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Sammanfattning För att vara en aktiv samhällsmedlem krävs förmågan att kunna 

läsa. Läsning utvecklar språket och det abstrakta tänkandet. 

Pedagoger tar ständig ställning kring om, hur och varför de ska 

ge läxa i läsning. Som verksam pedagog är det relevant att 

uppmärksamma vad som motiverar elever till att göra sina 

läsläxor. Det är även av vikt att undersöka de effekter läxor i 

läsning har på eleverna. Syftet med litteraturstudien var att 

undersöka vad som motiverar elever till att göra sina läxor samt 

belysa läxors effekt på läsutveckling hos elever. Metoden som 

användes var en systematisk litteraturstudie där nio olika 

vetenskapliga artiklar analyserades. I resultatet framkom olika 

motiverande anledning till varför elever gör sin läxa. Läsläxor 

som ges mer frekvent och elever som spenderar mer tid på sina 

läxor resulterar i bättre läsprestation. Det är relevant att 

pedagoger lägger tid på designen av läsläxor för att skapa 

optimal effekt. Mer forskning behövs som uppmärksammar 

läxor i läsning för att hjälpa pedagoger att ta ställning i sitt 

användande av läsläxor. 
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Abstract To be an active member of the community it takes the ability to 

read. Reading develops the language and the abstract thinking. 

Educators constantly take a stand if, how and why they should 

give literacy homework. As an active educator it is essential to 

observe what motivates students to do their literacy homework. 

It is also important to investigate what effect homework in 

reading has on students. The literature study's purpose was to 

examine what motivates students to do their homework and 

illustrate homework effect on students reading progress. The 

used method was a systematic literature study, were nine 

different scientific papers was analyzed. In the result different 

motivations to why students do their homework emerged. 

Literacy homework given more frequent and students who 

spend more time on their homework, results in better 

performance in reading. It is relevant for educators to spend 

time on literacy homework design to achieve optimum effect. 

More research is needed that pays attention to homework in 

reading, to help educators to take a stand in their use of literacy 

homework. 

  



  

 

 

Förord 

Vår litteraturstudie genomfördes vid Halmstad Högskola under vår sjätte termin på 

grundlärarutbildningen. Det har varit en utmanande, men givande och lärorik process. 

Samarbetet har varit gott igenom hela arbetet och vi har gemensamt skrivit all text. 

Artiklarna har lästs var för sig, men vi har kontinuerligt diskuterat deras innehåll för 

att skapa en gemensam förståelse. Kunskapen inför vår kommande roll som pedagog 

har varit en motivation och drivkraft under processens gång. Vi vill rikta ett stor tack 

till våra handledare Ingrid Nilsson och Viktor Aldrin för god hjälp och stöttning 

genom arbetet. Även ett stort tack till våra familjer som varit förstående och stöttande 

i denna process.  
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Inledning 

    Lär känna din påverkan. 

        John Hattie (2012, s. 13) 

Genom en metaanalys kom Hattie (2012, s. 28) fram till att elevers läxor har en 

positiv inverkan på elevers lärande. Prestationsnivån var högre hos de elever som fick 

läxa än hos de som inte fick någon. Vidare menar Hattie (2012, s. 30) dock att i 

grundskolan är effekten av läxor små, nästan ingen effekt alls. Hellsten (1997, s. 205) 

förklarar, i sin litteraturgenomgång, att läxor är något som elever ständigt tar med sig 

hem efter skolan. I sin tur innebär detta att skolan blir annorlunda gentemot andra 

arbetsplatser eftersom man ständigt får ta med sig arbete hem. Corno och Xus (2004, 

s. 233) studie gjorde det möjligt att se på läxor som ett jobb för elever. Detta synsätt 

synliggör läxor som en möjlighet att bidra till att utveckla en god arbetsmoral. Corno 

och Xu (2004, s. 231) menar även att det är viktigt att pedagoger fokuserar mer på 

produktiva aktiviteter som läxa, exempelvis skriva ett brev till en kompis eller sitta 

barnvakt. Den produktiva aktiviteten som läxa kan antingen ersätta eller komplettera 

innehållsläxan (t.ex. forska om ett djur eller läsa fakta om bilar). Många av de 

aktiviteter som elever gör varje dag, exempel mata sina djur, läsa ett recept eller en 

serietidning, inbjuder till ett bra tillfälle att introducera lärande i leken. 

 

Elevernas svar i rapporten som Taube (1995, s. 55) analyserar, visar att de anser att 

för att bli en god läsare krävs att man har gott om lästid, att man har möjlighet att 

koncentrera sig samt att läsningen ska vara lustfylld. Enligt Taube, Lundberg och 

Skarlinds (1995, s. 64) rapport om IEA:s ”Reading Literacy” projekt möter elever 

skriftspråket innan de börjar skolan genom möten av exempelvis skyltar och 

högläsning. Detta resulterar i att det blir en variation av läsförmågan hos eleverna, 

vissa elever har haft möjlighet att möta skriftspråket betydligt mer än andra och därav 

uppstår variationen. 

 

Taube, Lundberg och Skarlind (1995, s. 46-47) menar att läsning är en förmåga som 

kräver träning om den ska bli automatisk. Det är därför viktigt att ofta komma i 

kontakt med textspråket. Läxor i läsning blir en anledning för elever att möta läsning i 
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olika sammanhang och blir därför bättre läsare. Detta på grund av att ju fler 

anledningar eleverna får att läsa, desto bättre läsare blir de.  

 

Relationen mellan läxor och läsutveckling är ett viktigt område att forska och 

diskutera kring. Varje dag tar pedagoger ställning till hur och varför de ska ge sina 

elever läxa i läsning. Som pedagog i de yngre åldrarna är en uppgift att lära eleverna 

läsa och man måste fundera på hur eleverna motiveras till att utvecklas. Det är 

relevant att ha kännedom om läxors effekt på elevers läsutveckling och även den 

motivation som kan driva elever till att genomföra sin läxa. 

Bakgrund 

I följande kapitel definieras begreppen läxa och läsning samt en forskningsöversikt 

redogörs. Vidare beskrivs språket i det sociokulturella perspektivet och en historisk 

översikt av läxa och läsning genom tiderna redovisas. Avslutningsvis beskrivs för och 

nackdelar kring användning av läxor.  

Definition av begreppet läxa 

Nationalencyklopedin (”Läxa”, 2014) definierar begreppet ”läxa” som en skoluppgift 

avsedd att göras i hemmet. Cooper (2007, s. 4) anser att läxa kan definieras som en 

uppgift studenterna får utav läraren att genomföra efter skoltid. Genom arbetet 

kommer begreppet läxa att tolkas som en uppgift eleven ska utföra efter skoltid 

hemma. 

Definition av begreppet läsning 

Nationalencyklopedin (Lundberg, 2014) definierar begreppet ”läsning” som en teknik 

som behöver övas upp för att kunna utvecklas och som kräver tid och är komplicerad. 

I läsning finns två moment; förståelse och avkodning. Dessa moment definieras som 

att man kan tolka språklig information och kunna igenkänna skrivna ord. Då båda 

momenten är välutvecklade anses man ha en god läskunnighet. Enligt PIRLS 

(Skolverket, 2003, s. 17) finns det olika nivåer av läskompetens. Nivåerna innebär 

bland annat att vara bekant med vissa språkliga egenskaper, ha förmågan att dra 

slutsatser och kunna förena idé och tanke. PISA (Skolverket, 2011, s. 27) definierar 

begreppet läsförståelse (literacy) bland annat som kunskapen att förstå texter samt 

kunna använda och reflektera kring dem. Genom arbetet kommer begreppet läsning 
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innebära att det är en teknik som betyder att man kan tolka språklig information, 

kunna dra slutsatser samt känna igen skrivna ord. 

Forskningsöversikt 

Genom en analys av tidigare forskning har Cooper och Valentine (2001, s. 148-150) 

funnit att lärare i grundskola och gymnasium har olika syften med de läxor som de ger 

sina elever. I grundskolan får elever läxor bland annat för att lära sig strukturera upp 

sin tid och bli förberedda för framtida studier och betyg. Detta i sin tur resulterar i att 

fokus inte blir på materialet utan istället att lära elever hur de ska planera sin tid. 

I Van Voorhis (2004, s. 211) litteraturgenomgång framkom att för lite 

uppmärksamhet läggs på läxors design och utformning. Van Voorhis menar att 

pedagoger bör få tid att diskutera kring läxor, syftet med dem och kommunikation 

mellan hem och skola. Författaren anser att om man lägger tid på detta kommer 

kvaliteten på läxerfarenheter och inlärning öka samt viktigt kommunikation mellan 

hem och skola öka. Kerawalla et al. (2007, s. 297) upptäckte i sin studie att desto mer 

läxan liknar skolarbetet desto mer av läxan kan eleven göra på egen hand. Författarna 

skriver vidare, att ge föräldrarna information om målen i de olika ämnena på ett 

lättförståeligt sätt, kan bidra till att föräldrarna lättare förstår läxorna samt hur de på 

bästa sätt ska kunna hjälpa sina barn. 

 

I en rapport om IEA:s ”Reading Literacy” projekt som Taube (1995, s. 61) presenterar 

visas ett samband mellan läsförmåga och fortsatta studier efter gymnasiet. Elever som 

har en god tro på sin egen läsförmåga anser sig kunna studera vidare på högre nivå. 

Sammanfattningen av PIRLS 2011 som Skolverket (2012, s. 41) gjort visar att elever 

som har större tillgång till hemresurser, tillexempel; tillgång till internetuppkoppling, 

eget rum, fler antal böcker i hemmet samt föräldrars utbildningsnivå, visar en högre 

nivå av läsprestation. Det uppmärksammads även att när föräldrarna har höga 

förväntningar på sina barn presterar dessa också bättre inom läsning (Skolverket, 

2012, s. 53). Taube (1995, s. 94) uppmärksammade i sin analys att de nioåringar som 

hade en bättre läsprestation var de elever som inte fick någon läsläxa. Taube menar att 

elever som har lägre läsförståelse oftare får läsläxa, därav resultatet. Vidare visade sig 

den motsatta effekten hos fjortonåringarna. Här uppmärksammades att fler läxor gav 

en högre läsprestation. Taube menar att i de äldre åldrarna läser man läxor i flera 

ämnen och får därav ökad läsförståelse på flera olika vägar. I Skolverkets (2012, s. 
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68) sammanställning av PISA 2011 nämns att ca 70 % av de tillfrågade eleverna får 

minst en gång i veckan en läxa i något skolämne där läsning ingår. Skolverkets (2003, 

s. 26) sammanställning av PIRLS 2001 visar att det är vanligt att få läsläxa. Dock 

visade det sig att i Sverige får eleverna läsläxor mer sällan än internationellt. Däremot 

lägger eleverna i Sverige längre tid på varje läxa än vad man gör i övriga länder.  

Sociokulturella perspektivet 

Säljö (2014, s. 19) förklarar att vi människor idag är biologiskt lika våra förfäder, 

dock har det skett stora förändringar i vårt samhälle. Dessa förändringar har skett med 

hjälp av diverse verktyg människan skapat. Verktygen hjälper oss att förstå 

omgivningen på ett annat sätt än våra förfäder kunde. Dessutom har människan skapat 

metoder för att samarbeta genom olika verksamheter, exempelvis skola och sjukvård. 

Dessa verktyg har skapats genom kommunikation och samspel mellan människor 

(Säljö, 2014, s. 21). Säljö (2014, s. 20) redogör att i ett sociokulturellt perspektiv 

använder människan olika verktyg för att förstå sin omgivning. Dessa verktyg anses 

vara fysiska ting eller språkliga medel. Vidare tydliggör Säljö (2014, s. 81) att de 

språkliga verktygen hjälper människan att hantera sin omgivning, språket medierar, 

alltså förmedlar, verkligheten för människan. Författaren poängterar; ” … människans 

allra viktigaste medierande redskap är de resurser som finns i vårt språk” (Säljö, 

2014, s. 82). Däremot framhäver Säljö (2014, s. 175) att skriftspråket är ett invecklat 

verktyg och inte är en naturlig form av kommunikation. För att tillägna sig kunskapen 

att läsa krävs kännedom och erfarenhet kring de överenskommelser och mönster som 

finns i språket. Svårigheter med språket kan vara ett resultat av otillräcklig med tid för 

att tillägna sig det invecklade verktyget. Vidare redogör Säljö (2014, s. 15-16) att det 

inte är tillräckligt att enbart kunna läsa orden i en mening utan man måste även förstå 

dess innebörd. För att kunna förstå och tolka text behöver man ha kunskap om 

samhället, dess kultur och språkliga modell.  

Läsningens historia 

Enligt Statens kulturråd (1989, s. 185) var förmågan att kunna skriva och läsa inte 

menad att förmedla information i de tidigare samhällena. Meningen med skrift förr 

var att man skulle skriva ned religiösa läror, juridiska lagsamlingar samt 

betydelsefulla lärdomar för samhället. När boktryckarkonsten uppfanns blev det en 

större möjlighet för flera samhällsklasser att lära sig läsa. Lindmark (1990, refererad i 
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Svensson, 1989, s. 108) skriver att kyrkan påverkade spridningen av läskunnighet i 

samhället då de ansåg att befolkningen skulle kunna läsa bibeln samt ha vetskap om 

religiösa frågor. År 1686 skrevs i kyrkolagen att befolkningen skulle kunna läsa och 

förstå det de läser. Enligt Johansson (1981, refererad i Svensson, 1989, s. 108) 

bedrevs läsundervisningen till en början av kyrkan men det var ett slitsamt arbete 

vilket resulterade i att föräldrarna fick uppgiften. För att kontrollera medborgarnas 

läsförmåga genomfördes husförhör och om föräldrarna inte lärt sina barn att läsa 

kunde de få böter. För att få konfirmeras, gifta sig, fostra sina barn samt medverka i 

nattvarden krävdes det att man var läskunnig. Ett större krav för förståelse av det 

texter man läser ökade från mitten av 1700-talet. Lindqvist (1992, refererad i 

Kullberg, 2006, s. 98) förklarar att under 1800-talets början hade ca 10% av 

församlingarna i Sverige ambulerande eller fasta skolor. 

 

Kullberg (2006, s. 104) beskriver hur upprättandet av en allmän folkskola var en 

debatterad fråga i riksdagen under 1840 till 1841. Den första juni 1841 enades de fyra 

stånden i Sverige och skickade en proposition gällande folkskola till regerande 

konung. Drygt ett år senare undertecknar den regerande konungen regler kring 

undervisning i den svenska folkskolan. Vidare skriver Kullberg (2006, s. 107) att den 

svenska skolan skulle göra Sveriges befolkning läskunnig. Läskunnigheten sågs dock 

inte som en rättighet utan snarare som en skyldighet. Anledningen till synsättet beror 

på att befolkningen ansågs skyldiga till att kunna följa lagar och kyrkans lära. År 1868 

utgavs den första läseboken för skolan i Sverige som kom att kallas för ”Läsbok för 

folkskolan” (Kullberg, 2006, s. 113). Lindström (1989, refererad i Kullberg, 2006, s. 

117) beskriver att Selma Lagerlöf fick frågan att göra en ny läsebok för skolan och år 

1906 kom den första delen av hennes berättelse om ”Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige”. Kullberg (2006, s. 165) nämner att år 1946 vid ett beslut i riksdagen 

blev läroböckerna i Sverige gratis för elever i grundskolan. Under 1960-talet förklarar 

Larsson (2011, s. 82) att skolpolitiken i Sverige förändrades. Man strävade efter att 

alla elever i grundskolan skulle kunna ta en realexamen. Detta innebar att både 

undervisningen och dess innehåll förändrades för att uppfylla målet. Ytterligare en 

förändring skedde då Sveriges första läroplan (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 58) utgavs, 

där nämns att läsinlärning huvudsakligen ska ske under skoltid. 
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Läxors historia 

I den första läroplanen som kom 1962 (Skolöverstyrelsen, 1962) står det beskrivet att 

läxan ska vara en hjälp i elevernas arbetsfostran. Dock nämns att i årskurs 1 bör läxor 

inte förekomma, i årskurs 2 bör läxor ges begränsat och i årskurs 3 kan mängden 

läxor öka något. När eleverna börjar mellanstadiet nämns det att läxor kan ges mer 

regelbundet. År 1969 kom en ny läroplan i Sverige (Skolöverstyrelsen, 1969), där 

begreppet läxor eller hemuppgifter inte påträffas, dock ändrades detta med ännu en ny 

läroplan 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980). I denna läroplan ändrades attityden 

gentemot läxor och det beskrevs att de ingår i arbetssättet skolan har. När 1994 års 

läroplan (Utbildningsdepartementet, 1994) infördes togs återigen begreppet läxor och 

hemuppgifter bort, detta fortskrider även i Läroplanen som togs fram år 2011 

(Skolverket, 2011). 

 

Gill och Schlossman (1996, refererad i Gill & Schlossman, 2000, s. 27) beskriver att 

mellan år 1900-1940 förde USAs ledande pedagogiska forskare en kampanj om att 

avskaffa läxor. Forskarna ansåg att läxor var skadliga för barnen, påträngande för 

familjer, verkningslösa i att förbättra studieresultat och orättvisa gentemot föräldrar. I 

många orter i USA försvann läxorna ur de flesta årskurserna i de offentliga skolorna. 

Enligt Gill och Schlossman (1996, refererad i Cooper & Valentine, 2001, s. 145) 

vände synen kring läxor under 1950-talet och sågs då istället som ett sätta att 

påskynda kunskapsinhämtningen. Gill och Schlossman (1995, refererad i Gill & 

Schlossman, 2000, s. 48) redogör att 1983 blev läxor en symbol för moral och 

ekonomisk välstånd. 

För och nackdelar med läxor 

Enligt Cooper (2007, s. 8-12) finns det flera olika positiva och negativa effekter med 

läxor för elever. Fördelarna kategoriserar Cooper i tre grupper: omedelbar inlärning, 

långsiktiga akademiska fördelar och icke-akademiska fördelar. Den första kategorin, 

omedelbar inlärning, beskrivs bland annat som att eleven får en ökad förståelse, övar 

på sitt kritiska tänkande samt får en ökad begreppsbildning. Cooper förklarar den 

andra kategorin, långsiktiga akademiska fördelar, som bland annat bättre attityd 

gentemot skolan och bättre studievanor och färdigheter. Den sista kategorin inom de 

positiva effekterna, icke-akademiska fördelar, förklaras bland annat som bättre 

självdisciplin, eleverna lära sig att organisera sin tid och blir mer frågvisa. Dessutom 
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nämner Cooper att en fördel är att föräldrarna känner uppskattning av att vara 

involverade i skolan. 

 

Vidare kategoriserar Cooper (2007, s. 8-12) även de negativa effekterna i tre grupper: 

föräldrainblandning, fusk och ”mättnad”. Kategorin, föräldrainblandning, innebär att 

det kan uppstå konflikter i hemmet angående instruktionsteknik när föräldrar 

involveras i läxan. Lärare och föräldrar använder inte alltid samma teknik när de ger 

en instruktion eller ska hjälpa till vid uppgifter, vilket kan leda till konflikt. Cooper 

menar också att föräldrar kan pressa sina barn att göra färdigt en uppgift samt att göra 

bra ifrån sig. Den andra kategorin, fusk, innebär att eleven får och/eller tar mer hjälp 

än behövligt, detta kan resultera i olämplig hjälp från andra. Exempelvis kan en 

uppgift vara mer detaljerad än vad en elev vanligtvis presterar. Cooper nämner även 

att läxor kan orsaka att elever kopierar andra elevers uppgifter. Den tredje och sista 

kategorin, ”mättnad”, innebär att eleven förlorar intresse för skolmaterialet. Vidare 

kan läxor orsaka psykisk och emotionell trötthet. Till sist kan läxorna förneka 

eleverna möjlighet till fritid. Dessutom nämner Cooper att en nackdel är att skillnaden 

mellan elever i låg- och höginkomst hem ökar. Detta på grund av att elever i 

höginkomst hem kan få bättre studiero och hjälp med läxorna. 

Problemformulering 
 

För att inhämta kunskap är läsning ett optimalt hjälpmedel. För att vara aktiv och 

bidra i samhället är det av vikt att kunna inhämta kunskap. Läsning gör det möjligt för 

en samhällsmedlem att vara aktiv och bidra i samhället, dessutom utvecklas språket 

och det abstrakta tänkandet stärks. Läxa är en uppgift som lärare ger sina elever att 

utföra efter skoltid för att stärka deras utveckling och kunskap. För att verksamma 

lärare ska kunna ta ställning kring deras val i användandet av läxor i samband med 

läsinlärning, är det värdefullt att uppmärksamma vad som motiverar elever till att göra 

sina läxor. Dessutom är det nödvändigt att veta vilka effekter läxor har på eleverna. 

Detta för att man som pedagog ska kunna ge sina elever de bästa förutsättningarna 

och möjligheterna till att bli en läskunnig och bidragande samhällsmedlem. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka och belysa vad som motiverar elever till 

att göra sina läxor, dessutom vill vi belysa läxors effekt på läsutveckling hos elever. 

För att besvara syftet ställs följande frågeställningar: 

 Vad motiverar elever till att göra sina läxor? 

 Vilken effekt har läxor på läsutveckling hos elever? 

Metod 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en systematisk litteraturstudie. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 27) förklarar att Campbell 

Collaboration anser att när man gör en systematisk litteraturstudie ska fyra olika 

kriterier uppfyllas. Dessa innebär att man ska ha uttalade metoder och kriterier för 

urval och sökning av artiklar. Vidare har man en sökstrategi som är tydlig och en 

systematisk databearbetning för de valda studierna, samt att flera studiers resultat 

vägs samman genom en metaanalys. Dessa fyra kriterier har vi haft i åtanke under 

studiens gång. 

Datainsamling 

Artikelsökningarna skedde genom en fritextsökning i databaserna Eric (inriktning 

pedagogik, undervisning och psykologi), avhandlingar.se (avhandlingar av svenska 

forskare och doktorander), SwePub (inriktning pedagogik och undervisning) och 

Google Scholar (innehåller både internationell och nationell litteratur). Utifrån syftet 

bestämdes vilka sökord som skulle användas vid artikelsökning i databaserna. För att 

få relevanta resultat vid sökningarna valdes följande sökord; homework, läxor, 

primary school, purpose, literacy learning, reading och läsutveckling. I Bilaga A 

visas de olika sökorden och dess kombinationer med den booleska termen AND. Den 

booleska termen användes för att begränsa sökningen då sökord A och B måste finnas 

med i de referenser eller artiklar som databasen söker efter (Petticrew & Roberts, 

2006, refererad i Eriksson Barajas et al., 2013, s. 79). Avgränsningarna som gjordes 

för sökningarna i Eric var ”peer-reviewed”, ”2000-2012”, ”academic journals” och 

”full text”. I SwePub valdes avgränsningarna ”refereegranskat”, ”övrigt 

vetenskapligt” och ”doktorsavhandling”. För Google Scholar användes ”1999-2014” 

och ”2000-2014”. Nämnda avgränsningar ses i Bilaga B. För databasen 
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avhandlingar.se valdes inga avgränsningar ut då sökordet endast resulterade i åtta 

artiklar. De valda exklusionskriterierna för databassökning var ”årskurs 7 och uppåt” 

och ”läxor i andra ämnen än språk”. Dessa exklusionskriterier valdes medvetet bort 

eftersom artiklar med relevans gentemot syftet var få till antalet vid de sökningar som 

genomfördes. Tabell fördes vid första gången en artikel påträffades vid de tillfällen 

den fanns i flera databaser.  

 

Vid sökningarnas resultat lästes samtliga rubriker, undantag vid sökning i databasen 

Google Scholar då endast de tio första sidornas rubriker lästes på grund av det stora 

antalet träffar. Vid sökning i databasen Eric, 140420, gjordes samma tillvägagångssätt 

(Bilaga B). Abstrakt valdes att läsas utefter rubrikerna på artiklarna. Relevansen av 

abstrakten utgjorde urval 1 (Bilaga B) vilket resulterade i 23 artiklar. Dessa artiklar 

delades upp lika och lästes enskilt för att sedan diskuteras gemensamt. Efter 

diskussion valdes åtta artiklar ut som hade relevans för studiens syfte. En artikel som 

inte finns med i Bilaga B, valdes ut genom referenser från artiklar i urval 2. Detta 

genererade i nio artiklar som presenteras i resultatkapitlet. Fem av de valda artiklarna 

är från USA, en är från Tyskland, en från Storbritannien, en är från Cypern och en är 

från Sverige. Två av artiklarna är kvalitativa studier, fyra stycken är kvantitativa och 

tre är litteraturstudier. Valda artiklar finns representerade i bilaga C:1, C:2 och C:3. 

Artiklarna i urval 1 samt den artikeln som hittades genom referenser, och används i 

resultatdelen, kvalitetsgranskades enligt mallarna i Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 176ff). Kvalitetsgranskningen genomfördes för att 

uppmärksamma kvalitén på artiklarna och på så sätt avgöra om de skulle ingå i 

studien eller ej.  

 

I genomförandet av litteraturstudien har forskningsetiska principer följts enligt 

Gustafsson, Hermerén och Pettersons (2011, s. 12) rapport angående god 

forskningssed. Detta innebär att vara ärlig kring forskningen, resultat och metoder 

framförs, människor ska inte komma till skada och andras undersökningar ska 

granskas rättvist. Vidare ska ordning bland dokumentation hållas samt att resultat från 

andras forskning inte får stjälas, de funna resultaten ska tydligt granskas och 

framföras samt att kommersiella intressen redogörs. 
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Databearbetning 

Artiklarna i urval 1 delades upp lika och lästes enskilt för att sedan gemensamt 

diskuteras och skapa en överensstämmande syn om vilka artiklar som ska utgöra urval 

2 (Bilaga B). En kvalitetsgranskning genomfördes av artiklarna i urval 1 enligt 

mallarna i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 176ff). Diskussion 

och kvalitetsgranskning resulterade i åtta stycken artiklar. De åtta valda artiklarna i 

urval 2 samt artikeln funnen genom referens lästes återigen enskilt, för att djupare gå 

in i artiklarnas innehåll och därmed skapa en större förståelse. Efter varje läst artikel 

diskuterades återigen innehållet för att säkerställa en gemensam uppfattning. 

Artiklarna kategoriserades i kvantitativ forskning, kvalitativ forskning och 

litteraturstudier. Därefter bearbetades varje kategori var för sig för att hitta relevanta 

fakta ur artiklarnas resultat som besvarar frågeställningarna. Artiklarnas resultat 

diskuterades gemensamt för att finna återkommande kategorier och begrepp. För att 

finna relevanta sammanhang som besvarar syftet och frågeställningarna, användes 

överstrykningspennor i olika färg. På så sätt markerades tydligt relevant fakta 

gentemot syftet och frågeställningarna när artiklarna lästes. Det funna resultatet 

skrevs upp på post-it lappar som sedan kunde flyttas runt för att kategoriseras och 

samband mellan artiklarna upptäcktes.  

Resultat 

I följande kapitel redovisas sammanfattningar och delar av de nio valda artiklarnas 

(Bilaga C) innehåll. De delar som presenteras har relevans gentemot vårt syfte. 

Resultatet är indelat i tre underrubriker, den första tar upp resultat från de kvalitativa 

studierna. Resultat från de kvantitativa studierna redovisas i underrubrik två. Slutligen 

redovisar den tredje underrubriken resultat från litteraturstudierna. Under varje rubrik 

framkommer olika begrepp och kategorier som är sammanbundna till varandra. 

Kvalitativdata 

I de kvalitativa studierna återkom temat attityd och tid. Nedan presenteras resultatet 

av studierna.  

Attityd och tid 

Westlund (2004) gjorde en undersökning där hon bad elever skriva en uppsats utifrån 

temat tid. Begreppet läxor återkom i de uppsatser som skrevs av eleverna. Deltagarna 
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i Westlunds (2004, s. 44-45) undersökning väljer att nämna anledningar till varför 

man får läxa och varför man gör läxor. Anledningarna kommer som krav inifrån och 

utifrån. De anledningar som nämns komma utifrån är att elever menar att de inte 

hinner göra klart sina uppgifter i skolan. Vidare anser eleverna att det är många prov 

på samma dag och man måste bli godkänd på de prov och tester som pedagogen ger 

klassen. Några inifrån anledningar som Westlund (2004, s. 45) upptäckte var att 

elever har höga ambitioner och vill gärna få bra betyg, men vill även behålla de betyg 

de har och gör därför sin läxa. En elev i Westlunds studie utryckte följande: 

 

Jag hinner aldrig vara med kompisar eftersom jag måste göra läxorna perfekt för att 

hålla mina betyg Jag hinner aldrig göra något speciellt eller koppla av när jag är i 

skolan så fort jag slopar någon lektion får jag dåligt samvete. (Westlund, 2004, s. 46) 

 

Xu och Yuan (2003) genomförde intervjuer för att undersöka attityd gentemot läxor. I 

Xu och Yuans (2003, s. 33) intervjuer framkom även här att eleverna gör sina läxor 

för att få bra betyg och undvika lägre betyg. Xu och Yuan menar även att eleverna gör 

sina läxor för att utveckla ansvar och studievana. Däremot tolkar Westlund (2004, s. 

45) genom det insamlade materialet att elevernas läxor tar tid på grund av elevernas 

brist på självdisciplin, ansvarstagande och svårigheter att planera sin tid. Vidare 

menar Westlund (2004, s. 45) att elevers höga ambition och perfektionism också 

skulle kunna vara en anledning till att läxor tar tid att göra.  

 

Genom intervjuerna kunde Xu och Yuan (2003, s. 32-35) notera att eleverna anser att 

läxor är viktigt och att läxorna hjälper dem att få en större och djupare förståelse för 

skolarbetet. En av de intervjuade eleverna uttryckte följande:  

 

I´d put it in the middle. I wouldn´t put it in the end because it´s important, 

and I wouldn´t put it at the top because I really don´t like homework that much. But I 

know I´m going to learn something from it. (Xu & Yuan, 2003, s. 35) 

 

I Xu och Yuans (2003, s. 35) intervjuer listade eleverna aktiviteter att göra efter 

skolan. I dessa listor hamnar läxor i mitten hos hälften av eleverna och i slutet av 

listan hos de andra eleverna. Xu och Yuan (2003, s. 38-39) upptäckte att eleverna 

anser att läxor tar tid från andra aktiviteter och detta elevargument stärks även av 

Westlunds (2004, s. 46-47) undersökning där eleverna menar att det inte finns någon 

tid över till fritid såsom att leka med kompisar. Ett flertal elever i Xu och Yuans 
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(2003, s. 32-34) undersökning påpekar att läxor görs för att tillfredsställa närstående 

eller uppfylla deras förväntningar, dessutom menar eleverna att man kopplar läxor 

med att vara en bra elev. En elev uttryckte att han var tvungen att göra sina läxor 

eftersom att hans pappa förväntade sig att han skulle få bra betyg. Det framkom även 

från eleverna att ge läxor innebär att man är en bra skola och en bra pedagog. En av 

de intervjuade lärarna framförde att föräldrarnas hjälp vid elevers läxläsning inte alltid 

är positiv. Läraren menade att föräldrar inte alltid kan hjälpa sina barn på rätt sätt eller 

hjälper dem för mycket, på så sätt vet inte läraren hur mycket eleven själv kan.  

 

Westlund (2004, s. 47) observerade olika faktorer som eleverna nämner i sina 

uppsatser som negativa när det gäller genomförandet av läxor. Några av faktorerna 

som nämndes är stress, mindre tid för kompisar, mindre motivation, slarv när arbetet 

genomförs och den lediga tiden på helgen försvinner. I Xu och Yuans (2003, s. 33-35) 

intervjuer framkom att elevers läxor hjälpte dem att hålla sig sysselsatta och borta från 

trubbel i områden som ansågs osäkra. En oro som visades hos de deltagande lärarna 

var oron om de gav för mycket eller för lite läxor. Överlag var skolan som lärarna 

arbetade på tveksamma till att ge läxa allt för ofta. En elev i Xu och Yuans (2003, s. 

38) intervju valde att uttrycka att läxor tar tid från fritiden. Resultatet blir att eleven 

inte hinner träffa sina vänner och känner sig instängd hemma. 

Kvantitativdata 

I de kvantitativa studierna återkom anledningar till att göra läxa samt skillnader i 

prestation. Nedan presenteras resultatet av studierna.   

Prestationsanledningar  

Xu (2005) undersökte anledningarna till varför elever gör sina läxor. Tre fjärdedelar 

av de deltagande eleverna i Xus (2005, s. 50) undersökning ansåg att läxor hjälpte 

dem att utveckla fyra faktorer. Dessa fyra faktorer var; ”utveckla en känsla av 

ansvar”, ”lära sig att arbeta självständigt”, ”lära sig studiefärdigheter” och ”förstärka 

det kunskaper man får i skolan”. Vidare visade det sig att sex av tio elever ansåg att 

läxor även hjälpte dem utveckla ”god disciplin”. Fyra av tio elever menade att läxor 

gav dem lärar- och familjegodkännande. En fjärdedel ansåg att de gav dem 

kompisgodkännande. Xu (2005, s. 50) delar in de åtta olika kategorierna till två 

faktorer; inre och yttre anledningar för att göra läxa. Där lärar-, familj- och 
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kompisgodkännande tillhör de yttre anledningarna, medan resterande fem faktorer 

tillhör de inre anledningarna. Xu (2005, s. 50) nämner; 

 

On the basis of the item groupings, I labeled Factor 1 Intrinsic Reasons for Doing 

Homework, and Factor 2 Extrinsic Reasons for Doing Homework because these two 

factors distinguished students according to whether they did homework for its 

inherent value or to seek approval from their significant others. (Xu, 2005, s. 50) 

 

Ännu en undersökning genomförd av Xu (2010) analyserar anledningar till varför 

elever gör sin läxa. Här kategoriserar Xu (2010, s. 177) upp femton olika ”läxsyften” 

till tre olika kategorier till varför elever väljer att göra sina läxor (Bilaga D). De tre 

olika kategorierna var; ”inlärningsanledning”, ”kamratanledning” och 

”föräldraanledning”. För eleverna i undersökningen var inlärningsanledningarna den 

största anledningen till att göra sina läxor, därefter kom föräldraanledningen och till 

sist kamratanledningen. Xu (2010, s. 178-179) observerade att det var mer sannolikt 

att de äldre eleverna i undersökningen gjorde sina läxor på grund av 

”kamratanledningar” än de yngre deltagarna. De äldre eleverna, jämfört med de 

yngre, valde också mer sannolikt att göra läxor på grund av inlärningsanledningar. 

Undersökningen av Xu (2005, s. 51) menade att fler elever valde att göra sin läxa av 

inre anledningar än för de yttre. De elever som valde att göra läxa för de inre 

anledningarna var också mer benägna att komma till lektionen med en färdigställd 

läxa. För dessa elever var det också mer sannolikt att de fick ett bättre betyg än de 

elever som gjorde läxor av yttre anledningar. De yngre eleverna i undersökningen var 

mer benägna att göra läxor för yttre anledningar än de äldre eleverna. Det visade sig 

även att de elever som inte fick någon hjälp med läxan hemifrån, i större utsträckning 

utförde läxan på grund av inre anledningar.   

Prestationsskillnader 

Trautwein, Köller, Schmitz och Baumert (2002, s. 38) upptäckte i sin undersökning 

att skillnad i prestation för elever mellan två tester med nio månaders mellanrum var 

relaterad till frekvensen av läxor. De elever som fick läxor mer frekvent presterade 

bättre. Dessutom visade undersökningen att elever som spenderade mer tid på en läxa, 

presterade lägre än de elever som fick kortare läxor mer frekvent. Trautwein et al. 

(2002, s. 43) beskriver att undersökningen visade att korta läxor hade en negativ 

effekt på prestationen om lärarens kontroll av läxan var låg. Ett positivt samband 

Trautwein et al. (2002, s. 38) uppmärksammade var sambandet mellan lärares kontroll 
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av läxor och prestation. En mer frekvent lärarkontroll av läxor resulterade i högre 

prestation hos eleverna.  

 

Bailey, Silvern, Brabham och Ross (2004, s. 176-177) menar att läsläxor designade 

för att skapa interaktion mellan elever och deras föräldrar ökar elevers prestation i 

samband med att dra slutsatser efter att ha läst en text. Den interaktiva läsläxan ökar 

även föräldrars involvering i genomförandet av läxan. Innan eleverna gavs interaktiv 

läsläxa spenderade föräldrarna i genomsnitt 21 minuter per kväll på att hjälpa sina 

barn med läxan. Under den tid eleverna gavs interaktiv läsläxa ökades föräldrarnas 

involvering till i genomsnitt 44 minuter per kväll. Trautwein, Köller, Schmitz och 

Baumert (2002, s. 41) fann att mer krävande övningar förbättrar inlärning, medan 

repetitiva övningar har en negativ effekt på inlärning och elevers prestation. I 

undersökningen gjord av Bailey et. al (2004, s. 176-177) deltog tre olika grupper där 

två av dessa fick interaktiv läsläxa och den tredje fungerade som en kontrollgrupp 

utan interaktiv läsläxa. Föräldrarna i en av de två grupperna som fick interaktiv 

läsläxa fick även instruktioner om vikten av att göra läxorna tillsammans med sina 

barn. Eleverna genomförde två olika lästest med fyra veckors mellanrum, där 

resultatet sedan analyserades och presenterades, se tabell 5 för skillnader mellan 

testen. Resultatet visade att den grupp som fick interaktiv läsläxa och 

föräldrainstruktioner överträffade de andra grupperna. Kontrollgruppen visade lägst 

resultat i lästest två, där man skulle dra slutsatser efter att ha läst texter.  

 

Tabell 5. Interaktiv läsläxa 

 

Grupp 

 

Test 1 Medelvärde 

 

Test 2 Medelvärde 

 

Interaktiv läsläxa med 

föräldrar instruktion 

 

6,76 

 

8,88 

 

Interaktiv läsläxa utan 

föräldrar instruktion 

 

7,18 

 

7,74 

 

Kontrollgrupp utan interaktiv 

läsläxa 

 

6,90 

 

6,48 
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Skapad av Sofia Larsson och Emmy Paulsson, utifrån tabell i undersökningen av Bailey et. al 

(2004, s. 176).  

 

 

På kort tid visar Baileys et. al (2004, s. 176-177) undersökning att interaktiv läsläxa 

öka elevers förmåga att dra slutsatser.   

Litteraturstudier 

I litteraturstudierna återkom vad som påverkar elevers läsprestation. Nedan 

presenteras resultatet av studierna.   

Läsprestation 

Genom sin analys av PIRLS 2001 har Papanastasiou (2008, s. 544-545) hittat olika 

faktorer som kan förklarar skillnaden som finns mellan skolor i läsprestation. 

Författaren skriver: ”Our analysis reveals six factors that explain school differences 

in reading achievement. The most influential factor is activities following a lesson” 

(Papanastasiou, 2008, s. 544). Faktorn innebär att eleverna exempelvis skriver en text 

om det de läst, diskuterar med andra elever, skriver ett prov om det lästa, gör ett grupp 

arbete, spelar teater eller ritar om något de läst. En annan faktor som Papanastasiou 

(2008, s. 546) nämner är ”skolklimatet”, det vill säga pedagogens beteende är viktigt 

för elevernas prestation. ”Tiden som eleven spenderar på läxor” nämns som 

ytterligare en påverkande faktor när det gäller skillnader i läsprestation. Flowers och 

Flowers (2008, s. 159-160) stödjer denna faktor som Papanastasiou (2008, s. 546) 

beskriver. Flowers och Flowers (2008, s. 160) har sett en positiv påverkan i sin analys 

av ELS från 2002 på läsprestation när det gäller tid spenderad på läxor, det vill säga 

desto mer tid spenderad på läxor, desto högre resultat. Däremot uppmärksammade 

Farrow, Tymms och Henderson (1999, s. 334) i sin analys av ett PIPS projekt att inga 

bevis på att mer läxor ger högre resultat i läsning gick att finna. Vidare såg de att 

elever som har ett mer stödjande hem och föräldrar med högre utbildning tenderar att 

göra mer läxor. I analysen observerades av Farrow et al. (1999, s. 328) att de elever 

som ansågs vara mer högpresterande genomförde inte mer läxor än de elever som 

ansågs vara lågpresterande. Flowers och Flowers (2008, s. 160) noterade att 

familjeinkomsten och föräldrars engagemang samt förväntningar på fortsatta studier 

har effekt på elevers prestation vad gäller läsning. Högre inkomst och höga 

förväntningar resulterade i bättre prestation.  
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Ytterligare en faktor som Papanastasiou (2008, s. 545) nämner är ”läsning utanför 

skolan”, exempelvis hur ofta eleven läser högt för någon hemma, läser tidningen, 

läser instruktioner eller lyssna till någon som läser högt. Vidare förklarar 

Papanastasiou (2008, s. 546) att ”elevers attityd mot läsning” också är en påverkande 

faktor. Har eleverna en positiv attityd kommer detta att visas genom bättre prestation 

och högre resultat i läsning. Flowers och Flowers (2008, s. 164) resonerade kring om 

föräldrar spenderade mer tid på att läsa och diskutera böcker hemma skulle detta 

resultera i att elever uppskattade läsning mer. Papanastasious (2008, s. 544) analys 

indikerade att högre ekonomisk status hos familjen, fler antal böcker studenten har 

och större bibliotek hemma påverkar läsprestationen positivt.  

Diskussion 

I följande kapitel kommer metod samt det framkomna resultatet diskuteras och 

analyseras. 

Metoddiskussion 

Utefter problemformulering och syfte gjordes en litteraturstudie för att belysa vad 

som motiverar elever till att göra sina läxor samt vilken effekt läxor har på elevers 

läsutveckling. För att finna relevanta artiklar gjordes sökningar i databaserna; Eric, 

SwePub, avhandlingar.se och Google Scholar. Eric och Google Scholar är 

internationella databaser, sökningarna gjordes därför på engelska med förhoppning att 

få så stort urval som möjligt. I databaserna SwePub och avhandlingar.se kan man 

finna artiklar från svenska forskare och därav variationen i språk och sökord. Flera 

konstellationer av sökord användes för att skapa så stort urval som möjligt. Andra 

sökord och eventuella konstellationer hade möjligen resulterat i fler artiklar. 

Genomgång av artiklarnas referenser resulterade i fler artiklar. De valda artiklarna i 

urval 1 (Bilaga B) kvalitetsgranskades enligt mallar av Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 176ff). I kvalitetsgranskningen gjordes ett val hur vida 

artikeln skulle inkluderas i resultatet eller ej, vilket utmynnade i urval 2. Vid 

kvalitetsgranskning kontrollerades även hur vida artiklarna var skrivna av disputerad 

forskare och om forskaren hade någon form av vetenskaplig anknytning (exempelvis 

anställd vid ett universitet). Vidare kontrollerades om artikeln var publicerad i en 

accepterad form, exempelvis i en vetenskaplig tidskrift eller bok. Artiklar som 
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svarade till dessa krav ansågs ha en hög validitet och reliabilitet. För att följa de 

forskningsetiska principerna (Gustafsson, Hermerén & Pettersons, 2011, s. 12) har 

ordning och struktur kring material hållits med hjälp av plastfickor, pärm och tydlig 

kategorisering. Tydliga kapitel där metod och resultat presenteras är genomförda. 

Egna ärliga åsikter kring forskningsresultaten har framförts samt att flera perspektiv 

är representerade. Artiklarnas resultat är noga granskat och flera olika undersökningar 

med olika metodologiska ansatser och syften är inkluderade. 

 

Antalet artiklar med relevans gentemot syftet var få vilket innebär att området 

behöver beforskas. Därav gjordes ett medvetet val att utesluta exklusionskriterierna. 

Sökningarna genererade i artiklar med olika metodologiska ansatser vilket kan ses 

som en svaghet då svårigheter att tolka, dra slutsatser och jämföra kan uppstå. De tre 

valda litteraturstudierna kan ses som svårtolkade och ett val att endast använda 

kvalitativa och kvantitativa studier hade kunnat ses som en fördel vid granskning och 

diskussion. Litteraturstudierna var även svåra att kvalitetsgranska då de endast 

analyserade en tidigare studie vardera och därför inte anger sökord de använt vid 

databassökning. För en litteraturstudie beskriver Eriksson Barajas et al. (2013, s. 31) 

att det inte finns några specifika krav för antalet studier som ska inkluderas. Däremot 

menar författarna för att få ett så bra resultat som möjligt är det väsentligt att låta all 

relevant forskning representeras. En styrka som däremot upptäcktes vid 

databearbetning av litteraturstudierna var att artiklarnas resultat blev lätthanterligt då 

forskarnas reflektioner lätt synliggjordes. 

 

Artiklarna var få till antalet och leder därför till svårigheter att generalisera. Studierna 

är genomförda i olika årskurser vilket kan leda till viss förvirring vid analys då det 

kan skilja i åsikt och resultat bland årskurserna. Validiteten blir på grund av detta 

något lägre än om de studerade artiklarna hade fokuserat på samma årskurs. De 

artiklar som presenteras i resultatet är genomförda i olika länder vilket kan ses som en 

svaghet då det i vissa fall kan innebära svårigheter att överföra till svenska 

skolförhållanden. Skolans struktur kan se olika ut på olika platser i världen, vilket 

innebär problematik vid analys av utländska studier. Däremot kan det även innebära 

en styrka då den svenska skolan kan finna inspiration från forskning genomförd i 

andra länder. Det är även argumenterande att engagemang och intresse för läsning 

inte behöver skilja sig mellan länderna. Ett val att endast använda svensk forskning 
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hade kunnat ses som en fördel då problematiken att överföra till svenska 

skolförhållanden hade kunnat bortses. Däremot kan intressant aspekter från andra 

kulturer förbisetts. Reliabiliteten i litteraturstudien kan anses hög då de granskade 

artiklarnas deltagarantal var högt. Flera artiklar var skrivna av Xu (Xu & Yuan, 2003; 

Xu, 2005; Xu, 2010) vilket kan anses problematiskt då det kan finnas risk för bias. 

Författaren kan ha blivit påverkad av sin tidigare forskning och på så sätt kan bias 

uppstå. 

 

Granskning av artiklar skedde först enskilt för att sedan diskuteras gemensamt. En 

gemensam förståelse skapades vilket kan tolkas som en styrka då artiklarna 

uppfattades likvärdigt. Den genomförda databearbetningen kan innebära viss 

förvirring och kan ses som oorganiserad. Många olika resultatdelar som ska 

kategoriseras och analyseras kan innebära att vissa delar av artiklarnas resultat 

försvinner eller misstolkas. I resultatdiskussionen analyseras alla artiklar gemensamt 

för att skapa en större förståelse. En medvetenhet finns att det kan vara svårt att 

generalisera och dra eventuella slutsatser på grund av de metodologiska olikheterna. 

 

Samarbetet genom litteraturstudien har varit lärorikt då ny kunskap skapats 

gemensamt. Att arbeta nära inpå någon annan kan vara påfrestande och har därför 

varit nyttigt att erfara. Under arbetets gång har samspelet varit bra och ständig 

gemensam förståelse har eftersträvats. Olikheter som påverkat processen har vid 

flertal tillfällen uppstått, dessa skillnader har diskuterats och har alltid resulterat i en 

gemensam väg framåt.  

Resultatdiskussion 

I resultatet uppmärksammades de fyra kategorierna ”attityd och tid”, 

”prestationsanledningar”, ”prestationsskillnader” och ”läsprestation”. Kategorin 

”attityd och tid” framkom genom analys av de kvalitativa studierna. Tiden som läxor 

tar och attityden gentemot läxor var centrala områden som diskuterades i artiklarna. 

”Prestationsanledningar” var en av de två kategorier som framkom i de kvantitativa 

artiklarna. Olika anledningar till varför elever väljer att göra sina läxor och prestera 

var ett återkommande ämne. Den andra kategorin i de kvantitativa artiklarna var 

”prestationsskillnader”, här noterades hur läxor kan påverka skillnader i prestation. 

Den fjärde och sista kategorin ”läsprestation” framkom genom litteraturstudierna. 
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Skillnader och påverkan av elevers läsprestation berördes. De fyra nämnda 

kategorierna går att koppla till vald frågeställning. ”Attityd och tid” och 

”prestationsanledningar” riktas mot och kan hjälpa till att besvara vad som motiverar 

elever till att göra sin läxa. ”Prestationsskillander” och ”läsprestation” riktas mot och 

kan hjälpa till att besvara vilken effekt läxor har på läsprestationen. Nedan kommer de 

fyra kategoriernas innehåll att diskuteras och sammanvävas för att besvara valda 

frågeställningar. 

Elevers motivation till att göra läxor 

Olika anledningar uppmärksammades till varför elever väljer att göra sin läxa där 

inlärning var den starkaste motivationen (Xu & Yuan, 2003, s. 32-35; Xu, 2005, s. 50-

51; Xu, 2010, s. 177). En inlärningsmotivation kan exempelvis vara att en genomförd 

läxa kan resultera i alla rätt på ett prov, eller möjlighet att svara på frågor som ställs 

av läraren i klassrummet. Att göra bra ifrån sig kan upplevas som positivt för eleven 

och därav blir det en motivation att prestera. Som pedagog är det av vikt att värna om 

elevers motivation och engagemang för sitt skolarbete, framförallt då tidigare 

forskning av Cooper (2007, s. 8-12) menar att läxor kan resultera i förlorat intresse för 

skolarbetet. I resultatet visades att elever gör läxor av inre och yttre anledningar där 

de inre anledningarna är en starkare motivation än de yttre (Xu, 2005, s. 50-51). Det 

är högst relevant att undersöka vilka de inre anledningarna är och se om dessa 

överensstämmer för alla elever. I Xus (2005, s. 50) undersökning nämndes de inre 

anledningarna som att man utvecklar en känsla av ansvar, man lär sig arbeta 

självständigt, får studievana, utvecklar god disciplin och förstärker skolinlärningen. 

De anledningar som Xu (2005, s. 50-51) nämner kan vara en god utgångspunkt för 

pedagoger i undersökandet av elevers inre motivation. Anledningen till varför det är 

relevant att undersöka den inre motivationen är att när man uppmärksammat den hos 

eleverna har pedagogen större möjligheter att utforma en läxa som passar sina elever.  

 

I intervjuer framkom att elever gör läxor för att tillfredsställa närstående och uppfylla 

deras förväntningar (Xu & Yuan, 2003, s. 32-33). För dessa elever blir familjen en 

påverkande faktor vilket i sin tur kan resultera i både positiva och negativa effekter.  

En positiv faktor kan vara stöttning och uppmuntran till att prestera bättre, däremot 

finns det en risk för en negativ effekt då kraven kan bli för höga vilket kan leda till att 

eleven känner sig otillräcklig. En tidigare upptäckt av Skolverket (2012, s. 53) visade 
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på bättre prestation i läsning när föräldrars förväntningar var höga, vilket i sin tur kan 

innebär att det är positivt att elever gör läxor för att uppfylla närståendes 

förväntningar. Ytterligare en anledning som både Xu och Yuan (2003, s. 33) och 

Westlund (2004, s. 45), iakttog var att elever gör sina läxor för att få bra betyg. I sin 

tur innebär detta att betyg kan vara en motiverande faktor. Dock har elever i Sverige i 

de lägre årskurserna i grundskolan inte betyg, vilket i sin tur innebär att denna 

anledning inte motiverar dessa elever utan endast de i högre årskurser. Vidare kan 

man ifrågasätta om betyg som anledning är en positiv eller negativ faktor. I Xu och 

Yuans (2003, s. 33) och Westlunds (2004, s. 45) studier ställs inte elevernas 

välmående i relation till betyg som anledning. På så vis kan eleverna antingen visa ett 

gott välmående eller stress och oro. 

 

Flowers och Flowers (2008, s. 160) nämnde föräldrars engagemang och förväntningar 

som en påverkande faktor på läsprestation. Föräldrar med stort engagemang och höga 

förväntningar har effekten att barnens läsprestation ökar. Här kan eleven hamna i en 

svår och orättvis situation då de inte kan påverka sina föräldrars engagemang och 

förväntningar. Som tidigare nämnt framkom i Xu och Yuans (2003, s. 32-33) 

undersökning att närståendes förväntningar är en påverkande faktor till varför elever 

gör sina läxor. Här påvisar Flowers och Flowers (2008, s. 160) att höga förväntningar 

från föräldrarna är en positiv faktor för eleven. Återigen uppmärksammas den positiva 

aspekten då ingen tidigare analyserad studie påvisar negativa effekter av höga 

förväntningar från föräldrar. Det är relevant att anta att elever blir motiverade av sina 

föräldrar att göra sina läxor. Läxorna i sin tur antas öka läsprestationen och på så vis 

blir föräldrarnas förväntningar viktiga.   

 

Farrow, Tymms och Henderson (1999, s. 328) observerade i sin undersökning att 

elever som har ett mer stödjande hem och föräldrar med högre utbildning tenderar att 

göra mer läxor. Observationen i undersökningen skulle kunna ligga till grund för ännu 

en faktor som motiverar elever till att göra sina läxor. Föräldrar med högre utbildning 

kan upplevas mer kompetenta och kan på så sätt hjälpa sina barn i större utsträckning. 

Att få stöd hemifrån kan underlätta genomförandet av läsläxan och inställningen till 

utförandet kan upplevas mer positiv. En positiv inställning kan ses som en 

motiverande faktor. För elever, utan stöd hemifrån, kan inställningen snarare bli 

negativ då läsläxan kan bli svår att genomföra. Det blir relevant att anta att 
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pedagogens roll i designen av läxan blir viktigt, då som tidigare nämnt inte alla elever 

har stöd hemifrån. Tidigare forskning av Cooper (2007, s. 8-12) visar att när föräldrar 

blir involverade kan konflikt uppstå mellan barn och förälder. Att få stöd hemifrån 

behöver inte alltid innebär en motiverande faktor då konflikter kan vara centrala vid 

genomförande av läsläxa. Tiden spenderad på läxor upplevs snarare negativ än 

positiv.  

 

Flera olika aspekter motiverar elever till att göra sina läxor. Inre anledningar och att 

tillfredsställa närstående var några av dessa faktorer. Föräldrars engagemang och 

familjeinkomst ansågs också vara motiverande faktorer. 

Läxors effekt på läsning 

Familjeinkomst, föräldrars engagemang och förväntningar på sina barns fortsatta 

studier, har effekt på barnens prestation vad gäller läsning (Flowers & Flowers, 2008, 

s. 160). Eleverna kan inte påverka varken familjeinkomst, föräldrars engagemang 

eller förväntningar. Här kan eleven sättas i svår och orättvis situation, för tidigare 

forskning av Cooper (2007, s. 8-12) menar att det kan uppstå en skillnad i elevers 

prestation beroende på familjeinkomsten. Elever från höginkomst hem kan få bättre 

hjälp med läxor och bättre studiero. Både Flowers och Flowers (2008, s. 160) och 

Cooper (2007, s. 8-12) är överens om att familjeinkomsten är en påverkande faktor 

för elever. Föräldrar med högre inkomster kan lättare tillhandahålla sina barn 

hjälpmedel så som exempelvis datorer och läxhjälp. Dessutom finns det större 

möjlighet att dessa elever har eget rum där de kan dra sig undan eventuella 

störmoment och finna studiero. Detta argument stärker en tidigare rapport gjord av 

Skolverket där ett samband påvisades mellan elevers läsprestation och tillgång till 

hemresurser, exempelvis eget rum och föräldrars utbildningsnivå (Skolverkets, 2012, 

s. 41). Pedagoger måste ta hänsyn till de elever som inte har möjlighet till studiero 

och andra hjälpresurser vid läxläsning. Föräldrainkomsten bör inte vara avgörande för 

en elevs prestationsmöjlighet. Alla elever, oavsett föräldrars inkomst, ska ha samma 

förutsättningar och möjligheter att göra sin läxa hemma. Som pedagog är det därför 

av vikt att forma varje läsläxa utifrån elevens förutsättningar för att effekten av 

läsläsxan ska bli samma för alla.  
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Trautwein, Köller, Schmitz och Baumert (2002, s. 41) uppmärksammade i sin 

undersökning att krävande övningar förbättrar inlärningen mer än vad repetitiva 

övningar gör. En tidigare litteraturgenomgång genomförd av Van Voorhis (2004, s. 

211) visade att om man lägger mer tid på design och kvalitet kommer inlärningen att 

öka. Både Trautwein et al (2002, s. 41) och Van Voorhis (2004, s. 211) menar att 

design och kvalitet är viktiga aspekter för att öka prestation hos elever. Det är högst 

relevant att tänka på designen av läxor för att få en bra effekt på läsinlärningen. 

Läsinlärning är viktigt då Säljö (2014, s. 81) poängterar att språket är ett verktyg som 

hjälper till att hantera omgivningen. Bristen på språk kan innebära svårigheter att 

verka i samhället. Tidigare nämndes vikten av att designa läxor utifrån elevers 

förutsättningar för stöd hemifrån. Det är relevant att pedagogen tar hänsyn till elevers 

eventuella stöd hemifrån vid utformandet av läsläxan så att läxan hela tiden ökar 

elevers prestation.  

 

Papanastasious (2008 s. 546) nämner ”tiden som eleven spenderar på läxor” som en 

påverkande faktor när det gäller skillnader i läsprestation. Mer tid på läxor resulterar i 

en högre läsprestation. Samma samband noterade Flowers och Flowers (2008, s. 160) 

i sin litteraturstudie då desto mer tid eleverna spenderade på läxor, desto högre 

resultat visades. Däremot uppmärksammade Farrow, Tymms och Henderson (1999, s. 

334) det motsatta då de inte såg några bevis på att mer läxor gav högre resultat i 

läsning. Undersökningarna har olika fokus, Papanastasious (2008) och Flowers och 

Flowers (2008) syfte är att granska läsprestation medan Farrow, Tymms och 

Henderson (1999) syfte är att granska frekvensen av läxor. Skillnaderna i syfte kan 

vara orsak till de olika resultaten angående tid spenderad på läxor och prestation. 

Hade Farrow, Tymms och Henderson (1999) haft ett annat syfte hade de möjligen 

kunnat uppmärksamma liknande samband som Papanastasious (2008) och Flowers 

och Flowers (2008).  I den studie som Trautwein, Köller, Schmitz och Baumert (2002, 

s. 38) genomfört uppmärksammades att läxor som ges mer frekvent resulterar i en 

högre elevprestation. Återigen poängterar ännu en studie sambandet mellan 

frekvensen av läxor och prestation. Sambandet skulle kunna ligga till grund för att 

motivera effekten läxor har på läsutveckling. Inom det sociokulturella perspektivet 

som Säljö (2014, s. 175) förklarar kan svårigheter med språket vara ett resultat av 

otillräckligt med tid tillägnat verktyget språk. Läxor medför att mer tid kan spenderas 

på språket och på så sätt utveckla kunskap, erfarenhet och prestation. 
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Bailey, Silvern, Brabham och Ross (2004, s. 176-177) fann i sin undersökning att 

läsläxa som skapar dialog mellan elev och förälder ökar elevers möjligheter att dra 

slutsatser. För att bli en god läsare är det av värde att kunna dra slutsatser och läsa 

mellan raderna. Enligt den tidigare sammanställning som Skolverket (2003, s. 17) 

gjort av PIRLS, är förmågan att kunna dra slutsatser en av de nivåer som krävs för att 

uppnå läskompetens. Att skapa en läsläxa med dialog blir en potentiell väg för att 

stärka och förbättra elevers läsutveckling. Läsläxa som medför dialog skulle kunna 

ligga till grund för en möjlig design där elevers läsprestation ökar. Som tidigare 

nämnt blir designen en påverkande och viktigt faktor för optimal utveckling.  

 

Mer tid spenderad på läxor innebär en bättre prestation i läsning. Dessutom ger läxor 

mer frekvent en högre läsprestation hos eleverna. För att uppnå bästa effekt är det 

relevant för pedagoger att fokusera på design av läsläxa. 

Konklusion 

Litteraturstudien visade olika anledningar till vad som motiverar elever att göra sina 

läxor. Som pedagog är det relevant att uppmärksamma de motiverande anledningarna. 

De finns flera faktorer som påverkar eleverna och dessa bör man som pedagog ta 

hänsyn till när man designar en läsläxa. Om pedagoger tar hänsyn kring elevernas 

förutsättningar bör eleverna bli motiverade att genomför sin läxa. Att ge en hög 

frekvens av läsläxor visades utveckla elevers läsprestation. Läsläxa där dialog skapas 

visade sig också vara positivt för läsutveckling. Design och frekvens av läsläxa blir de 

företeelser som pedagogen måste värna om för att motivationen och effekten ska bli 

optimal.  

Implikation 

Litteraturstudien visade att läxor i läsning är i behov av mer forskning. Studier 

fokuserar i stor uträckning antingen på läsning eller på läxor, få studier kombinerar 

dessa två. Forskning med kvalitativa och kvantitativa ansatser är av intresse då dessa i 

större utsträckning kan tydliggöra motivation och effekt utav läsläxor. För att 

pedagoger ska kunna ta ställning kring användning av läsläxor är det relevant att få 

kunskap kring motivation och effekt.  Det vore behövligt att uppmärksamma 
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användning av läsläxor i lärarutbildningen då verksamma pedagoger ofta använder 

läxor frekvent i sin undervisning. 
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Bilagor 

Bilaga A 
Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Databas Sökord 

 

 

Eric 

 

Homework AND Primary School  

Homework AND Purpose  

Literacy learning 

Reading AND homework 

 

 

 

SwePub 

 

Homework AND Purpose 

Homework  

Läxor   

Läsutveckling 

 

 

 

Google Scholar 

 

Homework AND Primary School 

Homework AND Purpose 

Literacy learning AND homework 

 

 

Avhandlingar.se 

 

 

Läsutveckling 

  



  

 

 

Bilaga B 
Tabell 2: Sökord och avgränsningar 

 

Datum Databas Sökord/Booleska 

termer/Avgränsningar 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

140408 Eric homework AND 

primary school / peer 

reviewed, 2000-2012, 

academic journals 

22 7 3 0 

140408 Eric homework AND 

purpose / peer reviewed, 

2000-2012, academic 

journals, full text 

37 11 4 2 

140408 SwePub homework AND 

purpose / 

refereegranskat,  

4 4 0 0 

140408 SwePub homework / 

tidskriftsartikel, 

refereegranskat  

22 5 0 0 

140408 Google Scholar homework AND 

primary school / 1999-

2014 

Ca 

59100 

10 2 2 

 

140408 Google Scholar homework AND 

purpose / 2000-2014 

Ca 

42900 

14 5 0 

140414 SwePub Läxor / övrigt 

vetenskapligt 

14 4 1 1 

140420 Google scholar Literacy learning AND 

homework / 2000-2014 

Ca 

26200 

6 0 0 

140420 Avhandlingar.se Läsutveckling 8 8 2 0 

140420 SwePub Läsutveckling / 

doktorsavhandling 

5 5 1 0 

140420 Eric Literacy learning/ 

Peer-reviewed, 

academic journals, 

2000-2013 

1460 12 2 0 

140425 Eric Reading AND 

homework / peer 

reviewed, 2000-2012, 

academic journals 

101 19 3 3 



  

 

 

                 Bilaga C:1 
Tabell 3 Artikelöversikt litteraturstudier 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

1999 

Britsh Educational 

Research Journal, 

Vol 25, No 3:323-

341 

Google Scholar / 

homework AND 

primary school / 

1999-2014 

Farrow, Steve; 

Tymms, Peter; 

Henderson, 

Brian  

Homework and 

Attainment in 

Primary School 

Studien rapporterar 

om en 

undersökning om 

frekvensen av läxor 

i matte, läsning i 

engelska och 

naturorienterade 

ämnen. 

Analys av data från PIPS 

projektet (The 

Performance Indicators in 

Primary Schools). 

Urval: 20,000 

elever från 492 

skolor i England 

och Isle of Man. 

Eleverna var 11 

år gamla 

Bortfall: ej 

angivet 

De elever som gjorde läxan 

1 g/månad i varje 

huvudämne fick högst 

testresultat. De elever som 

gjorde läxan mer ofta var 

generellt associerade med 

ett lägre testresultat. 

 

2008 

Urban Education  

43: 154-172 

Eric / Reading AND 

homework / peer 

reviewed, 2000-

2012, academic 

journals 

Flowers, Tiffany 

A; Flowers, 

Lamont A. 

Factors Affecting 

Urban African 

American High 

School Students' 

Achievement in 

Reading 

Framföra forskning 

som fokuserar på 

specifika faktorer 

som påverkar 

läsprestation hos 

afro-amerikanska 

studenter. 

Data från ELS 

(Educational Longitudinal 

Study) analyseras.  

Urval: 242991 

afro-

amerikanska 

studenter i high-

school (i 

storstadsskola) 

Bortfall: ej 

angivet 

Läsprestation var påverkad 

av familjeinkomst, tiden 

som spenderas på läxor och 

föräldrars förväntningar. 

2008 

An International 

Journal on Theory 

and Practice, 14:6, 

539-549 

Eric / Reading AND 

homework / peer 

reviewed, 2000-

2012, academic 

journals 

Papanastasiou, 

Constantinos  

Factors 

distinguishing 

most and least 

effective schools 

in terms of 

reading 

achievement: a 

residual approach 

Undersöker 

skillnaden i 

prestation på skolor 

på Cypern i relation 

till de faktorer (från 

PIRLS) som 

förbättrar 

läsprestation.  

Analysera Cypriotisk data 

från studentenkäten och 

lästesten från PIRLS. 

Urval: En 4:e 

klass från 150 

olika skolor 

valdes ut och 

resulterade i 

3001 studenter 

som deltog 

Bortfall: ej 

angivet 

Analysen visar på olika 

faktorer som förklarar 

skillnader inom 

läsprestation. 



  

 

 

Bilaga C:2 

Tabell 3 Artikelöversikt kvantitativ forskning 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2004 

Early Childhood 

Education Journal, 

Vol. 32, No. 3:173-

178 

Eric / Reading AND 

homework / peer 

reviewed, 2000-

2012, academic 

journals 

Bailey 

Battle, Lora;  

Silvern, 

Steven B;  

Brabham 

Edna; Ross, 

Margaret  

The Effects of 

Interactive Reading 

Homework and 

Parent Involvement 

on Children’s 

Inference Responses 

Avgöra om läsläxa 

designad för att skapa 

dialog mellan barn och 

föräldrar kan öka 

föräldrar involvering 

och förbättra elevers 

förmåga att dra 

slutsatser från 

läsmaterial. 

2 experiment grupper 

och 1 kontroll grupp 

gjorde ett före och efter 

test (4 veckors 

mellanrum) de tre olika 

grupperna fick läxor på 

olika sätt. 

Urval: 84 elever 

i ”2:nd grade” 

och 84 föräldrar, 

från tre 

grundskolor i 

Alabama, USA 

Bortfall: ej 

angivet 

Experimentgrupperna ökade 

sitt resultat mellan de två 

testerna medan 

kontrollgruppens resultat 

minskade. 

2002 

Contemporary 

Educational 

Psychology, 27:26-

50  

Google Scholar / 

homework AND 

primary school / 

1999-2014 

Trautwein, 

Ulrich; 

Köller, Olaf; 

Schmitz, 

Bernhard; 

Baumert, 

Jürgen  

Do homework 

assignments 

enhance 

achievement? A 

multilevel analysis 

in 7th-grade 

mathematics 

Att undersöka vilken 

roll läxor har i att 

stärka 

matematikprestationen. 

2 tester utfördes med 9 

månaders mellanrum. 

Urval: 1976 

studenter i klass 

7 i Tyskland 

Bortfall: ej 

angivet 

Frekvensen av läxor hade 

en positiv effekt på 

matematikprestationen, 

dock hade läxor som tog 

längre tid att göra en 

negativ effekt. 

2005 

The Journal of 

Educational 

Research, Vol. 99 

(No.1):46-55 

Eric/ 

 homework AND 

purpose / peer 

reviewed, 2000-

2012, academic 

journals, full text 

Xu, 

Jianzhong 

Purposes for Doing 

Homework 

Reported by Middle 

and High School 

Students 

Att undersöka om 

elevers uppfattade syfte 

med att göra läxor är 

påverkad av kön, 

läxhjälp och årskurs 

(inre och yttre orsaker). 

Enkätundersökning som 

sammanställdes.  

Urval: 920 

studenter i 

”grade 5-12” i 

en stat i södra 

USA 

Bortfall: ej 

angivet 

Det visades en signifikant 

skillnad mellan yttre och 

inre orsaker. Studenterna 

höll över lag med om att de 

gjorde läxor för en inre 

orsak än för en yttre. 



  

 

 

2010 

The Journal of 

Educational 

Research, 103:171-

182 

Eric/ 

 homework AND 

purpose / peer 

reviewed, 2000-

2012, academic 

journals, full text / 

vetenskaplig 

undersökning, 

fokuserade på läxors 

syfte och effekter,  

Xu, 

Jianzhong 

Homework 

purposes reported 

by secondary school 

students: a 

multilevel analysis 

Undersöka anledningar 

till varför elever gör 

läxor. 

Enkätundersökning som 

sammanställdes. 

Urval: 1800 

studenter från 

97 klasser från 

sydöstra USA. 

969 var ”8th-

grade students” 

och 831 var 

”11th-grade 

students” 

Bortfall: klasser 

med färre än 10 

studenter 

Den största anledningen till 

att elever gjorde sina läxor 

var inlärningsorsaker, 

därefter pga. av föräldrar 

och till sist pga. kamrater. 

 

  



  

 

 

Bilaga C:3 
Tabell 3 Artikelöversikt kvalitativ forskning 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er) 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och  

exklusionskriterier 

 

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bortfall Slutsats/resultat 

2004 

Linköpings 

universitet 

SwePub / läxor / 

övrigt vetenskapligt 

Ingrid 

Westlund 

Läxberättelser – 

läxor som tid och 

uppgift 

Beskriva 

upplevelserna 

eleverna har av tidens 

betydelse i skolan. 

Studien har hermeneutisk 

ansats. Eleverna fick som 

uppgift att skriva en 

uppsats. 

Urval: 3 st åk 6 

klasser och 3 st 

åk 8 klasser i 

Sverige 

Bortfall: ej 

angivet 

Elever väljer att nämna läxor 

när det pratas om tidens 

betydelse.  

 

2003 

The School 

Community Journal, 

13.2: 25-44 

Google scholar / 

genom ”Homework 

purposes reported by 

secondary school 

students: a multilevel 

analysis” referenser 

Jianzhong, 

Xu och 

Ruiping 

Yuan 

Doing homework: 

listening to 

students,´parents,´an

d teachers´voices in 

one urban middle 

svhool community 

Undersöka elevers, 

föräldrars och lärares 

attityd gentemot 

läxor. 

Öppna intervjuer som 

transkriberades och 

kategoriserades. 

Urval: 9 lärare, 

18 studenter och 

deras föräldrar i 

storstadsskola 

Bortfall: ej 

angivet 

Till viss del var alla tre grupper 

(föräldrar, lärare, elev) eniga 

om syftet med läxor, men vissa 

oenigheter fanns mellan 

grupperna. 

 



  

 

 

 

Bilaga D 
Tabell 4 Läxsyften 

 

Femton olika läxsyften av Xu (2010, s. 174). 

1. Göra läxa hjälper dig förstå vad som pågår i klassen 

2. Göra läxa hjälper dig att lära dig hantera din tid 

3. Göra läxa ger dig tillfällen att öva färdigheter från lektioner 

4. Göra läxa hjälper dig att utveckla en känsla av ansvar 

5. Göra läxa hjälper dig att lära dig arbeta självständigt 

6. Göra läxa hjälper dig utveckla god disciplin 

7. Göra läxa hjälper dig att utveckla studievanor 

8. Göra läxor gör din familj mer medveten om vad du lär dig i skolan 

9. Göra läxa ger dig lärargodkännande 

10. Göra läxa ger dig familjegodkännande 

11. Göra läxa ger dig kamratgodkännande 

12. Göra läxor hjälper dig få bra betyg 

13. Göra läxor hjälper dig att förbereda inför nästa lektion 

14. Göra läxor ger dig tillfälle att arbeta med klasskamrater 

15. Göra läxor ger dig tillfälle att lära från klasskamrater 

 

Nr 1-7 och 12-13 ingår i ”inlärningsanledningar” 

Nr 11 och 14-15 ingår i ”kamratanledningar” 

Nr 8-10 ingår i ”föräldraanledningar” 
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