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Sammanfattning 

I denna studie undersöks om skola + läxa är lika med sant. Syftet med studien är att undersöka 

hur lärare talar om syftet med användandet av läxor och hur lärarna genomför läxprocessen, 

samt vilka lärandeteorier som framträder när lärarna talar om läxor utifrån dessa aspekter.  För 

att kunna studera fenomenet läxa på ett adekvat sätt har inledningsvis en bakgrund kring 

läxans definition, plats i styrdokumenten och dess effekter genomförts. Genom ett studerande 

av tidigare forskning inom området av lärares användning och syfte med läxor, 

lärandeteorierna behaviorism, kognitivism och det sociokulturella perspektivet och insamlad 

empiri i form av intervjuer med lärare i årskurs 4-6, bidrar denna studie till kunskap om 

lärares didaktiska val gällande läxan i sin undervisning.  Intervjuerna med lärarna påvisade att 

samtliga använder sig av läxor, men på olika sätt och i olika stor utsträckning. Lärarna påvisar 

även en ökad medvetenhet kring sitt läxanvändande i jämförelse med i början av sin 

yrkeskarriär. Lärarna är mycket noga med att läxan ska ha ett tydligt syfte, och dessa olika 

syften presenteras av lärarna i avsnittet kring min presentation och analys av empirin. Fler 

utav lärarna belyser vikten av att eleverna ska inse att läxorna är för deras egen skull, och ska 

således gynna deras lärandeutveckling. Valet kring att använda sig av läxor och hur de ska 

vara utformade anses vara mycket upp till dem själva, men diskussionen kring läxor hålls 

levande i deras respektive lärarkollegium. Den faktor som lärarna anser påverkar mest i sin 

läxanvändning är elevernas föräldrar, då de intervjuade lärarna upplever ett tryck från 

föräldrarnas håll och en förväntan kring att det ska ges läxor. Kommunikation mellan lärare 

och föräldrar som leder till en insyn i skolarbetet, samt samarbete kring läxorna mellan barnet 

och dess förälder, är ett tydligt syfte som lärarna har med sina läxor. Lärarna bekräftar även 

föreställningen om läxans ”självklara” plats i skolan, då den efterfrågas av föräldrar, och har 

införlivats i skolans kultur och norm. Trots den rådande normen anser lärarna att läxan 

ifrågasätts mer och mer, och lärarna tar ett tydligt avstånd från den ”oproblematiserade” 

och ”oanalyserade ”läxan.  
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1. Inledning 

Sedan lång tillbaka i skolans historia har läxor varit en naturlig del av undervisningen. Läxan 

är således djupt införlivad i skolans kultur och arbete. Man skulle då kunna fråga sig 

om ”skola + läxa=sant?”, och om vi inte skulle ha en ”riktig” skola utan läxor. Trots läxans 

tydliga plats i skolans värld har den haft och har fortfarande en otydlig plats i 

styrdokumenten. I läroplanerna från 1962 till 1980 nämns läxan som företeelse, om än mycket 

sparsamt. Från och med 1994, och den nuvarande läroplanen, Lgr11, lyser begreppet ”läxa” 

dock med sin frånvaro. Läxans betydelse och effekter på elevers välmående och skolresultat 

har dock varit omdiskuterad, och idag väljer alltfler skolor och lärare att vara helt eller delvis 

läxfria i sin undervisning, något jag har betraktat utifrån egna erfarenheter ifrån VFU och 

andra inblickar i skolans värld.  Frågorna kring läxans syfte och användning för och av lärare 

är komplex, och därför vill jag göra en studie om läxor i årskurs 4-6, då jag uppfattar att det 

saknas stöd från olika förordningar, som skollagen och läroplanen, att förhålla sig till 

fenomenet läxor och om och hur de ska användas eller inte i undervisningen. Inte heller i 

lärarutbildningen får vi några verktyg eller vägledning i huruvida man kan använda sig av 

dessa och hur man kan förhålla sig till dem. Innan jag påbörjade detta självständiga arbete 

trodde jag således att detta var ytterligare en sak i ledet som lärare behöver ta ställning till helt 

själva. Detta är förhållandevis sant, då det är upp till läraren själv att ta beslutet gällande 

användning av läxor eller ej. När det kommer till hur man kan använda sig av läxor på ett 

effektivt sätt, har Skolverket arbetat fram ett stödmaterial för lärare; Läxor i praktiken- ett 

stödmaterial om läxor i skolan (2014). I detta stödmaterial poängteras det att i 

styrdokumenten sedan 1994 har det inte funnits några specifika bestämmelser kring läxor, och 

att det därmed inte finns några regleringar kring om dessa ska ges eller inte. Vidare belyses 

det att en forskningstradition om läxors effekter har varit dominerande internationellt som 

nationellt, i avsaknad av forskning kring det faktiska användandet, utformandet och syftet 

med läxor ur lärares perspektiv. När jag kom i kontakt med detta stödmaterial ställde jag mig 

genast frågan: är lärare medvetna om att detta material finns? Används detta stödmaterial i 

syfte till att förbättra eller förändra ens användande av läxor i praktiken? Eller fortsätter lärare 

att ta dessa komplicerade beslut på egen hand?  

Min studie är viktig i avseendet att undersöka om och hur lärare i årskurs 4-6 reflekterar över 

läxor och förhåller sig till dessa. Studien bidrar på så vis med kunskap om hur man som lärare 

kan förhålla sig till detta fenomen och se syften med att använda eller inte använda sig av 

läxor i undervisningen. Studien kan också ge möjligheter för lärare att börja reflektera över 



6 
 

sitt förhållningssätt och användande eller inte användande av läxor, samt arbete kring läxorna, 

och således sina didaktiska val i sin undervisning.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6  talar om syftet med att 

använda läxor och hur lärarna genomför läxprocessen, samt vilka lärandeteorier som 

framträder när lärarna talar om läxor utifrån dessa aspekter.  

Mina frågeställningar, för att bryta ner det övergripande syfte, är; 

 Vad är syftet med att använda sig av eller inte använda sig av läxor? 

 Individanpassas läxan utefter elevers skilda behov och förutsättningar?  

 Hur arbetar lärare med uppföljning, återkoppling och bedömning på läxorna?  

 Hur anser lärare att de kan arbeta fram effektiva läxor som gynnar elevernas lärande? 

2. Bakgrund 

2.1 Vad är en läxa?  

Begreppet läxa är komplext. Trots att alla som har gått i skolan har en uppfattning om vad en 

läxa är, finns det ingen tydlig definition som får med alla aspekter kring vad en läxa 

innefattar. Således verkar definitionen av läxan vara diffus. Genom en sökning via 

Nationalencyklopedin får man fram definitionen; ”avgränsad skoluppgift för hemarbete”. 

Trots det mångfacetterade begreppet ”läxa” som utformas på en mängd olika sätt och har 

olika syften, är en gemensam nämnare för de olika försöken till definitioner som har tagits 

fram att det handlar om hemarbete, vilket syftar till att arbetet är förlagt utanför skoltid. I 

Westlunds (2004, s.34) rapport Läxberättelser-läxor som tid och uppgift återger hon olika 

forskares definition av begreppet läxa, som överensstämmer med aspekten kring hemarbete. 

Hellstens (2000) definition lyder;” Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid.” och 

Coopers & Valentins (2001) definition lyder;” tasks assigned to students by schoolteachers 

that are meant to be carried out during non-school hours”.   

Hellsten (1997, s. 215) kritiserar den ”oproblematiserade läxan” i sin artikel Läxor är inget att 

orda om. Vid tiden för hans artikel betonar han att anledningen till att läxan inte 

problematiseras är för att den inte nämns i många sammanhang. Vidare betonar han att i texter 

där en diskussion kring läxor sker, är det kring den ”oproblematiserade läxan”. Hellsten 

menar även att läxan, när den diskuteras, tillskrivs ett positivt och högt värde, utan att vara 
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beroende av potentiellt uppnådda effekter. Således menar Hellsten att läxans höga värde kan 

leda till att de som propagerar för läxor inte tar med läxans effekter i beräkningen. Han 

antyder vidare att frånvaron av en problematisering av läxan leder till att den inte tas på allvar 

som inlärningsmetod. Läxans anonymitet i den offentliga diskursen; i läroplanen, kursplaner, 

pedagogiska texter och i lärarutbildningen var och är än idag ett faktum. Idag existerar det 

dock betydligt mer forskning kring läxors för- och nackdelar och således har ett 

problematiserande kring läxan som fenomen uppstått.   

2.2 Läxan i styrdokumenten 

Som nämndes i inledningen, har läxan varit ett naturligt inslag i skolan under lång tid, dock 

utan någon vidare förankring i styrdokumenten. Hellsten (1997, s. 206-207) konstaterar att 

läxan är bristfälligt omnämnd i de befintliga läroplanerna vid tidpunkten för hans studie. 

Läxan som sådan omnämns som en del av verksamheten i Lgr 62, Lgr69 och Lgr80, men är 

inte specificerad och inga riktlinjer uppkommer om hur den ska användas eller vara utformad. 

Vidare poängterar Hellsten att läxan som företeelse helt utesluts från Lgr94.  

I den nuvarande läroplanen, Lgr11, lyser begreppet ”läxa” fortfarande med sin frånvaro. Dock 

har angripandet kring lärares användning av läxor fått sig en skjuts av det nyutkomna 

stödmaterialet Läxor i praktiken- ett stödmaterial för lärare (Skolverket, 2014), där Max 

Strandberg, Fil. dr. vid Stockholms universitet är huvudförfattare och även Ingrid Westlund, 

docent vid Linköpings universitet, bidrog med synpunkter, ska lärare få stöd i utformandet av 

effektiva läxor som ska gynna elevernas lärandeutveckling. Stödmaterialet har tagits fram 

inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden, 

genom projektet ”Handledning för lärande”.  

2.3 Läxors effekter  

För att kunna redogöra för lärares användning av läxor kommer man oundvikligt in på de 

aktörer som ”utsätts” för läxorna; nämligen eleverna, och således vad läxor enligt forskningen 

anses ha för effekter på elevers inlärning, kunskapsresultat och välmående. 

2.3.1  Elevers lärande 

Hattie (2009, s.27-28, 30) har analyserat effektstorleken av läxor i sin evidensbaserade studie, 

med tillhörande metaanalyser om vad som gynnar elevers lärande. Hattie (2009) presenterar 

Cooper, Robinson & Patalls (2006) metaanalys som baserats på forskning om läxor och dess 

effekt på elevers inlärning under de senaste tjugo åren. Resultaten visade att effekterna av 

läxorna var större i gymnasiet än i grundskolan, då gymnasieeleverna hade fått lära sig 
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effektiva studietekniker. Vidare har Hattie (2009) studerat bland annat Coopers (1989,1994) 

studier omfattande över 100 000 elever, där en jämförelse mellan elever som fick läxor och 

elever som inte fick det har genomförts. Hattie visar då att elever i klasser som fick läxor hade 

en genomsnittlig prestationsnivå på 62 procent högre än prestationsnivåerna hos elever som 

inte fick läxor. Över lag är dock effektstorleken av läxor kopplat till ökade studieprestationer 

relativt låg i jämförelse med andra faktorer som anses gynnande för elevers lärande. Hattie 

menar att detta beror på att det traditionella sättet av hanteringen av läxor inte är särskilt 

effektivt för elevers lärande i grundskolan, och resultatet av hans metaanalys bör enligt 

honom bidra till en förändring i hanteringen och utformningen av läxor i grundskolan. 

Marzano & Pickering (2007)  forskningsöversikt kring läxors för och nackdelar skapar ett 

ifrågasättande gällande Hatties (2009) resultat kring läxors positiva effekter på elevers 

lärande. Bennett & Kalish (2006, i Marzano & Pickering, 2007) utför kritik mot både 

kvaliteten och kvantiteten på läxor som ges ut, då de menar att lärare inte har de kunskaper 

och färdigheter som krävs för att utforma effektiva och bra läxor. Således kan frågan ställas 

vilka slags läxor som anses gynna elevers lärande i Hatties (2009) metaanalys. Även Hattie 

påpekar bristen gällande den ”traditionella” hanteringen av läxor i grundskolan, men i 

avsaknad av forskning om vilka läxor som anses gynnande för elevers lärande och hur 

hanteringen bör förändras kvarstår problematiken kring hans positiva resultat och hans 

utlåtande kring att läxanvändningen bör förändras.  

2.3.2 Elevers välmående och den demokratiska aspekten 

Trots beläggen för att läxor skulle ha en positiv effekt på lärandet, finns det forskare som 

intresserar sig för det motsatta.  Kralovec & Buell och Bennett & Kalish (2000;2006, i 

Marzano & Pickering, 2007) belyser i sina studier att läxor kan orsaka psykisk ohälsa för 

elever och deras familjer. Kralovec & Buell (2000) menar också att läxor leder till att elever 

från socioekonomiskt utsatta hemförhållanden inte har möjlighet till att utföra läxarbetet 

hemma på grund av deras hemförhållanden. Cooper (2007, s.11-12) menar att negativa 

effekter av läxor har en tendens att motsäga de ansedda positiva effekterna av läxor. Han 

betonar att medan vissa anser att läxor är en bidragande orsak till att elever erhåller positiva 

attityder gentemot skolan, menar andra att läxorna inbringar negativa attityder för elever och 

en så kallad ”mättnadskänsla” och ”övermäktighet” för skolarbete kan infinnas sig. En annan 

orsak som anses vara negativ är att det inkräktar på elevernas fritid och fritidsaktiviteter. 
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3. Tidigare forskning 

I denna forskningsöversikt kommer internationella och nationella forskningsaspekter kring 

läxor utifrån lärarens perspektiv belysas. Som tidigare nämnts har läxors effekter på elevers 

lärande varit dominerande i den internationella och nationella forskningen kring läxor, och 

således saknas forskning om lärares användning av läxor i praktiken.  Elevperspektivet 

kommer beröras i denna översikt, men fokus läggs på en redogörelse av den befintliga 

forskningen som belyser lärares användning av läxor och syftet med dessa, och genomförande 

av läxprocessen, som ligger till grund för min studies syfte och frågeställningar. Forskning 

kring läxor, både internationellt och nationellt dominerade under 1980- till tidigt 2000-tal. 

Internationella forskare; Cooper (2007) och Van Voorhis & Epstein (2001), samt den 

nationella läxforskaren Hellstens (1997)  perspektiv kommer belysas med tillägg av nyare 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar och studier av bland andra Strandberg (2013), som 

belyser fler aspekter kring begreppet läxor och dess användning av lärare.  Strandberg (2013, 

s. 331,339) menar bland annat att elevers och föräldrars perspektiv har dominerat den svenska 

läxforskningen, samt att det är en brist på forskning som belyser läxornas kvalitet och hur de 

är kopplade till undervisningen.  

3.1 Läxors användning och syfte 

3.1.1 Internationell forskning 

Van Voorhis & Epstein (2001,s.181) belyser det faktum att lärare inte bara ger läxor, utan de 

utformar även läxorna. När utformandet av läxorna sker krävs det att lärarna har en förståelse 

kring elevernas förmågor, kunskaper, behov och hemförhållanden. Min studie fokuserar dock 

på lärares användning och syfte med läxor. I Van Voorhis & Epstein (2001) 

forskningsöversikt presenteras lärares syften med läxor baserat på andra forskares intervjuer 

med lärare. Genom en analys av lärarnas utsagor har forskarna, främst Epstein & Becker 

(1982, i Van Voorhis och Epstein, 2001) och Cooper (1989, i Van Voorhis & Epstein, 2001; 

se även Cooper, 2007, s.5-7) kommit fram till olika syften lärare har med läxor. Van Voorhis 

& Epstein (2001, s.181) presenterar dessa syften som; förberedelse, delaktighet, övning, 

föräldra- och elevrelationer, personlig utveckling, kamratinteraktion, lärar- och 

föräldrakommunikation, policy, bestraffning och omvärldsliga relationer. 

Vidare beskriver Van Voorhis & Epstein (2001, s.182-183) dessa syften mer ingående. En 

förberedelseläxa kan vara utformad genom att eleven får ta med sig arbete hem för att hinna 

ikapp, som således är väsentligt för att eleven ska vara redo för nästkommande lektion. Vidare 



10 
 

kan de också vara utformade för tänkande kring en större uppgift som en uppsats, samt som 

repetition av föregående lektioners aktiviteter för att förbereda för nästkommande steg. Läxor 

utformade för att stärka delaktigheten sägs bidragande och stärkande till alla elevers 

engagemang i lärandeprocessen. Vid läxan som övning ges eleverna möjlighet att repetera 

kunskaper de erhållit från lektioner till prov, och ökar möjligheten till bibehållandet av 

kunskap, ökning i snabbhet och bevisning av skicklighet. Läxan anses även stärka relationen 

mellan eleven och dess förälder, och denna relation och kommunikation anses bidragande 

och stärkande för elevers förståelse för värdet för skolarbetet och läxorna och för lärande över 

lag. Studier av bland annat Van Voorhis (2002, i Van Voorhis & Epstein, 2001) visar att 

föräldrars engagemang i elevernas skolarbete och läxor är en bidragande faktor till elevernas 

engagemang och motivation för skolarbetet. Läxor anses bidragande till elevernas personliga 

utveckling i avseendet att de får möjlighet att öva sin förmåga till uthållighet, ta ansvar, 

tidsplanering, samt utveckla förmågan att känna att man har åstadkommit något och därmed 

förstärkning av självförtroendet. Läxor kan bidra till att elever väljer att samarbeta med 

andra elever, och därmed lära sig av varandra i arbetet med läxan. Kommunikation mellan 

läraren och föräldrarna är en bidragande faktor till att familjen får insyn i barnets 

skolarbete. Föräldrarna anses inte bara få en inblick i skolarbetet, utan ses som en resurs i 

elevens lärande, då de kan vara stödjande när eleverna gör läxorna, samt fungera som resurs i 

avseendet när läxorna utformas på ett sådant sätt där eleven är i behov av att diskutera med 

någon familjemedlem för att en lösning på läxan ska kunna göras. Givandet av läxor i skolan 

anses vara förgivettaget av vårdnadshavare och samhället i stort, dessa omvärldsliga 

relationers förväntningar på skolan påverkar således ofta skolans attityd till läxor. Enligt 

Corno, Coleman et. al och Rutter et. al (1996;1982;1989 i Van Vhooris & Epstein, 2001) ger 

bra lärare mycket läxor, bra skolor gör detsamma och duktiga elever gör läxor.  

Aspekten kring att stärka relationen mellan eleven och föräldern samt kommunikationen 

mellan läraren och föräldern med läxor har uppmärksammats ytterligare i forskningen av 

Cooper (2007, s.59-63). Trots att det finns belägg för att föräldrars medverkan i läxarbetet kan 

ha positiva konsekvenser, finns det forskning som talar emot aspekten. En anledning till de 

motstridiga motiven kan vara att föräldramedverkan å ena sidan anses gynna elevernas 

inlärning om det sker ett gott samarbete, men å andra sidan kan störa elevens lärandeprocess 

under omständigheter där föräldrarnas samverkan med eleven är missgynnande för elevernas 

inlärning. Likt Van Voorhis & Epstein (2001) och Hellsten (1997) anser Cooper (2007) att 

genom involvering av föräldrarna i läxläsningen förstärks relationen och samverkan mellan 
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hem och skola. Involvering av föräldrarna i skolarbetet kan dock försvåra elevers skolgång. 

Föräldrar kan möjligtvis ha för stora krav på sina barn, och de kan ha en annan syn på lärande 

och lärandestrategier än vad skolan och lärarna har, vilket kan skapa frustration och förvirring 

hos eleverna. Föräldrarnas medverkan i arbetet med läxorna kan vidare fungera som fusk, 

snarare än hjälp och stöd, där de själva tar över uppgiften och därmed blir det inte elevernas 

egna resonemang och lösningar som står till grund för uppgiften. Vidare kan bristen på 

övervakningen från lärare gällande elevernas utförande av uppgifterna leda till andra typer av 

fusk, som kopiering av andras arbeten. Således kan lärare aldrig vara riktigt säkra på vem det 

är som har utfört arbetet med läxan. Ojämlika hemförhållanden, med varierande stöd från 

föräldrarna och varierande möjligheter till arbetsro, anses också ligga till grund för negativa 

effekter av läxor. Cooper belyser vidare Epsteins (1988, i Cooper, 2007) studie som finner ett 

samband mellan sämre prestationer och en ökad föräldramedverkan.   

3.1.2 Nationell forskning 

I likhet med Van Voorhis & Epstein (2001) och Cooper (2007) har Hellsten (1997, s.211-214) 

identifierat läxans användningsområden och funktioner utifrån framställandet av begreppet 

läxa i den offentliga diskursen. De områden som identifieras av honom är föreberedelse, 

kärlek och omsorg, gemenskap och makt, identitet och status, tidsstruktur, kontroll och 

styrning och arbetsprestation.      

Likheter mellan Hellstens (1997) studie och Van Voorhis & Epsteins (2001) är flera. Läxan 

anses fungera som förberedelse för läxförhör och prov, och ett befästande av kunskaper och 

färdigheter ska ske. Läxorna ska även bidra till träning för eleverna att ta personligt ansvar för 

sina studier och självständigt arbete. De ska även bidra till att eleverna får en förberedelse för 

skolan själv och därefter utanför skolan. En annan likhet i resultat är att läxor anses skapa 

gemenskap i och med att vårdnadshavarna får en inblick i barnets skolarbete som skapar 

engagemang, samt kärlek och omsorg i och med det gemensamma arbetet med läxorna. 

Ytterligare en likhet är läxors roll som markerande av identitet och status. Om ämneslärare 

ger mycket läxor, anses det ge status åt själva ämnet. I Hellstens aspekt belyses också läxan 

som stärkande för elevrollen och identiteten som just elev, då han citerar en 

grundskolrektor; ”Även försteklassare behöver läxor […] de behöver bekräftelse på att de 

verkligen har börjat i skolan.” (1997, s.213). Detta citat belyser läxans starka koppling till 

skolverksamheten och att läxan på så vis stärker denna verksamhets status. Vid läxan som 

tidsstruktur organiseras och struktureras främst elevens, men också familjens, tid kring 

läxan. Läxan beskrivs vidare som ett redskap för lärare att bedriva kontroll och styrning över 
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eleverna genom läxuppgifter och läxförhör som kontrollerar inhämtningen av kunskaper. 

Läxan som arbetsprestation talar för sig självt och behöver således ingen vidare förklaring.  

3.2 Läxor kopplade till uppföljning, återkoppling och bedömning 

3.2.1 Användning av återkoppling och bedömning 

3.2.1.1  Internationell forskning  

I Strandbergs (2013, s. 331) undersökning kring hur läxor är kopplade till uppföljning och 

återkoppling, belyser han Coopers (1989) studier kring lärares sätt att ge återkoppling på 

elevers läxor. Cooper menar att återkopplingen kan ske på fyra olika sätt genom; 

betygsättning på uppgiften som bidrar till underlag för elevens skolprestationer inom ett 

ämne, att i helklass eller individuellt bidra med kommentarer kring hur uppgiften kunde ha 

utförts bättre, muntliga eller skriftliga kommentarer för att uppmuntra korrekta svar och 

tillrättavisa felaktiga, samt att ge eleven belöningar som till exempel sötsaker. I Martinez, 

Stechers, & Borkos (2009, i Strandberg, 2013, s.332) utförda studie på lärare i årskurs 3 och 5 

och dess strategier för att bedöma eleverna, visas flertalet viktiga aspekter kring utförandet 

och syftet kring bedömningen. Aspekterna rankade i inbördes ordning utifrån dess betydelse 

lyder; den enskilde elevens resultat i relation till resten av klassen, den enskilda elevens 

resultat i förhållande till lokala och statliga standarder, individuell framgång i relation till 

tidigare prestationer, ansträngning, klassrumsaktivitet, godtagbart beteende i klassrummet och 

sist genomförandet av läxarbete. Således visar rankningen att dessa elevers ”läxprestationer” 

inte låg till någon vidare stark grund för elevernas bedömning av skolprestationer.   

3.2.1. 2 Nationell forskning 

Strandberg (2013, s. 340) belyser även studier som gjorts i Sverige angående läxors 

användning av lärare, och kopplingen mellan läxan, bedömning och återkoppling på arbetet. 

Enligt Vallberg Roth & Månssons (2008. I Strandberg, 2013) studie var läxor och bedömning 

av dessa inkluderade i grundskolelärares användning av och arbete kring elevers individuella 

utvecklingsplaner (IUP), portfolios, laborationsrapporter, muntliga redovisningar och 

dramatiseringar. Strandberg (2013) menar dock att det är en brist överlag på nationella studier 

som undersöker om bedömning används i samband med läxor, och i så fall vilken typ av 

bedömning som används.       
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3.2.2 Återkopplingen och bedömningens effekter 

3.2.2.1 Internationell forskning 

Strandberg (2013, s. 332-334) har i sin studie belyst internationell forskning kring effekterna 

av lärares bedömning och återkoppling kopplat till läxor. I Wilson & Rhodes (2010, i 

Strandberg, 2013) studie belyses tänkbara effekter på eleverna kopplat till läxor och 

bedömning, då eleverna upplevde sin arbetsprestation onödig ifall en lärare inte betygsatte 

och återlämnade läxan fortgående till eleven. Eleverna i studien föredrog även att läxan var 

tydligt kopplad till aktuellt undervisningsinnehåll. I likhet med detta resultat angående 

återkopplingen och bedömningens betydelse i uppföljningen av läxan, poängterar Xu (2009, i 

Strandberg, 2013) att lärares kontroll på att läxor slutförs och given feedback på läxan, likväl 

som utformningen och innehållet i läxan, påverkar elevens ansträngning och motivation till att 

göra läxan. I dessa undersökningar framgår det ej tydligt vilken slags bedömning det är frågan 

om som påverkar elevernas vilja att arbeta med läxan. Vidare poängterar Brookhart (2001, i 

Strandberg, 2013) att bedömning i form av endast rättning och återlämning av en läxa kan ha 

en negativ påverkan på elevernas lärande, då bedömning i en sådan miljö kan framställas som 

ett omdöme eller en dom, snarare än information om elevernas prestationer kopplat till 

förbättringar som kan göras, som ska leda till kunskapsutveckling.    

3.3 Användningen av läxor kopplat till kriterier för en effektiv läxa 

3.3.1 Internationell forskning 

Carr (2013, s. 174-175) har identifierat forskning kring hur en effektiv läxa ska se ut, för att 

leda till elevernas kunskapsutveckling. Carr (2013) belyser fem grundläggande aspekter som 

gör en läxa bra; syfte, effektivitet, äganderätt, kompetens och estetiskt tilltalande.   

Först och främst ska läxan ha ett tydligt syfte. Detta betyder att läxan ska vara meningsfull för 

eleverna. Det är av stor betydelse att eleverna förstår läxans syfte och varför det är viktigt att 

lära sig det som läxan innefattar. Det är viktigt att lärarna endast ger en läxa om det finns ett 

tydligt syfte med den, och inte ge läxan av ren rutin (Xu, 2009, i Carr, 2013). Att ge läxor 

endast för givandets skull, samt utantilläxor anses vara kontraproduktivt. Läxan ska ha en 

tydlig koppling till undervisningen och inte ges på sådant som inte har introducerats i 

undervisningen (Redding, 2000, i Carr, 2013). Effektivitet innebär att läxan inte ska erhålla 

en för lätt eller svår svårighetsgrad, för att undvika understimulans eller frustration, samt att 

läxan inte ska ta för lång tidsåtgång att klara av. Om eleverna har en upplevelse av att äga sin 



14 
 

kunskapsutveckling, och således vara ansvariga för den, och att få känna en koppling till 

undervisningsinnehållet och läxan, lär sig eleven bättre och blir mer motiverad. För att 

eleverna ska lära sig att ta ansvar för sina studier, krävs det att undervisningsinnehållet är 

kopplat till elevernas intressen (Warton, 2001; Xu, 2011, i Carr, 2013). Vidare belyser Warton 

(2001, i Carr, 2013) vikten av att eleverna själva får förståelse för läxors nytta och har en 

upplevelse av att det är viktigt. Ett sätt att skapa möjligheter för eleverna att utveckla en 

ansvarsförmåga är att ge olika valmöjligheter, och om eleverna får möjligheten att uppnå sin 

fulla potential i lösandet av uppgiften är sannolikheten större att de känner sig stolta och tar 

mer ansvar för sina uppgifter och således sitt lärande (Protheroe, 2009, i Carr, 2013). En 

känsla av kompetens är en förutsättning för ett utförande av arbetet med läxan på egen hand. 

Om eleven inte kan utföra läxan på egen hand leder detta till missmod och en känsla av 

inkompetens. För att få eleverna att uppleva sig kompetenta att klara av uppgiften på egen 

hand, och således på sitt eget sätt, krävs det att lärare differentierar uppgiften utefter den 

enskilda elevens behov, styrkor och svårigheter. Detta kan åstadkommas genom att till 

exempel ställa olika höga krav och ge färre eller fler utmaningar. Att läxan är utformad på ett 

estetiskt tilltalande sätt, som således blir mer inbjudande och intressant, är av vikt för elevers 

motivation att utföra uppgiften. Detta gäller elever i alla åldrar, som gynnas av mindre skriven 

information, mer utrymme att skriva på och tillhörande bilder (Vatterott, 2010, i Carr, 2013).  

Carr (2013, s.172) belyser vidare forskning, där nyckeln till en effektiv läxa är att eleverna får 

förmågan till självreglering i sina studier (Xu, 2009; Xu & Corno, 1998, i Carr, 2013). Dessa 

förmågor behöver läras in, och läraren har stor betydelse som stöd för denna inlärning. Detta 

kan åstadkommas genom att eleverna får möjlighet till att välja lämpliga inlärningsstrategier, 

sätta upp personliga mål, bevaka framsteg, bibehålla motivationen och utvärdera och värdera 

vad de har lärt sig av läxan (Bembenutty, 2011, i Carr, 2013). Läraren har då en viktig roll att 

lära ut dessa förmågor till eleverna i klassrummet, genom användningen av planeringsverktyg 

och undervisning i hur man kan värdera och reflektera över sina prestationer. Dessa 

metakognitiva förmågor ska uppmärksammas i undervisningen, och genom erövrandet av 

dessa förmågor gynnas eleverna genom hela livet. Vidare menar Bembenutty (2011, i Carr, 

2013) att effektiva läxor leder till positiva effekter kring elevernas självständighet, 

effektivitet skapad av eget driv, förmåga till individuell målsättning, ansvarstagande för sina 

studier och lärande, samt förmåga till tålamod och noggrannare bearbetning av en läxa för att 

uppnå bästa tänkbara resultat. 
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Cooper (2007, s.9-10) presenterar vidare ett flertal icke-akademiska effekter, i likhet med Xu 

och Bembenutty (2009;2011, i Carr, 2013) som effektiva läxor anses leda till hos eleverna; 

ökad förmåga till självständighet, självdisciplin och tidsplanering för studierna. Läxor 

anses även leda till en ökad nyfikenhet och engagemang, samt en positiv samverkan med 

hemmen och föräldrarna. Vidare belyser Cooper (2007, s. 46-47) fler aspekter kring 

effektiva läxor. Trots att det inte finns något starkt underlag i akademiska studier, drar Cooper 

slutsatsen att om valmöjligheter ges på olika slags läxor, kan elevers motivation och intresse 

och i slutändan deras prestationer förbättras. Kring differentiering av läxor utefter den 

enskilda elevens behov har studier gjorts kring olika inlärningsstilar som grund för 

individualisering Dessa sammanlagt åtta studier visar att elever gynnas av läxor vars 

utformning var anpassade efter deras respektive lärostilar(Dunn, Dunn & Price, 2000, i 

Cooper, 2007). 

4. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är lärandeteorierna behaviorism, kognitivism 

och det sociokulturella perspektivet på lärande. Dessa teorier kommer i analysdelen relateras 

till de intervjuade lärarnas sätt att tala om läxor kring användning, syfte och genomförande, 

och således ligga till grund för mitt syfte med studien att undersöka om lärarteorier träder 

fram i lärares tal om läxor.  

4.1 Behaviorism 

Grundtanken i behaviorismen är hur människan förvärvar nytt beteende, snarare än 

tillägnandet av ny kunskap (Philipps & Soltis, 2010, s.42). Behaviorismens inlärningsteori 

grundar sig på antaganden att det existerar vissa lagar för olika beteenden, lagar rörande 

förstärkning, upprepning och sannolikhet för inlärning av ett visst beteende. Inlärningen sker 

främst genom olika beteendens kopplingar eller betingningar till olika stimuli och livet ses 

således som en ständigt pågående inlärningsprocess (Hwang & Nilsson, 2011, s.39).    

Behaviorismens förgrundsfigurer; E.LThorndike (1874-1949) och B.F Skinner (1904-1990) 

propagerade båda för företeelsen instrumentell betingning. Thorndike hävdade i sin forskning 

att människans agerande är kopplad till en så kallad ”övningslag”, där ett beteende, ju mer det 

övas eller utövas, blir desto starkare inlärt och etablerat i människans sinne (Phillips & Soltis, 

2010, s.46). Thorndike menade även att människan styrs av en så kallad ”belöningslag”, 

innebärande att sannolikheten är större att en respons eller ett beteende kvarstår och 
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återupprepas hos den lärande, ifall personen utsätts för en positiv och behaglig respons ifrån 

omgivningen, som således belönar detta beteende (ibid, s.46-47). Därmed är chansen mindre 

att ett beteende återupprepas om reaktionen från omgivningen är negativ. Skinner 

vidareutvecklade Thorndikes idéer kring instrumentell betingning. Positiv eller negativ 

förstärkning anses ha stor inverkan på ett beteende och dess potential att återupprepas eller 

upphöra, och den instrumentella betingningen går således ut på att utföra något med 

ambitionen att något annat ska hända, därav konsekvensen; responsen från omgivningen, som 

människan styrs av i sina handlingar och beteenden (Hwang & Nilsson, 2011 s. 42-43). 

Skinner upptäckte dock att ett beteende inte behöver förstärkas eller belönas samtliga gånger 

det uppstår, utan detta kan bibehållas med en förstärkning av mer sporadisk karaktär (Phillips 

& Soltis, 2010, s.49). Skinner lade således ett stort fokus på förstärkningens betydelse kopplat 

till beteendemönster. 

Skinner (2013) applicerade behavioristiska aspekter, på skolpraktiken i boken 

Undervisningsteknologi, där skolans uppdrag och lärarens viktiga roll belyses. 

Undervisningens syfte är inte endast att lära eleverna vad de ska göra, utan även att eleverna 

ska få förmågan till ett erhållande av lämpliga beteenden vid olika tillfällen. I och med detta 

propagerade Skinner för användandet av en så kallad ”inlärningsmaskin” 

eller ”undervisningsapparat” med förstärkningsbetingelser (ibid, s.35). Dessa betingelsers 

funktion är att med omedelbar återkoppling på elevernas prestationer, genom direkt 

signalerande av rätt eller fel svar på uppgifter, forma elevernas beteende på mest effektiva sätt 

och vidmakthålla beteendets styrka (Phillips & Soltis, 2010, s.49-50). Skinner (2013, s.59,22) 

menar att denna typ av maskin inte eliminerar läraren, utan fungerar som hjälpmedel då 

läraren inte har möjligheten att själv ge sådan direkt respons till eleverna. Vidare menar 

Skinner att tidsåtgången är lång mellan en utförd uppgift och lärarens förstärkning, och är 

således förvånad över att det har någon effekt på eleverna. Skinner gör därmed en tillämpning 

av instrumentell betingning i skolverksamheten och undervisningen. Enligt Skinner innebär 

undervisning att skapa förstärkningsbetingelser som lärare, vilket leder till ett påskyndande av 

inlärningen och uppkomsten av ett positivt beteende, som i elevens naturliga miljö utanför 

skolan skulle förvärvas långsammare, eller inte alls.   

4.2 Kognitivism 

I detta perspektiv ses människan som en medveten, tänkande och rationell varelse som utifrån 

sina erfarenheter konstruerar sin bild av omvärlden. Teorier kring hur människans 

tankeprocesser är uppbyggda, hur de utvecklas och hur uppfattningen och förståelsen av 



17 
 

omvärlden påverkas av dessa tankeprocesser, samt hur detta slutligen påverkar beteendet, är i 

fokus i detta perspektiv på lärande (Hwang & Nilsson, 2011, s.61 ). Det aktiva i lärprocessen 

belyses, där människan har förmågan att utforska, bearbeta och på olika sätt ha påverkan på 

sin omgivning (Philips & Soltis, 2010, s.70). Den tydligaste förgrundsfiguren för 

kognitivismen är Jean Piaget (1896-1980), som ansåg att den mänskliga förmågan att lära och 

tänka är en biologisk anpassningsbar egenskap, vars funktion är att stödja individen vid 

hanteringen av sin omgivning (ibid, s.68). Piaget menade att inlärnings- och tankefunktionen 

sker i kognitiva eller psykologiska strukturer, och att barn själva konstruerar ett kognitivt 

schema för att utföra operationer, riktade handlingar mot omvärlden (ibid, s.69-70). Således 

menade Piaget att tänkande och utveckling sker i olika stadier, där respektive stadie är 

uppdelat i olika ålderspann. (Hwang & Nilsson, 2011, s.62). Utvecklingsstadierna benämns 

som (Philip & Soltis, 2010, s. 69-71);    

1. Sensomotoriska stadiet (nyfödd- 2 års ålder): inlärning och koordination av fysiska 

rörelser sker 

2. Föroperationella stadiet (ca 2-6 års ålder): barnet är i behov av att ha den fysiska och 

konkreta verkligheten framför sig och är därmed inte kapabel till att sätta ord på och 

förstå abstrakta förhållanden 

3. De konkreta operationernas stadium (ca 7-11 års ålder): barnet får förmågan till 

förståelse för abstrakta förhållanden och en uppbyggnad av logiska strukturer sker  

4. De formella operationernas stadium (ca 11-15 års ålder): barnet får förmågan till 

tänkande i begrepp och lösandet av abstrakta problem  

De operationer som människan utför och de begrepp som erhålls i de olika stadierna sätts i 

relation till varandra och på så vis bildas kognitiva strukturer (ibid, s.70). Vidare beskriver 

Piaget utvecklingen av dessa strukturer genom assimilation och ackommodation; en 

anpassningsprocess och upprättande av jämvikt. Vid assimilation läggs människans nya 

erhållna erfarenheter till de tidigare, utan att det behöver ske en förändring i rådande 

strukturer. Vid ackommodation krävs det att människan anpassar sina tidigare kunskaper och 

färdigheter till nya (Philip & Soltis, 2010, s.73; Hwang & Nilsson, 2011, s.64). Piaget menar 

att ett barn befinner sig under inlärning i interaktion med omgivningen i varje 

utvecklingsstadium. Om människan har upplevt en viss erfarenhet flertalet gånger, kommer 

hon att härbärgera denna på ett adekvat sätt, och dessa erfarenheter kommer så småningom 

införlivas med den rådande kognitiva strukturen, och resultera i att en psykisk jämvikt bevaras 

(Philip & Soltis, 2010, s.73). Under människans inlärning är anpassningsprocessen till ny 
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information och nya erfarenheter ojämn, men när ett försök till anpassning sker tillägnas den 

lärande nya begrepp, vilket är ledande till en uppbyggnad av de kognitiva strukturerna, som i 

sin tur resulterar i en förändring i strukturen och att jämvikten upprätthålls (ibid, s.73-74).   

Philip & Soltis (2010, s.79-80) menar, efter Piagets tankar kring lärande, att ingen seriös 

pedagog kan bortse från det faktum att elevers utveckling sker i stadier, och således att 

eleverna i vissa stadier av deras utveckling inte har kapaciteten att utföra vissa uppgifter, då 

en utveckling av den begreppsapparat eller logiska apparat, krävande för dessa typer av 

problem och operationer, ej har uppstått än. Således menar de att den uppmärksamma 

pedagogen verkar för valet av lämpligt ämnesinnehåll överensstämmande med den lärandes 

nuvarande utvecklingsstadium. Vidare belyses vikten av elevers erfarenheter. Elever som ej 

har exponerats för vissa typer av erfarenheter är i avsaknad av fundamentala begrepp och 

svårigheter uppstår i hanterandet av dessa. Philip & Soltis (2010) belyser samt vikten av att 

elever, och således lärande människor både samlar på sig operationer, begrepp och scheman, 

för att sedan ordna dem i kognitiva strukturer.   

4.3 Sociokulturella perspektivet 

Centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet, uppkomna av det sociokulturella 

perspektivets mest centrala figur, Lev Vygotskij (1896-1934), är redskap eller verktyg, som är 

fysiska och intellektuella eller språkliga resurser, som människan har tillgång till och 

använder för att förstå omvärlden (Säljö, 2000, s. 20). I detta perspektiv på lärande ses 

människan som en biologisk varelse, dock med tydliga begränsningar, men som kan 

övervinnas genom användning och utveckling av redskap/verktyg av språklig eller fysisk 

natur, samt genom kommunikation och interaktion med andra, vilka är företeelserna som 

ligger till grund för människans lärande (ibid, s.22,23,29).   

I detta perspektiv ses således människan som en kommunicerande varelse, och språket är av 

stor betydelse. Språket anses vara ett medierande redskap för skapande av kunskap om 

omvärlden, då ord som sätter namn på begrepp formulerar meningsfullhetför dessa omkring 

oss, då orden både refererar till ett objekt och signalerar mening och har således en semiotisk 

funktion (ibid, s.82,84-85). Språket är vidare en förutsättning för att människan som individ 

och kollektiv ska ha möjligheten ett erhållande och bevarande av kunskaper och förståelse. I 

och med språket får människan begrepp som sätter ord på upplevelser och erfarenheter, och 

genom en tolkning av en händelse i termer av begrepp har människan möjlighet att lära av och 

jämföra olika erfarenheter. Språket är även av stor betydelse då det möjliggör interaktion med 
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andra människor, då erfarenheter delas med varandra. Människans lärande är således ej 

begränsat av det egna tänkandet, utan inlärning sker i stor grad i samspel med andra då ett 

ständigt utbyte av information, färdigheter och kunskaper sker (ibid, s.34). Vygotskijs 

begrepp den proximala utvecklingszonen är centralt i detta perspektiv. Detta begrepp 

innefattar barns inlärningspotential, det vill säga möjliga prestationer barn kan åstadkomma 

under vägledning av vuxna. Således anses inte barns lärande och utveckling vara fixerat i 

olika stadier (Phillips & Soltis, 2010, s.92).                           

5. Metod  

5.1 Val av metod och avgränsningar 

Metoden för inhämtning av empiri till studien består av kvalitativa intervjuer med fyra 

grundlärare som arbetar i årskurs 4-6. Avgränsningen som gjorts är urvalet av en lärargrupp 

som arbetar i årskurs 4-6, utspridda på fyra olika grundskolor inom en mindre kommun 

bestående av större delen landsbygd och mindre orter. 

Innan intervjutillfällena utarbetades en intervjuguide. I utformandet av denna togs följande 

aspekter i åtanke; att inte frågorna skulle verka ledande, att inte ha outtalade förutsättningar 

eller förutfattade meningar om saker och ting, samt att utarbeta breda teman med 

underliggande frågor, som sedan kunde följas upp med följdfrågor beroende på 

respondenternas svar och resonemang (Bell, 2006, s. 159). De genomförda intervjuerna 

spelades in, med samtycke från de intervjuade, vilket innebar en stor fördel för mig som 

intervjuare då fullt fokus kunde läggas på vad respondenten sade, för att sedan kunna ställa 

relevanta följdfrågor och visa min närvaro i samtalet genom bekräftande av respondentens 

resonemang genom nickningar och instämmanden. Ytterligare en stor fördel är att materialet 

kan transkriberas, och således kodas, sammanfattas och synliggöra kommentarer av speciellt 

intresse för studien och citeras ordagrant i analysen av empirin (ibid, s.165). 

5.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden valdes till grund för mitt övergripande syfte och frågeställningar (Trost, 

2010, s.33). Eftersom min studie intresserar sig för hur lärare talar om och använder sig eller 

inte använder sig av läxor i sin undervisning, föll det sig naturligt att lärare behövde kontaktas 

för att jag skulle få mer kunskap om lärares yrkespraktik gällande läxors syfte och 

genomförande. Valet av att utföra kvalitativa studier grundade sig på att jag ville få 

möjligheten att ställa öppna och innehållsrika frågor som kan verka komplexa i sig, och 
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således leder till relativt komplexa och således desto intressantare svar, i min mening. 

Variationen i frågorna bidrar till olika uttömmande svar, men över lag är frågorna utformade 

på ett sådant sätt där lärarna kunde resonera och reflektera över sitt förhållande till läxor, och 

således över sin yrkespraktik och lärarroll.  Vidare fann jag att det är en effektiv och bra 

metod då den ger möjlighet för mig som intervjuare att ställa följdfrågor, be den intervjuade 

att klargöra eller fördjupa sitt resonemang, samt att läsa av icke-verbala signaler och 

reaktioner i form av kroppsspråk, gester, tonläge och betoning på ord (Bell, 2006, s.158). 

Genom genomförandet av kvalitativa intervjuer får jag chansen att urskilja liknande eller 

särskilja varierande förhållningssätt och handlingsmönster (Trost, 2010, s. 32). En fördel är att 

kvalitativa intervjuer innefattar en låg grad av standardisering, då frågornas ordning och 

spontana och icke på förhand nedskrivna följdfrågor anpassades efter respondenternas svar, 

och således innebar intervjuerna stora variationsmöjligheter med olika val av  

fördjupningsområden och följdfrågor av mig som intervjuare (ibid, s.39).  

Viktigt att ha i åtanke som intervjuare är att man inte ska betrakta intervjun som ett samtal, då 

ett sådant karaktäriseras av att man utbyter känslor, åsikter och fakta, som inte gäller på 

samma sätt vid en intervju. Skillnaden är att i en intervjusituation är det jag som intervjuare 

som ställer frågorna och har i åtanke att ta reda på den intervjuades tankar, åsikter och känslor 

och man ska då vara försiktig med att delge för mycket av sina egna åsikter, och helst inte 

delge något alls (ibid, s.55). Detta kan vara en svårighet i en intervjusituation där man som 

intervjuare, alltså jag, är väldigt intresserad av ämnet som jag ska studera, och därmed finns 

det en risk att mitt uppe i mitt engagemang börja delge egna åsikter och värderingar. 

Ytterligare något som är viktigt att ha i åtanke är att man som intervjuare inte ställer frågor av 

analyserande karaktär under intervjun, då detta ska ske under bearbetning- och analystillfället 

efter intervjuerna har genomförts (ibid, s. 55-56). Under intervjun finns det därmed en risk att 

man som intervjuare börjar analysera lärarnas svar utifrån sina egna erfarenheter och därmed 

tillskrivs deras resonemang en betydelse utifrån ens egna tolkningar och slutsatser. Trost 

(2010, s.33) betonar vikten av att man som intervjuare har förmågan att se verkligheten 

utifrån den intervjuades perspektiv, och sedan tolka resonemangen utifrån den givna 

situationen och det givna teoretiska perspektivet, som i denna studies fall bygger på tidigare 

forskning och olika lärandeteorier.      

Avgränsningen i min studie, med intervjuade lärare på olika grundskolor inom en mindre 

kommun ligger till grund för att minska möjligheten till liknande utsagor om lärarna arbetade 

på samma arbetsplats, då de möjligtvis påverkas av varandra och samma rådande skolkultur 
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och normer. Valet att intervjua lärare i en mindre kommun berodde främst på den begränsade 

tidsåtgången för arbetet med denna studie. Det berodde även på att jag fann det intressant att 

intervjua lärare på mindre orter eftersom arbetssättet kanske ter sig annorlunda i jämförelse 

med lärare storstaden. Det är även en intressant kommun i avseende att det är en växande 

kommun med varierad ålder och utbildningsgrad på lärarna i grundskolorna. 

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

Bell (2006, s.117) beskriver reliabilitet, eller tillförlitlighet, som ”ett mått på i vilken 

utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under 

i övrigt lika omständigheter”. Jag anser att min studie är tillförlitlig i avseendet kring 

användandet av en och samma intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer, och att 

lärarna arbetade på olika skolor och därmed var lärarnas utsagor opåverkade och oberoende 

av varandras. Vidare beskrivs validitet, eller giltighet, som ”[…] ett mått på om en viss fråga 

mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva […]”. Jag anser att min 

studie uppfyller denna aspekt, då min intervjuguide baserades på min studies syfte och 

frågeställningar (ibid, s.117).   

Gällande min studies reliabilitet kunde den öka i avseendet kring vilka respondenter jag hade i 

studien. Då jag mailade ut en förfrågan om ett deltagande i en intervju om läxor, kunde detta 

påverka lärarna som valde att besvara mitt mail och delta i studien. Jag skrev inte ut att ett 

krav skulle vara att lärare använder sig av läxor, men möjligheten finns att de förfrågade 

lärarna uppfattade sin medverkan ”onödig” om man inte använde sig av läxor eller inte fann 

ämnet intressant och angeläget. De deltagande lärarna i min studie kan således inte anses 

representativa för lärarkåren i stort, och om mindre engagerade lärare i läxfrågan skulle ha 

intervjuats skulle utfallet blivit mycket annorlunda. Därmed kan reliabiliteten för min studie 

diskuteras, och den skulle kunna öka om en ökad variation av lärare, med mer skilda åsikter, 

erfarenheter och läxpraktiker skulle ha deltagit i min studie. Således besvaras mina 

frågeställningar på ett ensidigt vis, då de endast belyser läxanvändning ur ett medvetet och 

reflekterande perspektiv. För att tillföra mer röster och perspektiv i min studie kring lärares tal 

om läxor kunde enkäter ha utformats och används. Eftersom att min studie belyser lärares tal 

om läxor anser jag att de metoderna är mest lämpliga, men för att bättre säkerställa lärarnas 

utsagor om sin läxandvändning, främst för och efterarbete kring läxorna, skulle observationer 

kunna ha gjorts för att komma närmre lärarnas läxpraktik. Genom intervjuerna kan det hända 

att lärarna endast belyste sitt ”effektiva” och ”framgångsrika” sätt att använda läxor på, och 

därmed visas endast en bild av lärarnas läxanvändning. Jag anser ändå att lärarna belyste fler 
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sidor av sin läxanvändning, både kring positiva och negativa aspekter, men kanske med mer 

fokus kring arbete och förhållningssätt till läxor som de anses mest nöjda med.     

5.3 Presentation av respondenter i studien 

De intervjuade personerna i studien består av fyra grundskollärare som arbetar i årskurs 4-6 

inom samma kommun på fyra olika grundskolor. Behandlingen av uppgifterna hanteras 

konfidentiellt och lärarna benämns därmed vid de figurerade namnen ”Lärare 1” till och 

med ”Lärare 4”. Lärare 1 tog examen på mellanstadielärarutbildningen årskurs 1-6 år 1980 

och har därmed arbetat som lärare i 35 år, arbetar som klasslärare i en årskurs 5 och 

undervisar i alla ämnen utom de estetiska samt idrott. Lärare 2 har en grundlärarutbildning för 

förskoleklass- årskurs 6 och har arbetat som lärare i sex år, arbetar som klasslärare i en 

årskurs 5 och undervisar i alla ämnen exklusive idrott, slöjd och musik. Lärare 3 har en 

utbildning för grundskolans tidigare år upp till årskurs 6, har arbetat som lärare i 10 år, är 

legitimerad att undervisa i ämnena matematik, svenska, SO och SVA, men arbetar i nuläget 

som mentor för en årskurs 6 och som ämneslärare i ämnena svenska och SO i årskurs 5 och 6. 

Lärare 4 har grundskollärarutbildning årskurs 1-7 med behörighet i svenska, SO, bild och 

matematik och har arbetat som lärare i 15 år, och arbetar för nuvarande i en årskurs 5 och 

undervisar i svenska, SO och matematik.   

5.4 Forskningsetiska principer  

Innan själva utförandet av intervjun informerades deltagarna om dessa forskningsetiska 

principer från Vetenskapsrådet (s. 7-14):  

 Informationskravet: då forskaren är skyldig att delge information om 

forskningsuppgiftens syfte och bidra med annan väsentlig information som kan 

påverka personens villighet att delta i studien 

 Samtyckeskravet: deltagare i studien har alltid rätt att själva bestämma över sin 

medverkan 

 Konfidentialitetskravet: deltagare i studien är endast kända av forskaren själv, och 

forskaren ska behandla personen och dess information på ett sådant sätt att 

utomstående inte har möjligheten att identifiera den intervjuade   

 Nyttjandekravet: enskilda personers uppgifter får inte användas till något annat än till 

forskningsändamål  
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6. Resultat och analys av empiri 

Resultatet av de intervjuade lärarnas utsagor kring läxan kommer att analyseras i relation till 

tidigare forskning kring lärares användning, arbete och syfte med läxor och sättas i relation till 

lärandeteorierna behaviorism, kognitivism och det sociokulturella perspektivet, och således 

belysa den didaktiska aspekten. Dessa huvudkategorier utkristalliserades i respondenternas 

utsagor; läxors användning och syfte, användningen av läxor kopplat till kriterier för en 

effektiv läxa, föräldramedverkan och läxor kopplat till uppföljning, återkoppling och 

bedömning. Således besvaras mina frågeställningar angående dessa aspekter. Utifrån de 

intervjuade lärarnas utsagor kring användningen av läxor kunde direkta kopplingar göras till 

många av Van Voorhis & Epsteins (2001) kategorier kring lärares syften med läxor, samt 

Hellstens (1997) liknande aspekter, Coopers (2007) aspekter kring läxor och Carrs (2013) 

kriterier för en effektiv läxa. Dessa kategorier fetmarkeras under respektive rubrik.  

6.1 Läxors användning och syfte 

I detta avsnitt görs en presentation av lärarnas utsagor kring sitt användande av läxor, vad de 

har för syfte med användningen av läxor, samt hur de anser dessa som gynnande för elevers 

lärande.  

6.1.1 Läxors användningsområden och syfte  

Samtliga lärare som intervjuades använde sig av läxor, men i olika stor utsträckning. Generellt 

var inställningen gentemot läxor negativ och användandet var restriktivt. Endast Lärare 1 har 

fasta läxor varje vecka och är ensam om att inte uttala sig negativt om läxan.  Lärare 4 säger: 

”Faktiskt är jag generellt inte för läxor, så ger jag ju inte så mycket läxor. Jag tycker liksom 

att det, det ska vi hinna i skolan och det måste vara, jag måste verkligen kunna försvara den 

här läxan.”. Lärare 2 reflekterar över sin inställning på följande vis;  

”Jag har väl en ganska negativ inställning till läxor från början skulle jag vilja säga, och det 

kommer nog ifrån min egen skolgång, hur mina läxor hanterades, dels vid utgivning och dels 

när man hade gjort den och hur förhören gick till, om det över huvud taget blev någonting av 

det. Så när jag ger ut läxor, så har jag en väldigt såhär grundtes att jag ska använda den till 

någonting i undervisningen,[…]Eh, så väldigt sparsamt skulle jag vilja säga med läxor.”  

Samtliga lärare belyser vikten av att ha ett tydligt syfte med läxan och inte ge en ”läxa för 

läxans skull”, som Lärare 3 uttrycker det.  Den negativa inställningen till läxan bottnar i den 

oreflekterade och oproblematiserade läxan, utan vare sig en tanke bakom eller bearbetning 
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efteråt. I den utsträckning som lärarna ger läxor är de noga med att se till att ett ordentligt 

arbete kring läxan utfördes med uppföljning, återkoppling och självreflektion från lärarens 

sida huruvida läxan ”gav någonting”, som Lärare 2 uttrycker det. Gällande självreflektion 

kring sitt användande av läxor beskriver samtliga lärare att de har blivit bättre på att reflektera 

kring sitt användande och förhållningssätt till läxor i nuläget, i jämförelse med i början av sin 

yrkesverksamma tid. Lärare 1 reflekterar på detta vis; ”Det var ju liksom bara något som man 

gjorde utav gammal vana kanske och det är väl det kanske som många vänder sig mot tror jag 

[…] Så därför har jag funderat över varför jag gör det.[…]Alltså, jag är nog mera medveten 

om och tänker ut mera vad jag tycker är meningsfulla läxor än vad jag kanske gjorde förr.”. 

Vidare uttrycker Lärare 3 det på detta vis;  

”Förr var det mer såhär att det skulle vara läxor måndag till torsdag, varje vecka, och det 

var multiplikationsläxa och det var engelskläxa och det var det och det var de, och jag bara 

kände liksom att det låg på att jag hela tiden skulle ha en läxa. Så kvaliteten på läxan blev 

inte bra, det blev bara en läxa, som jag knappt följde upp sen. Hellre ge få läxor som jag i 

sånt fall kan följa upp på något sätt, aa, det är min syn nu, men så var det inte när jag 

började. Då var jag, då gjorde jag som de andra lärarna, och jobbade med äldre lärare som 

gjorde på ett visst sätt, för det var så man förväntades göra.”. 

Samtliga lärare belyser läxans betydelse i avseendet att få öva, nöta och träna sina kunskaper 

för att de ska befästas. Lärare 1, 2 och 4 ger läxor där eleverna får träna 

multiplikationstabeller, problemlösning inom matematik, samt aktuella arbetsområden inom 

matematik. Lärare 1och 2 ger även läxa i engelska där de får träna glosor och att läsa och 

skriva på engelska. Lärare 2 ger även individuella läsläxor, Lärare 3 har givit läsläxa i lägre 

årskurser hen har jobbat i, och Lärare 4 ger även stavläxor kopplade till svenskämnet.  Detta 

är saker ”som man inte hinner träna i skolan”, som Lärare 4 uttrycker det. Denna uppfattning 

om att det inte finns tid för denna typ av träning delas av samtliga lärare. Lärare 1 inringar 

detta resonemang bland lärarna på detta sätt; ”Jag tycker att läxorna ska användas i stor del i 

alla fall till att träna, alltså såna här träna multiplikationstabell, träna glosor, sånt där när 

man liksom nöter litegrann och det behöver man olika mycket tid till, och det tycker jag är 

sånt som går jättebra att göra hemma. Det tar alldeles för mycket tid här i skolan att sitta 

med den träningen.”. Lärare 3 och 4 läxanvändning i nuläget syftar till att förbereda eleverna 

för ett kommande arbetsområde, genom att testa förförståelse och förkunskaper inom ett 

ämnesområde i SO, genom att eleverna får diskutera detta hemma med familjemedlemmar. 
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Således får eleverna möjligheten att påbörja sin tankeverksamhet kring ett större 

ämnesområde.  

Ytterligare en aspekt som lärarna har gemensamt i användningen utav läxor är att de anser att 

eleverna får tillfälle till ökat ansvarstagande, motivationshöjning och självständighet och 

tillfälle att öva studieteknik. Dessa tre aspekter är betydande och stärkande för elevernas 

personliga utveckling. Denna möjlighet till utveckling av förmågorna är enligt Cooper 

(2007) positiva effekter av läxor. Lärare 2 uttrycker det som ”ansvar att få ta hem saker och 

faktiskt få lite sådan här studieteknik”, och Lärare 1 belyser vidare läxans betydelse i 

avseendet personligt ansvar och självständighet; ”Det tränar dem ju under hela sin skoltid, att 

så småningom kunna ta ansvar för sig själv, för uppgifter som man ska göra. […] Och så ska 

de kunna läsa på och klara sig självständigt. ”.  Lärare 2 belyser detta vidare; ”Jag vill gärna 

att det ska vara läxor som eleverna själva, jag vet att dem kan läsa dem utan vuxens hjälp.”.  

Lärare 1 och 2 belyser även vikten av att lära ut studieteknik i skolan; ”En viktig grej, tycker 

jag också är att man talar om hur dem kan göra när de ska lösa sina läxor, det här med att 

läsa på glosor är inte självklart att barn vet hur dem ska göra, utan det behöver man ju som 

gå igenom…” och ”Vi pratar ganska mycket kring studieteknik på sådana saker, som 

memory-kort eller skriva ut det på datorn, eller be mamma och pappa eller någon annan säga 

liksom orden eller ja, sådana här saker som man själv kanske inte, aldrig riktigt fick tips om i 

sin egen skolgång.”.  Carr (2013) belyser vikten av att lärare lär ut studieteknik, så elever får 

möjlighet att bekanta sig med olika inlärningsstrategier, vilket anses gynna deras 

lärandeutveckling.  

Kontra självständighetsaspekten i arbetet med läxorna, menar lärarna att läxan även ska bidra 

till interaktion mellan elever som anses gynnande för deras lärandeutveckling. Lärare 3 

berättar; ” Känner man att det funkar bäst att göra den själv, gör den själv då, får man 

problem, stöt det i så fall med en kompis, förälder eller läraren i skolan såklart. Men jag är 

också för det här med  SO-läxor, resonemang, gör det gärna med en kompis! För det är ju 

diskussionen man lär sig de här bitarna.”. Lärare 1 och 2 är däremot noga med att eleven ska 

kunna göra den självständigt, och att de inte ska vara beroende av någon annan för att kunna 

utföra läxan, beroende på elevernas olika förutsättningar och familjeförhållanden. Gällande 

ansvar för sina egna studier och motivation för skolarbete är samtliga lärare eniga om att det 

är av stor vikt att eleverna själva förstår läxornas nytta och syfte, vilket anses erhållas i och 

med användningen av läxor. Lärare 1 anser att läxorna har påverkat sina elever på följande 

vis;  
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”En sak som jag har tänkt på, faktiskt nu, med den här klassen på senare tid så märker jag 

hur dem börjar bli lite mer måna om att göra läxorna, för det har ju varit lite si och så, men 

de börjar plötsligt bli lite mer sådär, lite studiemotiverade… det ser jag ju på hur dem gör 

läxorna och hur dem lämnar in och när vi liksom ska följa upp på lektionerna, att fler och fler 

har gjort sina läxor, […] de börjar tycka att det är lite viktigt med vad dem åstadkommer, att 

liksom skolarbetet är lite viktigt. Så det höjer ju liksom statusen på skolarbetet litegrann 

känns det som.”. 

Lärare 1 fortsätter vidare att belysa vikten av att eleverna själva förstår läxornas syfte genom 

att hen formulerar en uppsättning av mål som eleverna ska förhålla sig till i arbetet med läxan 

och som de ska ha uppnått efter den är gjord; ”Då får dem alltid ett papper där det står att 

när du har gjort den här läxan så ska du kunna, och så kommer det liksom lite punktvis, så 

det blir lite konkret.”. Vidare belyser Lärare 3 och 4 vikten av att eleverna har förståelse för 

att läxor är till för dem själva och deras lärandeutveckling, och att de inte utför dessa för 

lärarens skull. Lärare 3 säger; ”Man vill att dem ska förstå att läxan är för din skull. Det är 

inte för en frökens skull, jag tror att det många gånger är så att man inte gör läxan för sin 

egen skull…”.  Lärare 4 uttrycker det på detta vis;  

”Jag har ju en känsla av att i början så känner de att de gör läxan för min skull. Och att det 

liksom ”öööh läxa…”, men är det så att man får positiv feedback då kan man ju, hoppas jag 

att… Då vill man ju kanske ha det nästa gång och anstränger sig lite. Så att det är något 

liksom positivt istället, och att man vill göra sitt bästa, och förhoppningsvis känner man till 

slut att det inte är för min skull. För jag överlever ju utan… ”. 

Lärare 4 betonar därmed aspekten ytterligare kring att läxan ska vara gynnande för eleverna 

själva, och inte finnas till för lärarens skull. 

6.1.2 Användningen av läxor kopplat till kriterier för en effektiv läxa 

Aspekten kring att läxan ska ha ett tydligt syfte utarbetat av läraren, och inte ges av ren rutin 

utan förarbete och eftertanke, och att detta syfte ska förmedlas till och förstås av eleverna är 

en av aspekterna som lärarna är eniga om. I denna aspekt ingår även att läxorna ska vara 

kopplade till relevant undervisningsinnehåll, vilket samtliga lärare lever upp till. Carr (2013) 

anser att utantilläxor inte är produktiva och meningsfulla, vilket krockar med lärarnas 

inställning till dessa typer av läxor, som till exempel att träna multiplikationstabellerna, vilket 

i deras perspektiv anses gynna eleverna på lång sikt i det matematiska tänkandet.   
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För att en läxa ska vara effektiv för elevernas lärandeutveckling krävs det även att de får 

möjlighet att känna kompetens, vilket innebär att eleverna ska kunna lösa läxan självständigt 

och på bästa sätt utefter egen förmåga, vilket således innebär att läraren bör differentiera läxor 

utefter elevers skilda behov och intellektuella förutsättningar. Lärarna är enade gällande 

självständighetsaspekten, och läxorna differentieras utefter elevernas olika behov på olika 

sätt. Elevernas utvecklingsområden, såsom svårigheter och styrkor, och önskemål från elever 

och föräldrar ligger mestadels till grund för individualisering vid givandet av läxor och dess 

medföljande förväntningar och bedömningsgrunder. Lärarna har generellt sett olika 

förhållningssätt till individualisering. Lärare 1 ger generellt sett samma läxor till alla elever, 

men har; ”lite olika bedömningsgrunder, för alltså jag bedömer dem ju, har olika krav på hur 

de ska klara av den där läxan. ”. Lärare 4 ger främst individuella läxor till elever i 

svårigheter; ”Dem måste ju få befästa dem grejer som är på sin nivå och sen gå vidare, så det 

är därför dem får läxor. Dem saknar grundläggande kunskaper för att kunna komma 

vidare.”. Lärare 3 anpassar sina läxor åt båda hållen; ”Då är det både individuellt mot dem 

som har det tuffare, men som även dem som vill ha lite mer.”. Lärare 2 anpassar sina 

förväntningar och uppgiftens svårighetsgrad utefter elevernas skilda behov;” Någon elev 

kanske har problem med sitt minne; istället för tio glosor så kanske dem får välja ut fem av 

dem så att de blir ordentliga och så kan dem bara skippa dem andra. […] att ge olika typer 

av problem; en tredjedel av klassen kanske får ett ganska svårt problem för att de behöver 

någonting som är lite utvecklande och utmanande och några lite lättare och några kanske 

inte alls så svårt.” . Lärare 4 anpassar sina förväntningar på liknande sätt; ”Jag har alltid 

gjort såhär förut att när jag själv har haft engelska, då har det ju varit vissa veckor med 

glosor, och vissa har då fått ringa in de dem tror de tror de har mest användning för, medan 

några andra, de kanske tränar allihopa och skriver en berättelse. Några kanske skriver 

meningar, några kanske bara lär sig orden.”.  Vidare individanpassar Lärare 2 sina läxor på 

detta sätt;” Jag ger läxor som har flera lösningar, då blir det ju på den elevens nivå som man 

klarar av. Jag försöker att ha öppna läxor.”. Cooper (2007) belyser att individualisering är 

gynnande för elevernas lärande om lärarna anpassar läxorna efter elevernas olika lärostilar.  

I avseendet att eleverna får möjlighet att äga sin kunskapsutveckling och således vara 

ansvariga för den överensstämmer med lärarnas utsagor kring läxans bidragande effekt till att 

eleverna får öva att ta ansvar, och vikten av att de ska förstå läxans nytta. Carr (2013) belyser 

ett sätt som ska bidra till elevers ansvarsförmåga, vilket är ett givande av läxor som ger 

eleverna olika valmöjligheter, vilket kan liknas med lärarnas val av öppna läxor där fler 
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strategier kan användas för att nå samma lösning, samt differentiering i avseendet av 

svårighetsgrad utefter elevers skilda förutsättningar och behov. Lärare 1 är mest för 

valmöjlighetsaspekten bland lärarna gällande elevernas eget inflytande över sina läsläxor; 

”Jag har alltid låtit mina elever tillsammans med mig välja litteratur som de vill läsa hemma, 

de får själva välja hur långt de vill läsa varje vecka.”. Även Cooper (2007)  drar slutsatsen, 

dock utan starkt stöd i akademiska studier, att valmöjligheter i och med läxorna i 

förlängningen leder till stärkt motivation och bättre prestationer.  

6.1.3 Föräldramedverkan 

En dominerande yttre faktor som påverkar lärarnas läxanvändning är föräldrarnas tydliga 

involvering och påverkan i och med läxorna på olika vis. Givandet av individuella läxor av de 

intervjuade lärarna förekommer alltid i samråd med föräldrarna, vilket förstärker föräldrarnas 

betydelse och inflytande kopplat till läxorna. Van Voorhis & Epstein (2001), Cooper (2007) 

och Hellsten (1997) belyser att läxor bidrar med positiva effekter då dessa bidrar till 

kommunikation mellan eleverna och deras föräldrar, samt mellan läraren och 

föräldrarna. Läxor anses bidra till att föräldrarna får insyn i sina barns skolarbete och goda 

effekter på elevernas lärande i och med samarbete kring läxorna, då föräldrarna fungerar som 

en resurs och ett stöd i elevernas lärande och förståelse. Dessa positiva aspekter kring 

föräldramedverkan i anknytning till läxorna överensstämde med lärarnas utsagor kring 

föräldrarnas betydelse. Lärare 2 menar att läxor är ett sätt att ”få med hemmet”, Lärare 1 

belyser vikten av att ”försöka att få med föräldrarna” och Lärare 3 och 4 anser att läxor får 

dem att ”samlas i familjen och diskutera saker”.  Lärare 2 och 1 anser även att läxan ger 

föräldrarna insyn i skolarbetet; ”Föräldrar kan känna sig stressade för att dem inte riktigt har 

koll på vad deras barn jobbar med, man kanske inte läser veckobreven jättetydligt så man 

kanske inte frågar och pratar med sina barn på det sättet, utan man känner sig trygg av att 

”ahh, nu har de läxa, nu gör dem något i skolan…” lite så.” och ”Det är ett bra tillfälle för 

föräldrar att få lite insikt i vad barnen gör i skolan och att de liksom har den där kontakten 

med sina barn.”.  Vidare poängterar Lärare 1, 2 och 3 att de upplever ett tryck ifrån föräldrars 

håll att deras barn bör få läxor. Van Voorhis & Epstein (2001) menar att lärares attityder till 

läxor påverkas till stor del av föräldrars förväntningar, men de intervjuade lärarna styrs inte 

helt av föräldrarnas synpunkter, utan har dessa i beaktning samtidigt som de håller fast vid sitt 

eget förhållningssätt. Lärare 4 berättar att ” Jag har nog blivit påverkad av föräldrar, det 

känns som om jag får upp ögonen med hjälp av dem.”.  Lärare 1 menar att;” Väldigt många 

föräldrar tycker att man ska ha läxor, och det har säkert att göra med att dem själv liksom 
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har gått i skolan och har haft läxor. Så därför så tycker dem att, ja det ska vara läxor så blir 

det liksom mer ordning och reda.”. Lärare 3 spinner vidare på aspekten kring föräldratrycket; 

”Ibland känner jag att det här läxa för läxandets skull, att det blir mer för föräldrarnas skull. 

Ja, framför allt när man börjar prata om att, att man ser att det finns vissa svårigheter ”vi vill 

ha läxa, vi vill ha läxa”… jag försöker förklara att det handlar om vad man gör på 

lektionerna många gånger och verkligen använda lektionen till det den är till för… ”. Lärare 

2 är inne på samma spår kring betydelsen av det som sker på skoltid, och anspelar således 

också på aspekten att enbart läxor inte är ett ”kvitto” på att eleverna får träna och lära sig 

någonting; ”Jag har föräldrar än idag som frågar såhär ”ska det inte bli mer läxor?” och jag 

lugnar dem med och säger att så länge inte ditt barn tar hem fler läxor, då sköter dem sin 

skolutveckling här, då hinner vi det som vi behöver innanför ramarna. […] Så att läxor har 

ibland blivit något som nästan mer föräldrar efterfrågar än vi lärare och elever.”. 

Vidare belyser lärarna aspekten kring att föräldrarna kan stödja elevernas lärandeutveckling 

vid gemensamt arbete med läxan, trots det faktum att lärarna inte kan avgöra helt och hållet 

vem det är som har gjort det mesta av läxarbetet. Lärare 1 och 2 säger; ”Eleverna kanske har 

suttit hemma och fått hjälp med läxan, så att den alltid är rätt när den kommer, men jag 

tycker att det är så mycket positivt med det, för de lär ju sig utav det också, av sina föräldrar i 

så fall.” och ”Det är alltid svårt att säkerställa om det är elevens tankar eller mammas. Det 

vet man ju inte, det är det som är så svårt med läxor. Men åtminstone får man en till synvinkel 

på det, om det är mammas eller din spelar egentligen ingen roll för då har du också fått syn 

på den.”. Lärare 3 belyser både positiva och negativa aspekter kring föräldrainvolvering; ”Det 

är klart att läxan, har man ambitiösa föräldrar, då är läxa ett jättebra verktyg, till diskussion, 

om det inte blir på för hög nivå… För det kan också vara den här lite mellanstadiefällan, att 

vissa föräldrar lägger, att det blir för hög nivå för barnen, så att det kanske ställer till det 

mera i försåtelsen.”. Vidare belyser lärarna negativa aspekter kring läxan kopplat till 

hemmen, då elevernas olika hemförhållanden leder till ojämlika förutsättningar att få hjälp 

och stöd av någon familjemedlem, samt att läxorna anses inkräkta på elevernas fritid. 

Kralovec & Buell (2000, i Marzano & Pickering, 2007) menar att läxor leder till att elever 

från socioekonomiskt utsatta hemförhållanden inte har möjlighet till att utföra läxarbetet 

hemma på grund av deras hemförhållanden. Aspekten kring ojämlika hemförhållanden går 

hand i hand med lärarnas utsagor kring att läxan ska kunna utföras självständigt, så som lärare 

4 och 2 uttrycker det; ”Meningen är ju att dem inte ska ha en läxa som ska vara så svår att 

dem inte klarar av den själv. För det är ju faktiskt många barn som inte har föräldrar som 
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kan eller vill, har möjlighet att hjälpa till.” och ”Jag vill gärna att det ska vara läxor som 

eleverna själva, jag vet att dem kan läsa dem utan vuxens hjälp. Det är jättebra om de kan 

diskutera det, men det kan inte alla. Alla har inte den lyxen. Då ska man känna att man klarar 

av den själv och inte komma till skolan och säga ”jag fick ingen hjälp”…”.  

Cooper (2007) belyser både potentiella positiva och negativa effekter kring 

föräldramedverkan i och med läxarbetet. Detta påverkas av elevers skilda förutsättningar, 

med antingen rådande goda hemförhållanden och ett gott samarbete mellan barnet och 

föräldern som leder till positiva effekter på inlärningen, eller ostabila hemförhållanden 

och/eller svårigheter och ojämlikhet i kommunikationen och samarbete med föräldrarna, då 

föräldrarna kan visa totalt ointresse i att hjälpa sina barn, eller tvärt om ta över uppgiften, eller 

ge förklaringar på ett sådant sätt som barnen inte är intellektuellt mogna att förstå och blir 

därmed missgynnande för elevernas lärandeutveckling.  Vidare stärker Cooper lärarnas 

resonemang kring att de aldrig kan vara helt säkra på vem det är som har gjort läxan. Cooper 

anser även att läxorna kan inkräkta på elevernas fritid.  

6.2 Läxor kopplat till uppföljning, återkoppling och bedömning 

Samtliga lärare är mycket angelägna om att det sker ett ordentligt arbete kring läxan från sin 

egen sida med uppföljning och återkoppling på elevernas prestationer. Elevernas förståelse för 

läxans syfte och sina framsteg anses öka i och med olika former av återkoppling enligt 

lärarna. Lärarna arbetade med uppföljning och återkoppling på olika sätt och i olika stor 

utsträckning. Lärare 1, 2 och 4 använder sig av ”det klassiska läxförhöret, och rakt upp och 

ned skriva orden jag säger” som Lärare 2 uttrycker det, på glosläxor och tabelläxor. Lärare 1 

uppföljning på matematikläxor med problemlösande karaktär bearbetas och diskuteras genom 

enskilda presentationer av lösningar framför klassen; ”då brukar jag dra namnlappar för att 

välja vem som ska svara och komma upp och visa.”. Lärare 2 följer upp samma typ av läxa på 

olika sätt; ”Det kan vara kamratrespons, där man jämför ”hur har du svarat, hur har jag 

svarat?”, ibland i smågrupper; ”hur har vi svarat? Hur har vi kommit fram till det här?” 

eller i heldiskussion när man sammanställer något på smartboarden eller så.”.  Lärare 1 

beskriver vikten av att ta problemlösningen muntligt i klassrummet; ”Då blir det förstås att vi 

tar det gemensamt och då får man olika sätt att lösa dem och följa upp. Det finns ju en vits 

med att ta det tillsammans då man kan visa på olika lösningar.”. Vidare beskriver Lärare 2 

sitt användande av gruppkonstellationer och den betydelsefulla i interaktionen mellan 

elever;  
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”Jag sätter dem samman dem i grupper så att jag har några med lite olika lösningar i varje 

grupp till exempel, och genom kamratrespons liksom ”jaha, hur har du tänkt? Jag gjorde 

såhär, har vi fått samma svar? Ja, men då funkar det ju det här med” och sedan ta upp det i 

helklassdiskussion. Och där kanske jag ser att den här personen skulle behöva få det här 

förklarat för sig igen, aa men då har man ju chansen i gruppen att till och med via 

kamraternas ord, som många gånger kan vara bättre på att förklara än vi pedagoger är 

liksom, för att dem tar ned det på ett annat enklare sätt. ”.  

Lärare 4, som använder sig av förberedelseläxor följer upp läxorna på liknande sätt och 

belyser också fördelen med samarbete;” Uppföljningen i SO kan vara att de sitter i grupper, 

eller parvis så får man berätta och skriva tankekartor. Det finns ju stor möjlighet att berika 

varandra. Om man pratar med varandra.”. Lärare 3 som använder sig av liknande 

förberedelseläxor för att testa förkunskaper och sätta igång tankeverksamheten kring ett 

arbetsområde, och resonerar kring uppföljning på detta sätt; ”Andra bitar följer man knappt 

upp heller, utan det liksom får ske löpande, ska du analysera och diskutera likheter och 

skillnader, så kanske en läxa har varit att titta på just det kring någonting, och sen så blir det 

något avslutande arbete kring det i slutet av ett arbetsområde.”. Lärarna som avsiktligt ger 

individuella läxor utefter elevens enskilda behov på vad just den behöver utveckla, som alltid 

är i samråd med eleven och föräldrarna, följer inte upp läxan på samma vis som vid kollektiva 

läxor där arbetet med läxan följs upp gemensamt i klassrummet, där läxans innehåll och 

möjliga lösningar bearbetas och diskuteras. Lärare 3 menar att; ”Vissa läxor, när det är 

individuellt, känner jag ibland att man knappt kanske följer upp, då får man mer se det som 

en nötningsövning för kommande framtid…”. Lärarnas uppföljning på de individuella läxorna 

fokuserar snarare på positiv återkoppling, som belyses härnäst.  

Gällande aspekten kring återkoppling på elevernas prestationer är lärarna ense om att det är av 

stor vikt att någon typ av återkoppling ges på läxorna. Xu (2009, i Strandberg, 2013) belyser 

återkopplingens positiva funktion då den påverkar elevernas motivation och ansträngning 

till att göra läxan. Bland Coopers (1989, i Strandberg, 2013) studier kring 

användningsområden av återkoppling stämmer endast aspekten kring användandet av 

muntliga eller skriftliga kommentarer för att uppmuntra korrekta svar och tillrättavisa 

felaktiga med lärarnas utsagor.  Majoriteten av denna återkoppling är dock fokuserad på 

uppmuntrande av framsteg. Respektive lärare arbetar med detta på olika vis, men har vissa 

strategier gemensamt. Första formen av återkoppling sker skriftligt. På läxor som uppföljs 

med läxförhör använder sig lärarna av skriftlig rättning. Lärare 1, 3 och 4 använder sig 
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av ”traditionell” poängrättning, Lärare 1 uttrycker det såhär; ”Vid en matteläxa så rättar jag 

ju det och så får de tillbaka den. Det är ju liksom det som är återkopplingen och se om de kan 

eller inte.”, medan Lärare 2 använder sig av skriftlig rättning som i sin tur uppmuntrar till 

dialog mellan eleven och läraren;   

På glosor brukar jag använda mig av två färger, jag är allergisk mot bockar och rätt (skratt), 

så jag brukar ta två neutrala färger som blått och lila. Har man då fått en lila stjärna betyder 

det att ”det här behöver du träna mer på” och har man fått en blå stjärna så är det typ ”jag 

ser att du har försökt och jag ser att du har förstått dem här orden och kan använda dem, 

bra!” […]Det kan vara ganska bra, för då kan de komma fram till mig och såhär ”men jag 

kunde ju bara de här sju, varför har jag fått en blå stjärna?” ”Jo, men du kunde dem sju ju, 

och det räcker, du behöver inte kunna resten” eller så kommer det fram att ”jag har fått en 

lila stjärna, hur menar du?” Den dialogen vill man ju ha.”.   

Den mest förekommande återkopplingen bland lärarna är dock den muntliga och de 

”spontana samtalen” som Lärare 3 kallar det. I likhet med Lärare 2 använder sig Lärare 3 av 

muntlig återkoppling som får eleven att reflektera över sina prestationer; ”Jag använder enkla 

återkopplingar som ”märker du att din matte går lättare nu när du kan tabellerna?” och 

oftast blir svaret ”ja, jo jag känner ju det själv”, det är ju också en form av återkoppling och 

en form av utvärdering för eleven.”.  Carr (2013) belyser vikten av att lärare lär eleverna 

självreglering, vilket kan åstadkommas genom att eleverna får möjlighet att bevaka sina 

framsteg och utvärdera och värdera vad de har lärt sig av läxan. Samtliga lärare uttrycker 

dock svårigheter kring att få till en utstuderad och planerad muntlig återkoppling på samtliga 

elevers prestationer vid varje läxtillfälle, mestadels beroende på brist på tid och att det inte 

anses nödvändigt för samtliga elever. Samtliga lärare kommer fram till att deras muntliga 

återkoppling oftare ges till elever i svårigheter eller som visat på framsteg i sin 

lärandeutveckling. Lärare 1 säger; ”Om jag ser att det flyter på och att ja det här kan dem, då 

blir det inte lika mycket på det sättet som när jag märker att det här behöver den här eleven 

jobba mer med. Då blir ju liksom återkopplingen att ta upp det och diskutera vad de behöver 

träna.”. Lärare 4 och 3 berättar; ”Jaaa, alltså det är ju såhär, alla får ju inte avhandlingar, 

och det kanske är så att man riktar in sig på några varje vecka också. Eller om det är någon 

som har gjort en, en som verkligen har lyft sig själv.” och ”Tyvärr är det kanske så att vissa 

elever får det mer än andra… att man kommer ihåg att återkoppla kanske mer till dem som 

behöver det, det kanske inte blir så att man ger återkoppling om man märker att det börjar bli 

misslyckanden.”.  
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Gällande aspekten kring bedömning kopplat till läxor är samtliga lärare överens om att 

läxorna inte har någon signifikant betydelse. Martinez, Stechers, & Borkos (2009, i 

Strandberg, 2013) utförda studie visar att elevernas läxprestationer inte hade någon större 

betydelse vid lärarnas bedömning av eleverna.  Samtliga lärare belyser det problematiska i att 

ha läxan som underlag för bedömning då man som lärare inte kan vara helt säker på vem det 

är som har gjort läxan. Lärare 1 uttrycker det på följande vis; ”Nej, det tycker jag inte att dem 

ska göra. För då kommer ju det här in med föräldrarna, för då kan det ju ha varit föräldrarna 

som har suttit och liksom talat om hur det ska vara och då ser jag ju inte elevernas 

kunskaper. Utan, underlag för bedömning måste vara det som jag ser här i skolan. Det tycker 

jag faktiskt är jätteviktigt.”. Vidare belyser Lärare 2 och 3, som lägger stor vikt vid att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla de lärandeförmågor som är formulerade i Lgr11, det 

problematiska i att bedöma elevernas prestationer vid enskilda läxtillfällen. Lärare 2 menar 

att; ”Det är ju väldigt svårt att få syn på förmågorna genom en enkel läxa. Det är väldigt 

svårt idag att lägga läxor till grund för bedömning, för visst kan du ha små summativa 

tillfällen där du tittar att du själv är på rätt spår med en elevgrupp, men det är himla svårt att 

se förmågor i en typ av provsituation liksom och vid ett tillfälle, det känns himla taskigt.”. 

Lärarna påvisar dock att läxan har en betydelse, om än liten, gällande aspekten att nå olika 

kunskapskrav och bearbeta det centrala innehållet i Lgr11,genom övning av lärandeförmågor 

och färdigheter, men att läxan i det stora hela fungerar som ett litet steg på vägen dit. Lärare 2 

uttrycker det på detta vis; ”Jag ser läxan som en bit på vägen att klara av ett kunskapskrav i 

skolan, eller en del, absolut inte ett helt. För det är mer en liksom, jag vet inte vad jag ska 

likna det vid, men en typ av flytväst på vägen dit för att kunna simma bättre(skratt).”.   

6.3 Analys utifrån lärandeteorier  

I detta avsnitt kommer en analys göras av hur lärandeteorier tonar fram i lärares tal om läxor. 

Denna analys ligger till grund för att uppfylla mitt syfte med studien, att undersöka huruvida 

en koppling kan göras mellan lärarnas olika syften med läxorna och de valda lärandeteorierna. 

Lärarnas olika syften med läxorna svarar mot de olika lärarteorierna på olika sätt, och således 

kan detta påvisa lärarnas olika uppfattningar om vilken metod eller vilka metoder som anses 

gynnande för elevernas lärande. Således ”tillhör” inte någon av de intervjuade lärarna någon 

renodlad lärandeteori, utan kan kopplas till fler olika lärandeteoriers centrala aspekter utifrån 

deras utsagor. Kopplingen mellan lärarnas syfte med läxorna och lärarteorierna stärker 

undersökningen kring lärares didaktiska val i sin undervisning.      
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6.3.1 Behaviorism och läxor 

Utifrån de centrala tankarna i behaviorismen kan en slutsats dras att detta perspektiv är 

positivt inställd till en användning av läxor i syfte att berika elevernas prestationer med tydlig 

återkoppling, som fungerar som belöning på elevernas prestationer. Denna återkoppling i 

form av positiv förstärkning skulle således syfta till att stärka och uppmärksamma elevernas 

positiva resultat för att ett sådant önskat beteende eller handlingsmönster ska återupprepas. 

Läraren har således en mycket viktig roll i att ge eleverna tydlig återkoppling på deras 

läxprestationer. Enligt Skinners instrumentella betingning poängteras dock det faktum att barn 

kan uppnå önskat beteende utan att varje gång uppmärksammas på sina positiva prestationer, 

och att det i mångt och mycket räcker att belöna eleverna med jämna mellanrum. Lärarna är 

ense om att tid inte finns till återkoppling på varje enskild elevs samtliga läxprestationer. Vid 

frågan om återkoppling ges på läxan svarar Lärare 1; ”Jaaa (med eftertryck)… det blir det ju 

automatiskt, eller alltså, jag kan inte säga att jag går och ger, talar om att du har gjort din 

läxa bra eller, det ser dem ju själva, det känner dem ju oftast.  ”. Lärare 3 resonerar på 

följande vis kring återkoppling; ”I hela skolarbetet, i det stora hela, anser jag att det är 

viktigt, sen att känna så inför varje läxa man har givit, nää, det kanske jag inte… men 

återkoppling är en jätteviktig del i vårt arbete.”. ”Traditionell” rättning genom markering av 

rätt och felaktiga svar, likt Skinners ”undervisningsmaskin”, anses gynna elevernas inlärning 

och resultat i denna teori. Denna typ av återkoppling på elevernas läxor användes av de 

intervjuade lärarna, dock varvat med mer muntlig och kommunikativ återkoppling. Lärare 1 

och Lärare 2 användande av glosförhör på läxorna med direkt återkoppling på elevernas 

prestationer överensstämmer med de centrala tankarna i denna teori. Lärare 1 berättar; ”Ibland 

så tar jag bara in och rättar och ser om de kan det här och sen får dem tillbaka det och då ser 

de om det är någonting som vi behöver jobba mer med.”.  Eftersom lärarens uppgift, enligt 

behaviorismen, är att lära ut önskade beteenden och bibehållandet av dessa, är det av största 

vikt att läraren uppmuntrar positiva resultat för att dessa ska fortskrida, för att samtidigt 

belysa felaktigheter för att få dessa resultat och beteenden att upphöra. Lärarnas olika fokus 

på återkoppling vid framsteg eller svårigheter påvisar denna strategi. Lärare 3 berättar; ”Jag 

tror att jag är bättre på att ge återkoppling på framgångar. Gällande eleverna som har det 

svårt försöker jag många gånger att ”titta, det här har ju gått bra nu”, men jag tycker ändå 

att jag kan återkoppla positivt på alla aspekter, att även dem som har det tufft.”.  Lärare 4 

reflekterar över sin återkoppling på följande vis; ” Jag tror att det är viktigt att jag ska 

försöka lyfta eleven. Jag brukar inte markera felaktigheter. Däremot så brukar jag alltid gå 

till dem, någon som jag ser som kanske inte har gjort läxan till exempel, då brukar jag gå och 



35 
 

prata med dem och fråga liksom ”hur har det gått?” ”hur känner du själv?” och sådär. Och 

utifrån vad jag får för svar då, går jag vidare.”. Lärarna arbetar således aktivt med att 

uppmuntra elevers framgångar, vilket kan liknas vid behaviorismens teori kring att uppmuntra 

positivt beteende för att det ska fortskrida.   

6.3.2 Kognitivism och läxor 

Enligt kognitivismens syn på lärande bör läxor vara utarbetade på ett sådant sätt som 

överensstämmer med elevernas kognitiva och intellektuella nivå, med Piagets olika 

utvecklingsstadier i åtanke. Detta stadietänk kan överföras till de intervjuade lärarnas val av 

läxor som kan göras på olika nivåer och utefter elevernas respektive förmåga och 

förutsättningar. Lärare 2 och 4 talar specifikt om ”öppna läxor, med flera vägar till målet”, 

som Lärare 2 uttrycker det. Det är av vikt att läxorna är utformade på ett sådant sätt som 

möjliggör att eleverna får känna sig kompetenta, klara av uppgiften på sin nivå och bli 

kognitivt stimulerade.  Därav är det av vikt att som lärare utforma läxor som överensstämmer 

med elevernas nuvarande kunskaper och färdigheter, samt att ha i åtanke vad de bär med sig 

för förkunskaper och begrepp som kan förutsätta nytt lärande och kunskaper. Detta synsätt 

kan appliceras på de intervjuade lärarnas individanpassade läxor efter elevernas olika 

förutsättningar och behov. Lärarnas individanpassning, som innebär olika svårighetsgrader på 

läxan, olika förväntningar på läxprestationer och läxor utformade för enskilda individer, 

arbetade lärarna med på olika vis. Lärare 3 berättar; ”Jo men det kan vara så att ”du gör bara 

den här” Och sen är det ju såhär också att bokpresentation, det kanske är så här att ”ni kan 

presentera era böcker i en liten grupp, ni gör det inför klassen.”.  Lärare 3 ger individuella 

läxor; ”Det blir ju mycket det här att det här behöver just du utveckla mer, att öva för sin egen 

skull.”.  Kognitivismens synsätt kan även appliceras på respektive lärares förhållningssätt att 

en läxa alltid ska vara kopplad till relevant och aktuellt undervisningsinnehåll. Lärare 1 

uttrycker det såhär; ”Jag hittar inte på en fristående läxa bara sådär om jag ska ge en läxa, 

utan det är alltid någonting vi jobbar med, och liksom förstärker det på något sätt och 

fördjupar det.”.  Läxor som testar elevernas förförståelse och förkunskaper, möjliggör att 

eleverna får erhålla och förstå innebörden i begrepp som tas upp i undervisningen. Lärare bör 

således se till att eleverna har tillgång till den uppsättning begrepp och kunskaper som krävs 

för att de ska utvecklas och uppnå nästa nivå av kognitivt och intellektuellt tänkande. Ett 

exempel på en sådan typ av läxa, som används av Lärare 2, beskrivs på detta vis; ”Vissa är ju 

lite mer undersökande läxor att de ska hitta saker i hemmet eller titta vilka typer av 

måttsystem som dem har hemma eller så… […] när vi pratade om ström så har vi räknat 
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eluttag hemma och tittat i sitt proppskåp och veta var det finns någonstans, så det kan vara 

vad som helst”.  Ytterligare ett exempel på en sådan läxa är Lärare 3 och 4 användning av 

förberedande läxor, som syftar till att ”skaffa förförståelse, prata hemma och diskutera med 

föräldrar” enligt Lärare 4.   

6.3.3 Sociokulturella perspektivet och läxor 

Läxor som uppmuntrar till samtal och interaktion med andra överensstämmer med de centrala 

tankarna i detta perspektiv. Lärande anses uppstå i högsta grad i samspel med andra 

människor, där eleverna får möjlighet till utbyte av kunskaper, tankar och erfarenheter. 

Språket och kommunikationen anses även ha en stor betydelse, då detta förutsätter att 

kunskaperna förmedlas i interaktion med andra, samt förvärvandet av ny kunskap då språket 

sätter ord på begrepp och erfarenheter som är av vikt för fortsatt lärande. Samtliga av de 

intervjuade lärarnas läxor inbjöd till samtal och interaktion på fler olika sätt. Lärare 1, 2 och 3 

följer i många fall upp läxan genom gemensam diskussion genom kamratrespons, diskussion i 

smågrupper eller i helklass, där eleverna får dela med sig av och utbyta kunskaper och 

färdigheter och på så vis lära av varandra. Lärare 3 och 4 använder sig av förberedande läxor 

som grundar sig på samtal i hemmen kring ett ämnesområde, där de förvärvade kunskaperna i 

interaktion med familjemedlemmar resulterar i ett fortsatt resonemang med klasskamraterna 

och läraren i skolan. Lärare 4 menar att; ”Det finns ju stor möjlighet att berika varandra. Om 

man pratar med varandra.”.  Lärare 2 använder sig av interaktiva läxor där eleven ska ”fråga 

någon du känner” för att kunna utföra läxan. Att tillsammans diskutera och reda ut olika 

begrepp anses enligt lärarna öka förståelsen för olika fenomen, och lärande sker i samspel 

med andra då eleverna får ta del av andras synvinklar och perspektiv.  Denna interaktion kan 

även liknas vid Vygotskijs proximala utvecklingszon, då eleverna får möjlighet att erhålla och 

utveckla kunskap med stöd från andra. Detta kan även kopplas till föräldrarnas stöd vid 

arbetet med läxan, då eleverna med hjälp av denna typ av vägledning gynnas i sitt lärande 

enligt lärarna. Lärare 1 säger; .”Jag kan ju aldrig avgöra om det är mamma eller pappa som 

har suttit och sagt exakt vad eleven ska säga, men då tänker jag att dem har väl lärt sig utav 

det också.”.  Lärare 3 belyser också det positiva med interaktionen med föräldrarna; ”Om 

man tänker SO till exempel, jag brukar säga att diskutera med era barn, att det är en läxa 

som jag kan ge. Och det märks många gånger dem eleverna som stöter och blöter till exempel 

nyhetshändelser hemma med sina föräldrar, dem kommer ju med både underbyggda 

resonemang kring en händelse, dem har faktan liksom, dem har kunnat vrida och vända på 

det och se det från olika håll.”.  Kopplat till den proximala utvecklingszonen bör läxor vara 
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utarbetade på ett sådant sätt som stimulerar elevernas lärandeutveckling, då eleverna inte 

anses befinna sig i ett fixerat intellektuellt tillstånd. De bör därför få tillfälle att utmana sig 

själva och stimuleras i arbetet med läxorna, vilket samtliga lärare är för, då de differentierar 

sina förväntningar gentemot olika elever utifrån skilda behov och förutsättningar.  Lärare 4 

belyser vikten av att ha höga förväntningar på eleverna; ”Jag är mycket för det där liksom att 

använda ordet ”utmana dig själv” […] jag vet att då när jag hade engelskaläxa, dem var ju 

superduktiga, då var det också så att det här med glosor, ta fler glosor om du vill utmana dig 

själv, så det var ju inte en unge som inte gjorde det, det var ju helt fantastiskt alltså.”.  

7. Diskussion  

Resultatet av mina utförda intervjuer påvisar att samtliga lärares tal om läxor kring 

användning, syfte och utförande, kan kopplas till de olika lärandeteorierna behaviorism, 

kognitivism och det sociokulturella perspektivet. Trots att lärarna inte explicit diskuterar olika 

lärandeteorier i intervjuerna, kan dessa urskiljas i lärarnas utsagor, i och med att lärarna talar 

om läxornas mottagare och i diskussionen kring läxor. Eftersom dessa två faktorer är så tätt 

sammankopplade var det tydligt att en diskussion kring läxor inte kunde kringgå de som 

utsätts för läxorna, nämligen eleverna. Lärandeteorierna och deras centrala tankegångar kan 

därmed knytas till möjliga föreställningar hos lärarna om vad som anses effektivt för 

elevernas lärande. Lärarna ”tillhör” ingen specifik eller renodlad lärandeteori, utan deras 

tankar och reflektioner kring sin läxanvändning kan appliceras mer eller mindre på samtliga 

teorier. Således är ingen av de intervjuade lärarnas åsikter kring vad som är gynnande för 

elevernas lärande renodlat ”behavioristiska”, ”kognitivistiska” eller ”sociokulturella”, men det 

förekommer att någon lärares utsaga tydligare kan appliceras på en framstående lärandeteori. 

Särskilt Lärare 3 och Lärare 4 anser att syftet med läxan är att skapa social interaktion med 

familjen och eleverna emellan, under själva arbetet med läxan och i efterarbetet med läxan. 

Kring dessa lärare kunde jag då tydligare urskilja ett ”sociokulturellt tänk” kring lärande. 

Samma slutsats kunde dras av Lärare 1  mer ”behavioristiska” tänk kring lärande då 

återkopplingen på läxorna mestadels bestod av traditionella läxförhör med poängrättning. De 

olika lärarnas utsagor kring läxans syfte kan appliceras på samtliga teorier. Utifrån 

intervjuerna framgår det att det arbetas med direkt återkoppling på läxorna i form av bland 

annat summativ poängrättning som kan appliceras på behaviorismens teori att utforma ett 

önskat beteende genom att belysa rätt och fel svar, för att dessa misstag ska försvinna och 

framgångarna och framstegen ska kvarstå. Kognitivismen kan bland annat kopplas till 
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lärarnas användning av läxor anpassade till den enskilda eleven och valet av att använda 

öppna läxor med varierande svårighetsgrad efter elevens nuvarande förutsättningar. Det 

sociokulturella perspektivet kan kopplas till lärarnas användning av läxor som uppmuntrar till 

social interaktion med andra elever och familjemedlemmar, och som samt stimulerar eleverna 

och är anpassade efter elevernas ”proximala utvecklingszon”.   

8. Slutsatser 

Samtliga intervjuade lärare belyser att läxan har gått från att vara förgivettagen i skolans 

arbetssätt, till att ha börjat diskuterats och problematiseras på deras arbetsplatser och de har 

även börjat problematisera dessa själva. Utifrån de intervjuade lärarnas utsagor kring 

användningen av läxor kunde direkta kopplingar göras till många av Van Voorhis & Epsteins 

(2001) kategorier kring lärares syften med läxor, samt Hellstens (1997) liknande aspekter, 

Coopers (2007) aspekter kring läxor och Carrs (2013) kriterier för en effektiv läxa. De 

intervjuade lärarna påvisar en ökad medvetenhet kring sitt användande av läxor och samtliga 

är starkt emot att ge ”läxa för läxans skull”. Samtliga lärare betonar vikten av att läxan ska ha 

ett tydligt syfte, och dessa framträder tydligt i deras utsagor. Lärarna arbetar aktivt med 

genomförandet av läxprocessen, då ett tydligt syfte och en tanke bakom läxan finns, 

individanpassning sker på olika vis och läxan följs oftast av uppföljning och återkoppling på 

olika sätt. Trots den ökade medvetenheten är de intervjuade lärarna överens om att den 

rådande normen kring läxor kvarstår, då de känner påtryck från föräldrars håll. Att föräldrarna 

hade en sådan stor inverkan på läxorna, och att deras medverkan i elevernas arbete med 

läxorna  i många fall anses som en resurs i elevernas lärande, och att deras möjlighet att få 

insyn i skolverksamheten, var ett sådant centralt syfte med läxorna var förvånande och 

intressant. Lärarna framhäver även att de ibland upplever att läxorna ges mer för föräldrarnas 

skull än elevernas. Lärare 2 sammanfattar uppfattningen kring föräldratrycket på ett bra 

sätt; ”Ja alltså, jag tror att det är väl så att det är sånt som man har gjort enligt tradition och 

det ligger innanför skolans väggar på något sätt, folk förväntar sig att skolan ska vara på ett 

visst sätt. Man ska räkna sida upp och sida ner i matteboken, man ska ha läxor.”.  Lärarna är 

även överens om att de själva tar beslutet angående deras läxandvändning, och vid frågan om 

de är medvetna om det befintliga stödmaterialet från Skolverket är samtliga ovetandes. Detta 

påvisar, trots den ökade diskussionen kring läxor bland lärare, att valet kring användningen 

och utformandet av läxor i slutändan är individuellt och utförs av lärare på egen hand, utan 

någon vägledning eller direktiv från stöd- eller styrdokument.    
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9. Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnts, är den dominerande läxforskningen inte särskilt uppdaterad, och har 

fokuserat och fokuserar fortfarande på läxors effekter på elevers lärande och välmående. Men 

det finns nyare röster i forskningen; den nationella forskaren Strandberg (2013), Carr (2013) 

och ett antal andra internationella forskare som nämnts i denna studie, som belyser läxan ur 

ett användarperspektiv, och således ur lärares perspektiv och hur deras läxpraktiker ser ut och 

hur de kan förbättra sin läxanvändning. Hellstens ”oproblematiserade läxa” börjar sakta med 

säkert problematiseras i den offentliga diskursen bland forskare. Strandberg (2013) menar 

dock att det fortfarande saknas forskning kring läxors kvalitet, samt kring kopplingen mellan 

läxan och återkoppling och bedömning. 

Stödmaterialet Läxor i praktiken finns dock som stöd för lärare vid dessa komplicerade beslut 

angående läxans vara eller icke vara. Stödmaterialet är ett försök till att fylla tomrummet 

kring hur en effektiv läxa ser ut. I materialet skrivs det fram att ”Stödmaterialet är uppbyggt 

så att teoretiska textavsnitt som utgår från skolans styrdokument, aktuell forskning och 

beprövad erfarenhet följs av frågor som lärare kan använda […] för att utvärdera sin egen 

läxpraktik och utveckla medvetna strategier för hur man ska förhålla sig till läxor.” 

(Skolverket, 2014, s.5).  Det befintliga stödmaterialet från Skolverket är ett försök till att fylla 

tomrummet kring hur en effektiv läxa ser ut, då aspekter kring läxans kvalitet diskuteras 

utifrån aktuell forskning. Men, en fråga uppstår kring vems ”beprövad erfarenhet” som 

stödmaterialet utgår ifrån. Är det grundat på lärare vars läxor nu fungerar som föredöme för 

andra? Är inte mer uppdaterad forskning kring läxors kvalitet mer tillförlitlig och att föredra? 

Förutom en diskussion kring läxor av god kvalitet, tas de forskningsbaserade syftena med 

läxor upp, som nämnts tidigare i denna studie, och forskning om läxors effekter på elevers 

lärande, välmående och den demokratiska aspekten. I stödmaterialet tas både positiva och 

negativa aspekter upp kring läxor, där de främst problematiseras i förhållande till 

likvärdighetsaspekten och elevers skilda psykosociala och socioekonomiska villkor och 

förutsättningar. Läxor anses generellt försämra likvärdigheten i skolan enligt stödmaterialet. 

Stort fokus i detta material ligger på att lärare ska utforma demokratiska läxor, som samtidigt 

ska gynna elevernas lärande. Förslag kring hur lärare ska gå till väga för att uppnå detta finns 

i detta material, med betoning på saker att tänka på vid förberedandet, utformandet och 

uppföljningen av läxan. På grund av bristen på forskning kring hur bra och effektiva läxor ska 

vara utformade, samt på vilket sätt de ska följas upp för att få positiv effekt på elevers lärande, 

kvarstår dock svårigheterna för lärare att utforma läxor som anses gynnande för eleverna.  
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Den mest dominerade forskningen kring läxors effekter, gjord av Hattie (2009) påvisar att 

läxor är ett effektivt verktyg för att förbättra elevers skolprestationer, i en jämförelse med 

elever som inte får läxor. Det problematiska i Hatties resultat är att man inte vet vilka läxor 

det är frågan om, som anses gynnande för elevers lärande. I en jämförelse med andra aspekter 

kring inlärning har läxor påvisat en svag effekt, och Hattie menar att en förändring i 

hanteringen av läxor bör ske. Men hur ska denna förändring kunna ske i bristen på forskning? 

Denna problematik poängteras även i stödmaterialet från Skolverket;” Det kan vara besvärligt 

att jämföra olika forskares resultat eftersom det inte alltid framgår vilka sorters läxor som 

studerats. Huruvida elever ska ha läxor eller inte har intresserat forskningen mer än frågor om 

vad som är en bra läxa och hur den kan förberedas och följas upp. ” (Skolverket, 2014, s.14). 

Forskning kring vilka slags läxor som leder till positiva resultat, och således lärares 

utformning av läxor, lyser fortfarande med sin frånvaro. Faktorerna läxors utformning och 

elevers lärande är svåra att skilja åt. Även lärares syften med läxor är direkt kopplade till 

läxornas utformning och genomförande. Forskning kring lärares syften med läxor finns, men 

även den i avsaknad av hur dessa läxor ser ut. Hur kan detta vara möjligt, när dessa faktorer är 

så tätt sammanlänkade? Hur kan forskning om läxors effektivitet göras när det inte ges någon 

information om hur dessa läxor är utformade? I och med bristen på förankring till lärares 

läxpraktiker, indikeras just behovet av mer forskning kring läxors utformning och användning 

av lärare, för att annan forskning kring läxors effekter på elevers lärande ska kunna göras på 

ett tillförlitligt sätt.  
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Bilaga: Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken årskurs arbetar du i? 

 Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Generellt om läxor: 

 Vad anser du vara för- och nackdelar med läxor?  

 

Frågor om användandet av läxor: 

 Ger du dina elever läxor?  

 Har du alltid gjort/inte gjort det? 

     

SVAR: JA 

1. Vad är syftet med att ge läxa? 

Har några yttre faktorer påverkat dig i ditt val av att ge läxor? (Till exempel föräldrar, 

kollegor, forskning, samhällsdebatter, nyheter, utbildning, skolans förhållningssätt)  

Varierar syftet i olika ämnen? 

Hur avgör du om läxorna uppfyller syftet? 

 

2. Hur är läxorna utformade? 

Är dina läxor utformade på olika sätt beroende på ämne? 

Ger du individuella läxor anpassad efter den enskilda elevens behov, eller ger du 

samma läxa till varje elev? 

Får du stöd av/är styrd av läromedel, kollegor eller rektor i hur läxorna ska se ut? 

3. Hur sker arbetet med läxan? 

Förbereds arbetet för läxan genom att koppla den till relevant undervisningsinnehåll?  

Hur brukar själva arbetet ske med läxan? Ska eleven utföra den på egen hand eller 

tillsammans med andra?  

Hur följer du upp arbetet med läxan?  

Ger du eleverna återkoppling på sin läxa? På vilka sätt i så fall? 

 

4. Fungerar läxan som underlag för bedömning? 

På vilket sätt bedömer du läxan? 

Ligger elevernas resultat på läxorna till grund för bedömning om eleven har uppnått 

kunskapskraven i ett ämne? 
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Vilka kursmål i läroplanen är det tänkt att läxan ska behandla?  

 

5. Hur anser du att en bra och effektiv läxa ska vara utformad? 

 

SVAR: NEJ 

1. Vad är syftet med det?  

Har du alltid haft samma förhållningssätt? 

 

2. Har några yttre faktorer påverkat dig i ditt val av att inte ge läxor? (Till exempel 

föräldrar, kollegor, forskning, samhällsdebatter, nyheter, utbildning, skolans 

förhållningssätt)   

 

3. Har du tagit beslutet själv eller fått stöd från rektor/kollegor? 

 

4. Anser du att elever som får läxor lär sig mindre/sämre? 

 

5. Varför tror du att man ger läxor? 

 


