trygghet (Angela).   

 
Lärarna anser att rätt sorts läxor, lagom svåra som eleverna klarar av själva, stärker deras 

självförtroende. De menar att i och med att deras självförtroende förstärks i samband med att de 

klarar läxorna, ökas också deras motivation, vilket reflekteras i betygen. 

Sammanfattning  

Lärarna anser att läxor har betydelse för elevers lärande för att de ger repetition och träning, 

vilket påverkar lärandet positivt. Tonvikten ligger alltså i att läxor ger eleverna tillfälle att öva in, 

memorera och repetera det som har gjorts under lektionen, vilket är av betydelse för befästa 

kunskaper och främja lärandet. Dock bör läxor ges för att de skall kunna utföras på en maxtid av 

30 minuter för att inte utmatta eleverna. Det som även framhålls är betydelsen av arbetsro som 

elever kan få hemma och som krävs för att kunna utföra läxan, vilket särskilt elever med 

inlärningssvårigheter behöver.  

Dessutom anses läxor ha betydelse för elevernas lärande genom att de får feedback från läraren 

efter det att de har utfört läxorna hemma. Att få feedback anses vara väsentligt för läxornas 

positiva inverkan i elevernas lärande, eftersom det är just när feedback ges till eleverna kan det 

bekräfta huruvida de har förstått det som har undervisats. Här träder det fram att läraren kan 

klargöra kunskapsluckor med hjälp av läxor, vilket hjälper eleverna att tillägna sig kunskap och 

därmed främja lärandet. Även om lärarna anser att läxor inte är nödvändiga för att nå 

kunskapsmålen, beskriver de att läxor har en positiv inverkan på elevernas inlärning. Genom att 

eleverna får jobba hemma med det som de har gjort under lektionen, menar lärarna att de kan 

befästa kunskaper vilket reflekteras i betygen. Det framträder att när eleverna klarar lagom svåra 

uppgifter stärks deras självförtroende samt deras motivation att lära, vilket synliggörs i deras 

betyg. Dessutom har läxor en positiv inverkan på elevernas sociala utveckling, där förstärkning av 

självförtroende resulterar i att de blyga eller tysta eleverna vågar tala och aktivt delta i lektionens 

aktiviteter.  
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6.4. Lärares arbete med läxor 

Beskrivningen av arbetet med läxor skiljer sig inte markant bland lärarna. Däremot, hur ofta läxor 

ges beror på elevernas årkurs och lärarnas eget arbetssätt. Teresa, Aaron och Juan som undervisar 

äldre elever ger läxor alla skoldagar i veckan. Lärarna beskriver att tonvikten ligger i kärnämnena 

matematik och språk eftersom det finns mer undervisning i veckan enligt timplanen. Läxornas 

innehåll beslutas tillsammans med respektive klasslärare för samma årskurs. De utformas för att 

de ska ta ungefär en halvtimme per dag och ges först efter en genomgång i skolan. Teresa 

beskriver sitt eget arbete med läxor:  

Lektionen börjar med en genomgång av det vi gjorde sist. Sen rättar vi 
dagens läxor tillsammans. Vi projicerar läxorna på tavlan så att alla 
elever kan delta i rättningen. Sedan introducerar jag ett nytt begrepp, 
vi börjar jobba med aktiviteter om det nya begreppet. Om eleverna 
inte blir klara med dessa aktiviteter under lektionen, får de ta dem 
hem och jobba vidare. Nästa dag får vi rätta dessa aktiviteter. (Teresa).                 

 

För lärarna är det viktigt att börja lektionen med att rätta dagens läxor för att sedan börja med 

något nytt. Samtliga lärare projicerar läxorna på tavlan när det är dags att rätta dem tillsammans. 

Maria, Carol och Eva ger också läxor varje dag men de organiseras annorlunda jämfört med de 

ovanstående lärarna. Maria säger:  

Vi ger eleverna två olika slags läxor: ett papper med matte och språk 
övningar som de får på fredag för att göra under helgen och rätta på 
måndag, och ett papper bara med matte övningar som de får på 
måndag för att göra en övning hemma varje dag. Dessa rättas sen på 
fredag. Dessutom får de ta med hem de aktiviteterna som påbörjades i 
klassen men inte var klara i tid. Om det finns 10 uppgifter, vi gör 8 i 
klassen och 2 hemma. 

 
Sandra, Angela och Jordi som undervisar yngre elever ger läxor varannan dag, framför allt i 

matematik och språk. Förutom det, kan de ge ett extra uppdrag då och då som att leta 

information på nätet, ta med en bild, skriva några små meningar om något tema de jobbar med 

just då, etc. Samtliga lärare menar att de kontrollerar och antecknar om eleverna gör läxorna och 

påpekar att det är väldigt få elever som kommer till skolan utan att ha gjort läxorna. Vissa lärare 

skriver en varning i elevens agenda efter det att den kommit tre gånger utan att göra läxorna.  

Läxorna anpassas beroende av omständigheterna: om eleverna har prov en vecka, då får de inga 

läxor eller väldigt få. Men läxorna anpassas också till elever med inlärningssvårigheter, där 

speciallärare anpassar läxornas svårighetsgrad.   
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Sammanfattning  

Beskrivningen av arbetet med läxor skiljer sig inte markant bland lärarna. Läxorna ges alla 

skoldagar i veckan förutom lärarna till de yngre eleverna, där läxor ges varannan dag. Framför allt 

ges läxor i kärnämnena matematik och språk eftersom dessa ämnen har mer undervisningstimmar 

enligt timplanen. Läxorna ges först efter en genomgång i skolan och utformas för att de ungefär 

ska ta en halvtimme per dag att utföra. För lärarna är det viktigt att börja lektionen med en 

repetition av föregående lektion samt att rätta dagens läxor tillsammans innan de börjar med 

något nytt. Samtliga lärare kontrollerar att eleverna gör läxor och för anteckningar om detta. 

Läxornas mängd anpassas beroende på om eleverna har prov under den pågående veckan, då får 

de väldigt få eller inga läxor alls. Men läxorna anpassas också till elever med inlärningssvårigheter, 

där speciallärare utformar innehållet och svårighetsgraden utifrån deras behov. 
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7. DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva lärares uppfattningar av läxor, vad som motiverar lärare att ge 

läxor samt hur de beskriver läxornas betydelse för elevernas lärande. Diskussionskapitlet inleds 

med att föra ett resonemang kring metodvalet i förhållandet till resultaten som har framkommit i 

studien. Därefter presenteras resultatdiskussion där undersökningen kopplas till bakgrunden. 

Avslutningsvis redogörs mina tankar samt förslag på vidare forskning inom området. 

 

7.1. Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer valdes till studien eftersom de ger en djupare förståelse av det som var 

avsett att undersökas och passar därmed bäst till mitt syfte. Davidson och Patel (2003) påpekar 

att det är viktigt att vara påläst om ämnet före en intervju för att den skall bli så bra som möjligt. 

Eftersom jag hade läst och skrivit den största delen av min bakgrund innan intervjuerna, var jag 

insatt i ämnet. I denna studie framträder fenomenografin som en mer lämplig analysmodell, då 

målet är att söka efter variationer som visar hur fenomenet läxor framträder för olika individer 

(Marton & Booth, 2000).  

För att få fram ett så brett och användbart resultat som möjligt intervjuades nio spanska 

grundskollärare som arbetar som klasslärare med elever mellan 10-12 år gamla. Intervjuerna som 

utfördes anses vara mycket givande för studien och resultatet av detta blev att ett väl användbart 

material att arbeta med kunde fås. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, vilket ansågs 

vara en fördel jämfört med att bara anteckna på grund av att intervjuerna kunde lyssnas igenom 

efteråt. Eftersom jag kunde gå tillbaka och lyssna på vad de intervjuade lärarna sa utan någon 

begränsning, anses en inspelad intervju ge bättre tillförlitlighet. På så sätt fick jag ett mer 

omfattande intervjumaterial än att enbart föra anteckningar. Inom fenomenografin utgås det inte 

från kategorier som är definierade i förväg. Beskrivningskategorierna är i stället ett resultat av 

analysen och utgår från de kvalitativt skilda uppfattningar som framträder i materialet (Martin & 

Booth, 2000). Utfallsrummet skapade en struktur för lärarnas uppfattning av läxor. Studiens 

vetenskapsteoretiska grundantagande har utgått ifrån livsvärldsfenomenologin, och för att få 

tillgång till lärarnas uppfattningar har jag valt en kvalitativ ansats med fenomenografin som 

metod. Dessutom användes en intervjuguide (se bilaga 1) att utgå ifrån för att få med så mycket 

som möjligt av intervjupersonernas tankar. Frågorna till intervjuerna skrevs utifrån 

undersökningens frågeställningar och resultatet har redovisats utifrån de fyra 

beskrivningskategorierna som har kommit fram i studien. Genom intervjuerna fanns det även 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få så djupa och givande svar som möjligt. Eftersom jag fick 
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fram tillräckligt med material som kunde bearbetas senare, tycker jag att denna metod fungerade 

bra. Då samtliga lärarna var mycket positiva till att ge läxor, inser jag att frågor gällande möjliga 

negativa effekter på lärandet borde ha ställts, för att kunna beskriva och belysa även detta. De 

spanska lärarna intervjuades på sitt modersmål katalanska, vilket innebär att dessa intervjuer 

transkriberades och översattes till svenska för att resultatet skulle kunna redovisas samt att 

information vid citat skulle kunna användas. Detta har påverkat studiens tillförlitlighet eftersom 

information kan ha förlorats vid transkriberingen och översättningen av de spanska intervjuerna. 

Eliasson (2006) menar att dokumentationen ger en högre tillförlitlighet när den transkriberas så 

exakt som möjligt, vilket var svårt att tillgodose i denna studie. 

De intervjuade lärarna har haft mycket positiva uppfattningar om läxor och dess betydelse för 

elevens lärande, därför har de mest bara lyft fram det positiva, därmed tror jag att resultatet kan 

ha påverkats av detta. Som verksam lärare ger jag själv läxor till mina elever, vilket kan ha 

påverkat mina tolkningar på lärarens svar. Samtidigt har den aspekten möjliggjort att utvecklande 

följdfrågor har ställts till dessa lärare och därmed fått mer meningsfulla intervjuer. I 

undersökningen har alla de fyra forskningsetiska kraven uppfyllts, vilket har förklarats i 

metodavsnittet. 

 

7.2. Resultatdiskussion  

Både i bakgrunden och i studiens resultat har det framkommit att läxor är en komplex fråga i 

skolan. Resultatet från den genomförda fenomenografiska studie kan inte generaliseras, då 

uppfattningarna är beskrivna utifrån de intervjuade lärarnas egna verklighet. Istället bör resultatet 

betraktas som en del av lärares uppfattningar av fenomenet läxor. Däremot hoppas jag att denna 

studie kan bidra till en ökad förståelse för läxors syfte och dess betydelse för lärandet. Genom att 

synliggöra variationen i människors olika sätt att beskriva verkligheten blir vi medvetna om 

mångfalden av förståelser. Som nämns i resultatkapitel har varken Lärares definitioner av läxor eller 

Lärares arbete med läxor besvarats fenomenografiskt, då det inte blev några beskrivningskategorier 

som utgjorde utfallrummet till forskningsfrågorna. Enligt Marton och Booth (2000), det centrala i 

fenomenografiska studier är att undersöka variationer i människors uppfattningar, där forskaren 

koncentrerar sig på att finna kvalitativa skillnader och likheter i människors erfarenheter av 

samma fråga. Jag anser att de intervjuade lärarna är relativt överens i både deras definitioner av 

vad en läxa är och innebär samt deras sätt att arbeta med läxor. Därför har det inte uppstått 

kvalitativa skillnader som kan kategoriseras i olika beskrivningskategorier.  
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Det kan skönjas mönster i de intervjuade spanska lärares beskrivningar som tycks överensstämma 

med det som den svenska läxforskningen har kommit fram till angående läxor och lärande. 

Därför är det intressant att lyfta upp dessa förståelser för det synliggör hur lärare kan utveckla 

olika pedagogiska ställningstagande i arbetet med läxor. Användandet av läxor är starkt förankrat 

både i den svenska och spanska skolan och idag är läxor vanliga inslag i skolans vardag. Det finns 

inget i den svenska nuvarande läroplanen, Lgr11, som reglerar läxor (Skolverket, 2011). Inte 

heller i det spanska styrdokumentet finns det något skrivet om läxor eller dylikt. Därmed har 

skolan inte något formellt uppdrag att ge elever sådana uppgifter (Departament Educació, 2009). 

Istället påpekar Departament Educació (2009) att det är upp till varje skola att avgöra om 

eleverna skall få självständiga uppgifter. Det finns inte heller några pedagogiska riktlinjer för hur 

lärare skall jobba med läxan. Ändå visar studiens resultat att de intervjuade lärarna ger läxor 

regelbundet, nästan varje dag. Varför ger lärare egentligen läxor när de inte ens regleras i 

styrdokumenten? De intervjuade lärarna motiverar läxgivningen med argumenten att eleverna 

skall kunna befästa kunskaper och att tiden i skolan är otillräckligt för vissa ämnen som kräver 

repetition i hemmet för att uppnå kunskapsmålen. Läxor ges då för att eleverna skall få ett extra 

tillfälle att träna hemma det de har lärt sig under lektionen, då tid till repetition inte ryms inom 

skoltiden. Cooper (2007) är inne på samma spår när han dessutom framhåller att läxor kan ges 

för att förbereda eleverna för nästa dags lektion, utforska ämnen på djupet samt att utveckla goda 

studievanor. Samtliga lärare i studien menar att det är just repetitionen och den extra träningen 

som läxor ger som hjälper till att befästa kunskaper, vilket gynnar elevers inlärning. Däremot 

upplever lärarna att läxor görs på bekostnad av elevernas fritid, vilket överensstämer med 

Westlund (2004) som menar att fritiden drabbas av läxor där tiden även begränsas till andra 

aktiviteter. Dessutom framträder lärares beskrivningar som pekar på att läxor tar olika tid för 

olika elever, vilket motsätter det lärarna själva påpekar att läxorna utformas för att de ungefär ska 

ta en halvtimme för eleverna att slutföra dem. Lärarna anser att tidsgränsen för att utföra läxorna 

bör ligga på trettio minuter, annars riskerar eleverna bli för trötta och utmattade vilket skulle ha 

en negativ påverkan där lärande inte främjas. Murillo och Martínez-Garridos (2013) forskning 

visar att det inte är sant att ju mer tid det ägnas åt att göra läxorna, desto mer lär eleverna sig. Jag 

anser liksom Murillo och Martínez-Garrido (2013) att det är viktigt att ha detta i åtanke när 

läxorna planeras. De intervjuade lärarna är medvetna om detta men samtidigt kan de inte 

garantera att vissa elever inte tar alldeles för lång tid på sig, vilket skulle påverka både inlärningen 

och fritiden negativt. En särskild strategi för att försäkra sig om detta där alla elever i 

klassrummet gynnas, är att anpassa läxorna till olika elever såsom Murillo och Martínez-Garrido 

(2013) förespråkar i sin forskning. De intervjuade lärarna anpassar läxorna bara om eleverna har 
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prov under den pågående vecka, eller hos elever med inlärningssvårigheter, där innehållet och 

svårighetsgraden utformas utifrån deras behov. Resten av eleverna bör också tas i anspråk, inte 

bara för att se till att läxorna inte kräver för lång tid, men även för att alla elever skall få en lagom 

utmaning utifrån förutsättningar. Det är viktigt att eleverna är motiverade, tröttnar de på sina 

läxor kommer även motivationen att minskas och då främjas inte lärandet. 

 

Ett annat argument till att de intervjuade lärarna ger läxor är att eleverna tränas i att ta ansvar 

både på kort och på lång sikt, vilket överensstämmer med ett utav Jan Björklunds viktiga skäl att 

ha läxor (Nandorf, 2006). Den kortsiktiga träningen innebär enligt lärarnas beskrivningar att 

eleverna tränas på att skriva ner och ta med sig sina läxor hem samt återlämna dem i tid, där läxor 

ses som ett verktyg för att hjälpa eleverna att få in rutiner och vanor. Läxan ses då som 

arbetsprestation, där läxor ses som en naturlig del i elevernas vardag (Hellsten, 2000). Den 

långsiktiga träningen består i att läxor hjälper eleverna att utveckla sin studieteknik och lägga en 

grund för sin egen framtid och vidare utbildning. Hellsten (2000) menar att läxan har ett 

förberedande syfte inför läxförhör och prov men även för att förbereda eleverna inför framtiden, 

såsom lärarna beskriver. 

  

Tonvikten ligger i att läxor ger eleverna tillfälle att öva in, memorera och repetera det som har 

gjorts under lektionen, vilket är av betydelse för befästa kunskaper och främja lärandet. Det som 

beskrivs av lärarna är att eleven ska gå hem och repetera, öva in och memorera kunskap för att på 

så sätt hjälpa eleverna vid inlärningen. Denna kunskapssyn följer Piagets teori som bygger på att 

ingen kan lära någon annan något, utan varje individ måste lära sig själv (Carlgren & Marton, 

2001). Men för att denna teori skulle påverka elevernas lärande positivt, är det av stor vikt att 

läxor anpassas till den nivå som eleven befinner sig i, i sin kunskapsutveckling om lärandet vill 

främjas (Leo, 2004). Enligt den ovanstående redovisningen, anpassar inte de intervjuade lärarna 

läxor till sina elever. Dessutom strider Piagets kunskapssyn mot den sociokulturella teorin som 

både den svenska läroplanen, Lgr11, och den spanska förespråkar (Departament Educació, 2009).     

Vygotskij och den sociokulturella teorin påpekar att lärandet sker i sociala konstruktioner, i dialog 

mellan individer och som utvecklas i det gemensamma mötet mellan individer (Carlgren & 

Marton, 2001). Läxor bör då utformas så att eleven gör uppgiften tillsammans med andra för att 

få tillgång till olika uppfattningar och därmed ledas till ett lärande. Men studien omfattar de läxor 

som är avsedda för att kunna göras hemma av eleverna själva. Ändå påpekar lärarna att eleverna 

får bättre studieresultat då lärandet gynnas tack vare läxor. Hur kan det vara möjligt? Murillo och 

Martínez-Garrido (2013) menar att läxor påverkar studenternas lärande om de blir gjorda och i 
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synnerhet om de rättas och att feedback om resultatet ges, såsom misstag som eleverna kan 

förbättra. Även om de intervjuade lärarna inte individanpassar läxorna, observerar de att deras 

elever få bättre betyg. Nyckeln till detta är att lärarna ger feedback. I intervjuerna framkom det att 

feedback anses vara en viktig del av läxan och något som lärarna använder sig aktivt av. När 

läraren projicerar läxorna på tavlan för att diskutera lösningen tillsammans, där sker lärandet 

såsom den sociokulturella teorin och styrdokumenten påpekar. Det är just när lärarna ger 

eleverna feedback som eleverna kan bekräfta huruvida de har förstått det som har undervisats 

eller inte. Läraren kan då klargöra kunskapsluckor i samspel med eleverna, vilket hjälper dem att 

tillägna sig kunskap och därmed främjas lärandet. Enligt Leo (2004) kan barnet tillägna sig 

kunskap i sociala sammanhang med rätt sorts utformade läxor. Men relationen mellan läxor och 

studieresultat skiljer sig på olika årskurser, ju äldre eleverna är desto mer effekt på deras lärande 

har läxor och därmed bättre studieresultat. Detta beror på att yngre elever har sämre förmåga att 

ignorera irrelevant information eller stimulans i miljön där de gör läxorna och därför kan de lätt 

distraheras (Cooper, 2006). Detta har inte påpekats av de intervjuade lärarna, vilket kan bero på 

att de är klasslärare av äldre elever i grundskolan. Dessutom har läxor en positiv inverkan på 

elevernas sociala utveckling, där förstärkningen av självförtroenden resulterar i att de blyga eller 

tysta eleverna vågar tala och aktivt delta i lektionens aktiviteter.   
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8. SLUTORD OCH VIDARE FORSKNING 

Den politiska debatten kring läxor pågår med jämna mellanrum både i Sverige och i Spanien, där 

läxfrågan som väcks i skolvärlden handlar mest om läxor är nödvändiga eller inte. Denna studie 

visar att lärare ger läxor som skoluppgifter som elever skall utföra själva i hemmet efter 

lektionstid, då lärarna upplever att lärandet och därmed studieresultatet främjas. Från 

undersökningen framträder att läxor anses vara en viktig del av skolans vardag i och med att den 

ger tillfälle till repetition och anses träna elever i att ta ansvar. Däremot saknas det teoretiskt 

förankrade argument som grundar sig på forskning för att reglera läxor i styrdokument eller 

dylikt. Därför anses lärarnas eget arbete med läxor skilja sig beroende på deras egna arbetssätt 

men också för att det inte finns reglerade riktlinjer om läxors utformning, vilket lämnar ett 

tomrum där lärarna själva bestämmer. Det gäller då för oss verksamma lärare att utforma dessa 

läxor med utgångspunkt i elevens erfarenheter och kunskaper, där lärandet också kan ske i sociala 

konstruktioner. När lärarna planerar läxor är det viktigt att deras utformning blir genomtänkt, 

utvecklande, meningsfullt för eleverna samt att de inte skall ta för långt tid att utföras för att 

dessa skall vara effektiva. Läxor är ett kraftfullt och användbart verktyg som har förmågan att öka 

lärande möjligheterna hos elever samt förbättra deras resultat, om de rättas och om feedback ges. 

Frågan handlar inte alltså om läxors vara eller icke vara, utan hur läxorna skall utformas som ett 

komplement till lärandet samt hur läraren inför dem i klassrummets dynamik. Detta anser jag vara 

nyckeln till framgångsrika läxor.  

 

Eftersom det finns sparsamt med både spansk- och svensk forskning som belyser detta, är det 

viktigt att det forskas mer om läxornas utformning och sätt att ge feedback för att påverka 

lärande effektivt. Även elevernas uppfattningar av läxors syfte och dess betydelse för deras 

studieresultat är också ett annat område att forska på för att även få in elevernas perspektiv på 

fenomenet läxor.  
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BILAGA 

Intervjuguide 

 

Bakgrund  

• Ålder:  

• Inriktning:  

• Undervisar i följande årskurs:  

• Yrkesverksamma år: 

 

Intervjufrågor  

• Hur skulle du definiera begreppet läxa?  

• Vilken är din inställning till läxor? 

• Varför använder du läxor?   

 

• Har din syn på läxor förändrats över tid? 

• Vilken betydelse har läxor för dina elevers lärande enligt din erfarenhet? 

• Tycker du att dina elevers studieresultat påverkas av läxor? 

 

• Är läxor nödvändiga för att eleverna ska kunna nå dina mål i undervisningen? 

• Vad anser du läxans syfte är vid elevers lärande? 

• Hur beskriver du ditt eget arbete med läxor? 

• Tror du att alla elever gynnas av läxor? Varför/varför inte? 

• Är det något du vill tillägga? 

**************************** 

Följdfrågor: Vad/hur menar du? Varför? Kan du utveckla ditt svar? På vilket sätt? Vad det så här 

du menade? 

 

 


