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läggs fokus på meningsfulla läs – och skrivläxors innehåll 

samt lärarens feedback. Litteraturstudien belyser bidragande 

faktorer till skapandet av meningsfulla svenskläxor, och med 

rätt kunskap hos lärare och vårdnadshavare kan en läxa 

berika eleven. En meningsfull läxa har som syfte att utmana 

elevens förmågor gällande prestationer och personlig 

utveckling. Traditionella läxor (samma läxa för alla och/eller 

en som inte påvisar elevens kunskaper), ger inte samma 
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att skapa vanor och självreglering. Det fordras mer 
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1. Inledning 

”Läraren behöver inte överge läxan utan istället förbättra dess kvalité” 

Marzano & Pickering (2007, s. 1) 

Citatet ovan är ett exempel på ett av många argument som forskarvärlden berör kring 

användandet av läxan. Hattie (Skolverket, 2012b) menar att effekten av hemläxa på elevernas 

lärande är en komplicerad fråga. Flera faktorer spelar in, så som åldern hos eleverna, menande 

att de äldre eleverna drar störst nytta av läxan. Stödet hemifrån är också en faktor då den 

varierar från familj till familj. Läxans utformning är ytterligare, enligt Hattie (a.a.) en faktor 

som påverkar elevens resultat. 

Vi har själva vuxit upp med läxor som medförde både positiva och negativa erfarenheter, så 

som frustration, konflikter i hemmet samt svårlösta uppgifter, men även lärorika förberedelser 

inför provtillfällen. Forskning framhåller liknande erfarenheter som menar att det bland annat 

beror på elevens och vårdnadshavarnas kommunikation sins emellan, samt deras inställning 

till skola och läxor (Hellsten, 1997, s. 10/315); (Redding, 2000, s. 7); (Voorhees, 2011, s. 364) 

samt (Schrat Carr, 2013, s. 176). Det verkar stämma överens med de diskussioner som 

aktualiserats under slutet av 90-talet, och framåt. 

Den påfrestning som läxan kan vara för eleven och dess familj visar sig i form av stress, dålig 

självkänsla, exkludering och skuldkänslor (Hellsten, 1997, s. 10/315) samt (Voorhees, 2011, 

s. 364). Detta kan resultera i att vårdnadshavaren inte ger rätt stöd eller att uppgiften är 

otydlig och för svår. Som resultat menar Westlund (2007, s. 89/88) att vissa elever hellre 

utökar skoltiden för att slippa läxor på sin fritid.  

Voorhees (2011, s. 364-366) lyfter fram andra aspekter och betonar att läraren behöver ha 

kunskap om elevernas förmåga, styrka och behov för att göra läxan så meningsfull som 

möjligt. Ytterligare ett tillägg i diskussionen ger Schrat Carr (2013, s. 170), som menar att det 

finns andra faktorer som avgör huruvida det sker ett kunskapsutbyte hos eleven. Hon (a.a.) 

anser att behovet av läxor har ökat eftersom trycket på elevens skolprestationer har blivit 

större. 

De skolor vi har arbetat på har använt sig av läxa. Lärare som delat med sig av sina 

erfarenheter till oss, menar att läxan ger eleverna ett tillfälle att i hemmet, i lugn och ro, få 

träna på det de lärt sig. Samma lärare säger också att läxan ger eleverna en chans att komma 

ifatt med det de ligger efter i. Ett annat argument har varit att läxan är en bidragande faktor till 

att lärarna hinner uppnå alla ämnestimmar från timplanen. 

Vi kommer att med denna litteraturstudie sammanfatta forskning kring hur läxan påverkar de 

yngre eleverna och dess skolprestationer. Vidare kommer fokus att ligga på läs – och 

skrivläxans innehåll, samt lärarens feedback. 
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2. Bakgrund 

Vi inleder bakgrundskapitlet med att förklara begreppet läxa utifrån forskning vi tagit del av. 

Vidare analyseras vad forskning generellt har kommit fram till angående läxa och dess 

effekter för elevers lärande. 

2.1 Begreppet läxa 

Enligt Hellsten (1997, s. 2/206) är läxa en uppgift eleverna får av läraren som ska genomföras 

efter avslutad skoldag. Läxan ska träna färdigheter och befästa kunskap hos eleverna. 

Eleverna ska även träna på att ta eget ansvar, för sina arbetsuppgifter. Skolverket (2013a) 

uttrycker att läxor är en del av elevernas uppgifter och menar att elevens skolarbete ska vara 

upplagt på ett sätt så det inte blir för tungt, det vill säga att det ska vara jämnt fördelat. 

Eftersom lärarstudenter och lärare sällan stöter på offentliga texter som beskriver innebörd 

och användbarhet av läxan (Hellsten, 1997, s. 11/215), finns en bred okunskap av dess 

tillämpning (Voorhees, 2011, s. 363). Dock är läxan en vanlig företeelse i de svenska 

klassrummen och som ett resultat av denna okunskap kommer Skolverket (2013a) ta fram ett 

stödmaterial angående läxor, under våren 2014. 

Baserat på ovan nämnda definitioner kommer begreppet läxa presenteras som ett tillfälle för 

eleven att träna, förbereda och bredda kunskaper inom ett visst ämne som är avsett att utföras 

efter skoltid. 

2.2 Läxor eller läxfritt? 

Fenomenet läxa är ett aktuellt diskussionsämne i forskarvärlden (Skolverket, 2012b); 

(Redding, 2000, s. 6); (Schrat Carr, 2013 s. 169-170) med flera. Det debatteras ofta i svensk 

media, inom politik samt i svenska skolor om huruvida läxor kan hjälpa respektive hindra 

elevers lärande samt prestationer. Några kommuner i Sverige har satt in förslag på ett läxfritt 

skolsystem, samtidigt som vår utbildningsminister Jan Björklund hotar med en förändring i 

skollagen som kommer sätta stopp för läxfria skolor (Lärarnas tidning). Vid ett möte som 

hölls den 11 mars i Svedala kommun (Sydsvenskan), röstades de läxfria skolorna ned av 

kommunfullmäktige. Per Uvgård (SD) menade att ”okunskap och dåliga betyg verkar 

föredras lättare om de delas av alla. Det blir resultatet om man slopar läxorna”. Ett annat 

argument som framkom i diskussionen kom från Annette Jelvemark Nordqvist (FP, lärare) 

som sa att ”jag tror inte att någon här i lokalen kan säga att man aldrig har behövt repetera 

något nytt som man har lärt”. 

Det finns en accepterad men outtalad uppfattning om att bland andra svenskläxor har god 

effekt på elevers studieresultat (Hellsten, 1997, s. 11/215), och därmed används läxor i skolan 

utan att den problematiseras.  
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2.2.1 Argument mot läxanvändning 

Det finns forskning som argumenterar mot användandet av hemläxa. Ett argument vi har tagit 

del av är att kunskapsklyftan ökar mellan de elever som får mest respektive minst stöttning 

hemifrån (Lindell, 1989, refererad i Westlund, 2007, s.92/91). Ytterligare ett argument mot 

läxa är lärarens brister i kunskap om att designa kärnfulla, tydliga samt lärorika svenskläxor. 

Bristen på dessa kunskaper exkluderar i sin tur de lågpresterande elever som oftast inte får det 

stöd de behöver hemifrån, eller får ro att läsa i hemmet (Westlund, 2007, s. 92/91). Hon 

(2007, s. 84/83-85/84) belyser även att elevens och den vuxnas synsätt är olika gällande läxor. 

Då den vuxne ser läxor som en möjlighet å ena sidan, kan eleven se läxor som en börda och 

ett straff för bristande ansvar å andra sidan. Möjligheten i läxor som den vuxne ser är att 

eleven får öva på färdigheter, får möjlighet till långsiktigt tänkande, samt ta eget ansvar då 

eleven får exempelvis en läs, eller skrivläxa. Straffet som eleven upplever, relaterar till bland 

annat dennes dåliga prestation under skoltid. Detta innebär, enligt Westlund (2007, s. 87/86) 

att han/hon behöver ta hem skolarbete och upplever att fritiden berövas. En annan konsekvens 

menar Vorhees (2011, s.363) är att en elev som kommer till skolan utan färdig läxa, kan lätt 

bli stämplad som oansvarig, omotiverad samt likgiltig av läraren. Detta kan medföra känslor 

så som ångest och dålig självkänsla. Följden blir att eleven lättare ger upp, eller bara ser sina 

negativa egenskaper (a.a. s.364). 

Henriksson (1992, refererad i Hellsten 1997, s. 4/208) argumenterar mot att läxor endast ”ger 

skolan rollen av att förbereda och följa upp denna inlärning som eleverna då skall göra i sin 

ensamhet”. Han drar slutsatsen om att eleven troligtvis använder sig av oprofessionella 

metoder i läxgörandet, då den inte är lärarledd.  

2.2.2 Argument för läxanvändning 

Den forskning som argumenterar för användandet av läxa, påvisar att familjens 

socioekonomiska tillstånd inte behöver vara avgörande gällande barnets prestation (Redding, 

2000, s. 5); (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 9/189). Vidare konstateras det att med rätt 

stöttning av vårdnadshavare, samt skola, kan de negativa effekterna av låg socioekonomisk 

status överbryggas. Faktorer så som familjens relationer/engagemang, samt lärarens vilja att 

stötta är avgörande gällande barnets framgång (a.a.).  

Marzano och Pickering (2007, s. 1) samt Schrat Carr (2013, s. 171) belyser en positiv 

koppling mellan gjorda läxor och högre prestation i skolarbetet/provsituationer. Vidare 

påvisar Schrat Carr (2013, s. 171) i sin studie att elever generellt som ges meningsfulla läxor 

får ett högre resultat i provsituationer med upp till 26 %, jämfört med de elever som inte ges 

läxa. 

En annan fördel med läxa enligt Redding (2000, s. 15) är att lågpresterande elever som 

hamnat efter i skolarbetet också kan uppnå målen, och få en chans till att kompensera klyftan 

mellan sig och sina klasskamrater. Han (a.a.) belyser även att läxor hjälper eleven att utveckla 

rutiner samt ett kritiskt tänkande. Detta uppmärksammar även Schrat Carr (2013, s. 171) som 

menar att rutiner förbättrar studievanor som leder till att eleven blir mer självreglerande.   
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2.2.3 Innehållet 

Schrat Carr (2013, s. 174, 176) sammanfattar några viktiga element till att skapa givande 

läxor för eleverna, där hon belyser vikten av att börja dagen med att introducera läxa, i 

helklass. Detta för att ge eleverna möjlighet till att påbörja läxorna under skoltid, eftersom 

läraren då kan synliggöra för eleverna vad som förväntas. Hon (a.a.) visar att läxor ska 

utformas på ett sätt som passar alla, där eleven bör få möjlighet i att välja lämplig 

svårighetsgrad (s. 174-175). Gällande en läxas innehåll, belyser Schrat Carr (2013, s. 174) att 

eleven endast bör få läxa inom det ämne de behärskar, samtidigt som eleven ska utmanas. 

Redding (2000, s. 16) uppmärksammar vidare att längden på en läxa inte bör vara för lång, för 

att kunna vänja den yngre eleven vid daglig rutin. Sammanfattningsvis anser Schrat Carr 

(2013, s. 174) att den läxa som eleven fullföljt, ger läraren feedback av vad eleven behärskar. 

Genom denna feedback kan läraren utforma läxor som förstärker de begrepp eleven kan, samt 

får möjlighet att succesivt öka i svårighetsgrad.   

2.3 Problemområde  

I bakgrundskapitel redovisar forskningen både negativa och positiva effekter. Vi som 

blivande F-3lärare känner att det är ett problemområde som vi vill få en bättre klarhet i. Detta 

eftersom lärare generellt har få riktlinjer att förhålla sig till när det gäller planering, 

utformning och presentation av läxa. Vi vill veta om det finns en klar nytta i att använda läxor 

i de olika åldrarna, och hur den då bör utformas på ett meningsfullt
1
 sätt för att ge bästa 

resultat hos eleverna.  

2.4 Syfte 

Vi vill med denna litteraturstudie sammanfatta forskning kring hur läxor påverkar de yngre 

eleverna och dess skolprestationer. Vi kommer att fokusera på meningsfulla läs – och 

skrivläxors innehåll samt lärarens feedback. Utifrån vårt syfte kommer denna litteraturstudie 

behandla följande frågor: 

• Hur ser forskning på läxor och dess effekter? 

• Vilka är de bidragande faktorerna till meningsfulla svenskläxor för elever i de yngre 

åldrarna? 

3. Metod 

Detta är en systematisk litteraturstudie, där vi noggrant analyserade och granskade 

vetenskapliga texter inom det valda ämnet. Materialet bearbetades på ett strukturerat sätt i 

enlighet med riktlinjerna för vetenskapligt skrivande (Eriksson Barajas, Forsberg & 

                                                            
1 En meningsfull läxa har som syfte att utmana elevens förmågor gällande prestationer och personlig 
utveckling. 
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Wengström, 2013). Utifrån informationen som framkom i de vetenskapliga texterna 

sammanfattade vi det mest betydelsefulla för denna studie och inriktade oss på ett begränsat 

område. De vetenskapliga artiklarna fann vi i olika databaser, så som ERIC, Swepub, 

avhandlingar.se, Skolverket, Google scholar, BADA samt genom de sekundärkällor som 

användes i originaltexterna.  

3.1 Datainsamling 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 61-62) beskriver att man ska använda 

sig av kritiskt granskade artiklar eftersom det är viktigt att forskning kan bedömas som 

tillförlitlig. Därför påbörjades datainsamlingen inför denna litteraturstudie genom sökning i 

databaserna ERIC och Swepub (se bilaga A1, A2), vilka tillhandahåller vetenskapliga samt 

referee-granskade artiklar inom ämnet pedagogik och undervisning. Sökningen formades 

utifrån litteraturstudiens syfte och övergripande forskningsfrågor, gällande de yngre elevernas 

skolprestationer, samt meningsfulla läs – och skrivläxors innehåll. Vi använde oss av följande 

ämnesord: Homework, Reading, Writing, Läxa, Läxor, Svenskämne (se bilaga A1). I några av 

fallen slog vi ihop ämnesorden i sökfälten för att få ett mer koncentrerat resultat. Vi använde 

dessa databaser då bättre alternativ till inklusionsfunktioner fanns tillgängliga 

(doktorsavhandling, peer-reviewed, osv.). Med dessa ifyllda exkluderades irrelevanta artiklar.  

Utifrån några av de artiklar vi använt oss av i litteraturstudiens resultatdel fann vi nya 

relevanta vetenskapliga texter från respektive litteraturlista. Vi utökade sökfältet genom att 

använda oss av andra databaser så som Google Scholar, där vi genom en sekundärkälla sökte 

på fritext efter en specifik artikel, samt ämnesord efter specifik författare. Vi använde oss av 

samma ämnesord som ovan när vi sökte i databaserna Skolverket.se, BADA, DiVA samt 

Avhandlingar.se (se bilaga Al). Där använde vi inklusionsfunktioner som; inkludera patent 

samt doktorsavhandling. Genom sökningarna märkte vi att en del material angående läxor var 

riktade mot bland annat högre åldrar och då tog vi ett beslut om att exkludera dem.  

För att få bästa potentiella urval läste vi samtliga titlar och därefter relevanta abstracts, enligt 

Eriksson Bajaras, Forsbergs och Wengströms, (2013, s. 83) strategier och förslag. Första 

urvalet (se bilaga B) gjordes utifrån artiklarnas abstracts. Det vill säga att vi läste abstracts 

utifrån de titlar som passade in på vårt syfte. Eftersom titlarna inte alltid stämmer överens 

med sitt innehåll, valde vi att exkludera irrelevanta artiklar. Efter lästa abstracts bearbetades 

de texter vi ansåg vara lämpliga för vår studie, genom att läsas och kvalitégranskas, och ett 

andra urval gjordes (se bilaga B). 

Artiklarna som vi har med i vår resultatdel kvalitetsgranskades enligt tre mallar som Eriksson 

Bajaras, Forsberg & Wengström (2013, s. 176-178, 179-181, 188-192) påvisat. 

Kvalitetsmallarna användes för att säkerställa att artiklarna var så tillförlitliga som möjligt. 

Anledningen till att vi använde tre kvalitetsmallar var att vi bygger vår text på kvalitativa och 

kvantitativa studier. Detta eftersom man mäter reliabiliteten olika i dessa fall. 

Då vi mätte kvalitén på de kvalitativa studierna utgick vi från kriterier så som syfte, där vi 

tittade på om studien besvarade dess frågeställning och vilken metod som användes. Vidare 
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granskade vi urvalsprocessen, datainsamlingsmetoden samt dataanalysen. Då vi mätte 

kvalitén på de kvantitativa studierna utgick vi från kriterier så som syfte, där vi tittade på om 

studien besvarade dess frågeställning och vilken metod som användes. Vidare granskade vi 

processen med undersökningsgrupperna, undersökningsprocessen, vilka mätmetoder som 

användes samt hur författarna analyserade innehållet. Mallarna hänvisade slutligen till en 

utvärdering av studiens resultat samt användbarhet. 

3.2 Databearbetning 

Inför urval 2 (se bilaga B) valde vi att ta speciellt ansvar för olika artiklar, där vi läste och 

granskade dessa på skilda håll. Artiklarna bearbetades genom att understryka och kommentera 

angelägen fakta. Vidare reflekterade och diskuterade vi tillsammans över viktigt och relevant 

stoff genom att granska varandras understrykningar och kommentarer. 

Artiklarna vi läste och granskade förde vi in i en så kallad Artikelöversikt (se bilaga C1-C6) 

där vi redovisar utgivare av artikeln, vilken databas vi använt, författare samt titel på artikeln. 

Där redovisas också författarnas syfte med sina studier, deras metoder, urval/bortfall samt 

slutsats/resultat. Artikelöversikten är uppdelad utifrån kriterierna kvalitativ forskning 

respektive kvantitativ forskning. 

Litteraturstudien förhåller sig till de etiska aspekter som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (s. 69-70, 2013) talar om. Författarna (a.a.) påvisar vetenskapsrådets riktlinjer för 

god forskning. Dessa riktlinjer vanar för fusk samt annan ohederlighet. För att vår 

litteraturstudie ska vara välgrundad har det varit viktigt för oss att var noggranna i våra urval 

av artiklar och presentation av slutsatser.  

4. Resultat 

 

“Teachers learn to focus in the classroom first on what they are doing, then on 

what their students are doing, with the ultimate goal to focus on what their 

students are learning.” 

(Philipp & Thanheiser, 2010 s. 5/12) 
 

Det är lätt för en lärare att fastna i allt som hör läraryrket till, såsom planering, individuella 

utvecklingsplaner, uppföljningar, möten etc. Vad som sker i klassrummet, tar ibland bort 

fokus från själva lärandet. Risken är att läraren fokuserar på klassen som helhet istället för 

eleverna som individer (Philipp, 2010, s. 5/12). Läxor kan då bli traditionella där 

individualisering ej ingår och där läraren inte kan avgöra elevens egentliga kunskap 

(Vatterott, 2010, s. 2/11). 

4.1 Begreppet meningsfull läxa 

Vatterott (2010, s. 10) definierar en meningsfull läxa som en uppgift där elevernas förmågor 

gällande prestationer och personlig utveckling nyttjas. Vidare definierar Bembenutty (2011, s. 
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6/453) en meningsfull läxa som en utmaning där eleverna reflekterar kring viktiga frågor, 

tillämpar sina kunskaper och färdigheter i att lösa problem, och skapar autentiska produkter. 

Dessa läxor bidrar till att eleven utvecklar ett synsätt där de tror på sig själva, på sin 

personliga prestation samt att de kan bidra och influera i sociala kontexter (a.a. s. 11/458). 

Baserat på ovan nämnda definitioner kommer begreppet meningsfull läxa stå för en uppgift av 

läraren som befäster elevens kunskaper och utmanar dem på ett sätt som bidrar till lust och 

mening. 

I resultatet redogör vi för artiklar som har berört våra forskningsfrågor dvs. hur forskning ser 

på läxor och dess effekter på de yngre elevernas skolprestationer, samt meningsfulla läs– och 

skrivläxors innehåll, samt lärarens feedback. Detta genom att åskådliggöra viktiga aspekter 

gällande lärarens centrala roll i läxprocessen, så som förberedelseer.  

4.2 Läxors effekter på elevens lärande 

Forskarnas resultat gällande nyttan av läxor är delade, där man i högre grad internationellt 

fokuserar på hur en läxa kan bli mer meningsfull (Vatterott, 2010). På den nationella nivån 

ifrågasätts kunskapsklyftan som kan öka bland elever med olika resurser hemifrån 

(Strandberg, 2013, s. 17).  

Utav de resultat vi har granskat har vi sett en trend av att läxor kan ha en negativ respektive 

positiv effekt på elevens skolprestation (Cooper, Robinson & Patall 2006, s. 11). Författarna 

(a.a.) belyser ett flertal faktorer som ligger bakom den effekt som läxor ger. Exempel på detta 

är hur en läxa är disponerad, med vilket avses hur läraren bygger upp en läxas innehåll. En 

annan faktor som påverkar eleven är hur dennes inställning är gentemot läxor. Elevens 

hemsituation är ytterligare en påverkande faktor där stöd från/samspelet med vårdnadshavaren 

varierar (Cooper, Robinson & Patall 2006, s. 11). På senare tid har feedback lärare och elev 

emellan påvisats vara en positiv faktor för ett framgångsrikt lärande hos eleven (Walberg, 

Pascal och Weinstein, 2003, s. 1/76) samt (Strandberg, 2013, s. 53).    

Epstein och Van Voorhis (2001, s. 1) menar att lärarens kompetens vilar på kunskap om 

aktuell läroplan, elevernas förmågor, samt deras behov och hemsituation. Dock anser de att få 

studier har fokuserat på lärarens roll gällande en läxas utformning, där man istället har 

fokuserat på sambanden mellan läxgörandet och elevens prestation under läxförhör respektive 

provtillfällen (s. 181). 

Ramdass och Zimmermans (2011, s. 4/197) slutsats är att läxor inte förbättrar de yngre 

elevernas studieteknik eller deras skolprestation. De menar att den yngre eleven måste kunna 

motivera sig själv, kunna planera, samt på egen hand hitta en lugn plats att studera på, vilket 

kan vara svårt för barnet. Bumbenutty (2009, s. 9/456) menar att dessa strategier som ovan 

nämnda författare talar om, är något som yngre elever har liten erfarenhet av och måste därför 

få stöttning. I motsats till detta framlägger Theodore, et. al (2009, s. 2/276) bevis för ett svagt 

samband mellan utförda läxor och elever i de yngre åldrarna, det vill säga att läxor inte ger en 

lika stor positiv effekt som hos de äldre eleverna. Dessa samband växer sig starkare ju äldre 
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eleverna blir. Oavsett om elever i alla åldrar lägger ner lika mycket tid på en läxa samt slutför 

den, ser man en större vinst gällande kunskapsutvecklingen bland elever i de äldre åldrarna 

(a.a.). 

Ramdass och Zimmerman (2011, s. 4/197) belyser att det inte finns några större fördelar med 

att ge läxor till elever i de yngre åldrarna. Dock menar de att läxor ändå har en viktig roll för 

dessa elever, då den ger dem en chans att utveckla studievanor och finna personliga 

användbara strategier för inlärning. Cooper, Robinson och Patall (2006, s.7/6) problematiserar 

de negativa respektive positiva effekter som resulterar i hemuppgifter. Enligt författarna 

förbättrar läxor elevernas studievanor men inkräktar även på deras fritid. Beroende på lärarens 

professionalitet tilldelas läxor som kan medföra positiva respektive negativa effekter hos 

eleven.  

Nedan kommer vi gå mer in på djupet kring läxors negativa respektive positiva effekter hos 

de yngre eleverna, meningsfulla läs – och skrivläxor, feedback samt samspelet med 

vårdnadshavaren.  

4.2.1 Negativa effekter 

Det finns argument som talar om läxors negativa effekter, där bland andra Axelrod, Zhe, 

Haugen och Klein (2009, s. 2) visar att elever med koncentrationssvårigheter ofta har problem 

med att organisera sina läxor och fullborda uppgifterna i tid. Ofta saknar dessa elever en 

tillräcklig självreglerande förmåga, det vill säga att de har svårt med att ta eget ansvar för sitt 

arbete. Dessutom är det svårt för dessa elever att vara delaktiga i gruppuppgifter där det krävs 

en ständig uppmärksamhet. Samma elever tenderar att hamna i riskzonen för att komma efter i 

skolarbetet eller få särbehandlad undervisning. Detta kan i sin tur leda till att de avbryter 

skolgången i förtid (a.a.). 

Strandberg (2013, s. 18) menar att det inte bara är elever i
2
 speciella behov som finner läxor 

problematiska. Han belyser att elever generellt upplever läxor som meningslös då de inte får 

någon respons från sin lärare.  Dessutom har Cooper, Robinson och Patall (2006, s. 4/3) i sina 

studier påpekat att elever upplever läxor som den främsta källan till stress, samt både fysisk 

och psykisk matthet.  

Ur vårdnadshavarens perspektiv kritiseras längden av en läxa, dess svårighetsgrad, samt hur 

den ska tolkas (Cooper, Robinson & Patall 2006, s. 4/3). Författarna menar att instruktioner 

eller syftet av läxor är diffusa för vårdnadshavare som är vana vid deras egen skolgång. 

Därmed riskerar vårdnadshavaren att skapa förvirring hos eleven eftersom hemuppgiften kan 

vara obekant för dem. En annan aspekt som Cooper, Robinson och Patall (2006, s. 9/8) har 

belyst är att det finns vårdnadshavare som pressar sina barn på ett orealistiskt sätt till att 

genomföra och fullborda sina läxor. De (a.a.) menar att dessa elever riskerar att bli beroende 

av hjälp från andra och kan i vissa fall fuska på läxförhör eller prov. Därför kan det ha en 

negativ effekt att involvera vårdnadshavare i skolarbetet.  

                                                            
2 Genom att beteckna i (elever i behov av…) läggs brister på omgivningen, istället för eleven. 
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4.2.2 Positiva effekter 

Cooper, Robinson och Patall (2006, s. 48) hittade i sin metastudie 69 samband mellan läxor 

och elevens prestation. 50 av dessa samband påvisade positiva effekter och 19 i en negativ 

riktning. Detta anser de (a.a.) beror på att läxor gör att eleven kommer ihåg faktakunskap 

bättre, förståelsen av ämnet ökar, samt att de tränar sitt kritiska tänkande. Författarna (a.a.) 

fann också att elever utökade sin begreppsbildning då de gjorde sina läxor. Vidare påvisade 

Epstein och Van Voorhis (2001, s. 183) i sin metastudie att elever som fullbordade sina läxor 

presterade bättre på läxförhör och prov, samt att de fick bättre betyg än de elever som inte 

slutförde sina läxor. Detta resultat fann man hos både de yngre och äldre eleverna. Även om 

eleverna endast gjorde delar av sina läxor presterade de likväl bättre på läxförhör och prov än 

de elever som inte gjorde läxorna alls. 

Lärare bekräftade i Voorhis (2004, s. 3/207) studie att det både finns elever som vanligtvis 

räcker upp handen och vill prata i klassrummet, men även elever som mestadels sitter tysta 

och lyssnar. Som lärare kan du inte vara säker på att dessa tysta elever förstår genomgången, 

och med det uppmärksammar Voorhis (2004, s. 3/207) en läxas betydelse då de tysta eleverna 

får en chans till att bidra individuellt och bevisa att de förstår uppgiften.  
 

Theodore, et. al (2009, s. 1/275) bidrar med ett annat perspektiv angående fördelar med läxor 

där eleven tränar på att förstå innebörden i olika kontexter genom läsning, förbättrar 

självbehärskning och ges tillfällen att praktisera nyinlärda kunskaper. Författarna (a.a.) 

fortsätter med att belysa vikten av samarbete lärare och skolpsykolog emellan, särskilt där det 

finns elever som har det kämpigt i det övriga skolarbetet. Tillsammans kartlägger de elevernas 

personligheter och behov. Resultaten av samarbetet blir då mer effektiva och personliga läxor 

(a.a. s. 22/296). 

4.3 Meningsfulla läxor för elevers lärande 

 

“Teachers need to help students become so absorbed in the task that other 

distractions and competing alternatives fade away”. (Bembenutty, s. 5/452) 

Ett sätt att få en svenskläxa meningsfull är att göra den interaktiv. Epstein och Van Voorhis 

(2001, s. 11/191) menar att eleven själv tar ansvar för sin läxa, där samspelet mellan vänner, 

familj och samhällsmedborgare uppmuntrar till konversationer och aktivt lärande. Den 

interaktiva läxan kan ha många olika syften så som att utveckla en färdighet, förbereda inför 

prov samt ta personligt ansvar. Läxan utvecklar relationerna lärare, elev och vårdnadshavare 

emellan, då det finns ett samarbete som fördjupar kontakten mellan dem (Voorhis, 2004, s.4).  

En interaktiv läxa fordrar att eleven undersöker ett aktuellt ämne mer utförligare genom att 

involvera en förälder eller annan vuxen person i omgivningen. Eleven uppmuntras till 

språkande genom att skriva brev/intervjua till exempelvis en släkting, rita/ta fotografi av 

något som har en viktig innebörd i familjen, vara med och planera aktiviteter, hjälpa till med 

budgetering osv. (Epstein & Van Voorhis, 2001, s.10/190). Allt för att främja elevens 
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förmågor, så som exempelvis läsandet, skrivandet och dialogen i klassrummet och hemmet 

(a.a.). Strandberg (2013, s.34) visar att fördelen med interaktiva läxor är det sociala samspelet 

som ger kulturella erfarenheter, samt stimulerar språk och elevens tänkande. 

En annan framgångsfaktor är relationen mellan läraren och eleven (Philipp & Thanheiser, 

2010, s. 5/12). Författarna (a.a.) fann i sin studie att när lärarna tar sig tid att prata individuellt 

med sina elever, så ändras deras uppfattning om den enskilda eleven. De (a.a.) menar genom 

att ställa frågor och samtala med eleven lär de sig mer, och förstår därmed att skolan inte är 

den enda saken som påverkar elevens liv. Dessutom påpekar Philipp och Thanheiser (2010, s. 

5/12) att då läraren visar ett genuint intresse för sina elever resulterar det ofta positivt för dem 

i skol- och läxarbetet. Författarna (a.a.) avslutar sin studie med att påpeka att läraren allt för 

ofta känner att det första ansvaret ligger i undervisningen och inte i relationerna. 

En meningsfull läxuppgift kan ske i samarbete med en studiekamrat eller också i grupp 

(informella grupper), med syfte att ta del av varandras perspektiv (Voorhis, 2004, s. 4). Detta 

kan träna förmågor hos eleven så som att lyssna, läsa, skriva och formulera sitt tal. Epstein 

och Van Voorhis (2001, s. 2/182) belyser att samspelet mellan eleverna, med fördel, kan 

organiseras i formella grupper där läraren fördelar ansvaret. Här kan även förmågan att ta till 

sig instruktioner, fordras hos eleven.  

Utöver de effekter den interaktiva läxan ger eleven, finns det andra vinster än bättre prestation 

och högre betyg. Epstein och Van Voorhis (2001, s. 10/190) har funnit en koppling mellan 

skola-hem-omgivning. Kopplingen ger eleven en ökad förståelse för de resurser som finns att 

inhämta även i de sämre socioekonomiska områdena, det vill säga att eleven får livserfarenhet 

som kan inhämtas oavsett var man bor. Moll (2000, refererad i Strandberg, 2013, s. 21) som 

bedrev studier i Arizona runt områden som dominerades av urspungsbefolkning, 

mexiamerikaner samt afroamerikaner utvecklade tillsammans med forskare en ny läxmetod 

(Funds of knowledge). Moll (a.a. s. 21) fann att graffiti och vandalism minskade när ”Funds 

of knowledge” pågått ett tag. Dessutom rapporterades högre närvaro samt mer engagemang 

hos eleverna. Strandberg (2013, s. 34) utförde en liknande studie, som han kallade 

”Läxprojektet”. Syftet med det var att i en mångkulturell klass i Rinkeby, försöka skapa en 

effektiv och meningsfull läxa. Han och andra lärare prövade och förfinade olika strategier för 

att få ett optimalt språkande och lärande hos eleverna. Dessa läxor gjordes interaktiva och var 

konstruerade så att eleven fick ett ämne som skulle diskuteras hemma, för att sedan presentera 

föräldrarnas livsberättelser respektive sina egna tankar inför klass eller grupp (a.a. s. 54). De 

fann att interaktiva läxor gav mer mening för både elever, vårdnadshavare och lärare i 

klassen. Förmågor inom svenskämnet, såsom att kunna jämföra varandras tankar och 

erfarenheter, uttrycka sig i skrift och tal, samt att kunna uttrycka sina idéer, utvecklades hos 

eleverna (Strandberg, 2013, s. 21,53). Emellertid ska påpekas att samtliga studier har berört 

elever som går i åk. 4-9. 

Varje dag tar elever ett beslut huruvida de ska göra sin läxa, baserat på dess första intryck 

(Vatterott, 2009, s. 5/14). Faktorer så som storleken, instruktionerna samt svårighetsnivån på 

en läxa avgör om eleven motiveras eller inte. En annan faktor menar Bembenutty (2009, s. 4) 

är vilka strategier eleven själv använder sig av i läxarbetet. De elever som man fann (a.a.) 
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mest framgångsrika i sina skol- och läxarbeten var de som hade utvecklat strategier, som att 

sätta upp egna mål, förmåga att sålla ut oviktig information samt upprätthålla motivationen. 

Resultaten visade sig medföra en god självkänsla samt positiv tillförsikt inför nästkommande 

uppgift. De elever som däremot inte kan eller vill fullfölja sin läxa, använder sig ofta av 

varierande strategier för att undvika oönskade effekter från lärare, vårdnadshavare samt 

vänner. Detta med lägre självkänsla som resultat (Bembenutty (2009, s.1 2/459). Han (a.a., s. 

16/463) påpekar att läraren har en central roll i att hjälpa sina elever redan från start med att 

utveckla bra strategier gällande läxarbete, där hon/han kan hjälpa till med att sätta upp 

genomförbara mål, planera i veckokalender, samt föra loggbok. 

Vatterott (2010, s. 1/10) anser att en meningsfull läxa består av bland annat ett tydligt syfte 

där läraren låter eleven få välja bland olika strategier för att lära sig. Ett område inom 

svenkundervisning är att bredda sitt ordförråd i både tal och skrift, genom att eleven själv får 

välja sin strategi så som att repetera, lägga orden i spel m.m, ges eleven en större chans att 

uppnå målet och att få ett större ordförråd. Hon (a.a.) menar att alla elever är olika och måste 

få hitta sin egen strategi. Vatterott (2010, s. 2/11) tar upp en annan viktig beståndsdel gällande 

meningsfull läxa, där lärarens förmåga att utforma uppgiften är avgörande för att eleven ska 

kunna demonstrera sina kunskaper. Exempel på detta är skrivläxor som uppmanar att beskriva 

ett ord respektive en term i en annan kontext, som har visat sig fungera bättre än en läxa som 

endast fordrar att definiera. I kontexten skriver eleven en berättelse där de måste 

implementera orden samt termerna. Bembenutty (2009, s. 6/452) har funnit liknande resultat 

där lärarna utformade läxor med öppna frågor och förväntade sig varierande svar. Här tränas 

förmågor hos eleven, så som att skriva fullständiga meningar samt förklara och att kunna 

bestämma vad som är väsentligt i sammanhanget. 

Vidare menar Vatterott (2010, s. 3/12) att eleven själv bör vara medbestämmare i processen 

vid meningsfulla läxor där de är med och planerar sina uppgifter. Hon (a.a.) anser att det 

underlättar för läraren att bedöma elevens egentliga kunskaper till att nå målen, samt att det 

kräver mindre av läraren. Eftersom eleverna blir de drivande aktörerna i planerandet av läxan 

tar läraren istället rollen som stöttare och vägledare. Där menar Vatterott (2009, s. 6/15) att 

eleven måste få känna att de fritt kan prata med läraren utan rädsla för negativ konsekvens.  

Äganderätten för en läs-läxa gör att hemuppgiften blir meningsfull, där läraren ger eleven 

rätten att uppskatta tiden de har läst i sin bok hemma under en veckas tid, och sedan ska 

eleven kortfattat skriva vad de har läst. Denna lässtrategi står i kontrast till de traditionella 

läsprojekten där eleven ombeds att läsa till exempel 15 minuter varje dag och sedan få en 

signatur av föräldern, menar Kohn (2006, refererad i Vatterott, 2010, s. 13). Han (a.a.) fann att 

de elever som redan älskade att läsa begränsades av de traditionella läsläxorna då de kände att 

de bara kunde läsa under de former som läraren bestämt. 

What parents are discovering (surprise) is that those kids who used to sit down 

and read for pleasure/…/ are now setting the timer, choosing the easiest books, 

and stopping when the timer dings. /…/ Reading has become a chore, like 

brushing your teeth. (Kohn, 2006, citerad i Vatterott, 2010, s.13) 
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Kohn (a.a.) påvisar att det är bättre för läraren att fokusera på om en läs-läxa ger något för 

elevens utveckling, än att bekymra sig över om eleven har gjort sin läxa. Läraren bör vidga 

sitt perspektiv över vad läsning innebär, samt inkludera hjälpmedel såsom bloggar, webbsidor 

och magasin i läxgörandet. 

Vatterott (2010, s. 4/13) fann att känslan av kompetens i att lösa läxuppgifterna var viktig hos 

eleven. Hon (a.a.) påvisade att eleverna kan bli modfällda av hemuppgifter som de inte klarar 

av att lösa på egen hand. I Theodors et al. studier (2009, s. 2/276) fann man att motivation är 

en viktig faktor för att eleven ska driva på sitt skol- samt läxarbete. De (a.a.) menar dock att 

motivationen inte tjänar sitt syfte om eleven inte klarar av att färdigställa sin läxa eller då de 

svarar fel. Därför anser Vatterott (2010, s. 4/13) att hemuppgiften ska designas så att alla 

elever i klassen ska kunna utföra den. Eftersom alla elever är olika måste läxor anpassas och 

ha olika svårighetsgrader. 

Voorhis (2004, s. 5/209) bildade med sin forskning som grund, en läxmall (TIPS)
3
 som 

läraren kan använda sig av. Med hjälp av läxmallen kan läraren inkludera syftet av 

hemuppgiften till vårdnadshavaren. Sedan bifogas klara och tydliga instruktioner för eleven 

om vad som förväntas av denne. Vidare har mallen en hemskolasektion för kommunikation 

mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Denna sektion används då exempelvis en fråga 

uppstår under arbetes gång, samt fungerar som feedback till läraren om hur eleven klarade 

hemuppgiften. Voorhis (2004, s. 5/209) menar att vårdnadshavaren blir mer involverad i sitt 

barns skolgång. Denna sektion i läxmallen (TIPS) har påvisat att vårdnadshavare i de låga 

socioekonomiska områdena har gett dem stöttning i att bli mer involverade. I studien delades 

eleverna upp i två grupper. De elever som deltog i den gruppen där TIPS användes, fick högre 

omdömen och betyg under en 18-veckorspreiod, än den andra gruppen. 

Gällande läxintervaller drog Voorhis (2004, s. 6/210) slutsatsen om att interaktiva läxor så 

som TIPS inte borde tilldelas oftare än en gång per vecka och istället ska komplettera andra 

former av hemuppgifter. Vatterott (2009, s. 3/12) däremot menar att när eleven ska träna 

något i hemläxa lär den sig mer effektivt om den övar lite varje dag.    

Klart är att layouten av en hemuppgift är viktig enligt Vatterott (2009, s. 6/15) som menar att 

elever i alla åldrar blir mer motiverade att påbörja och avsluta en hemuppgift om den är enkelt 

utförd.  Ju mindre information på en läxa och mer linjer att svara på, desto bättre. 

Användandet av exempelvis clip art och bilder gör en läxa mer intressant.      

4.5 Betydelsen av feedback 

Cooper (1989, refererad i Strandberg, 2013, s. 18) redogör för att elever upplever 

hemuppgiften som meningslös när de inte får feedback från läraren. Detta håller Walberg, 

Pascal och Weinstein (2003, s. 1/76) med om då de har funnit att prov som testar elevens 

läsförmåga i svenska och inom SO har påvisat bäst resultat, då läraren ger feedback på läxor. 

Liknande resultat har Voorhis (2004, s. 6/210) funnit då TIPS-läxor ger läraren en chans att ge 

                                                            
3 TIPS: Teachers Involve Parents in Schoolwork 
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feedback till sina elever. Läxmallen har också en funktion där läraren kan få feedback från 

föräldrarna om huruvida hemuppgiften var för svår för/lätt, om eleven förstod samt om den 

uppskattade hemuppgiften.  

Sist konstaterar Strandberg (2013, s. 53) att utbudet av svar och variation i klassen blir 

begränsat om hemuppgiften inte diskuteras i klassen, och eleverna går miste av sekundära 

erfarenheter och stimulering som kommer sig av svar och berättelser.    

4.6 Samspel med vårdnadshavaren 

 
Länge har samarbete mellan skola och hem inneburit en enkelriktad kommunikation, det vill 

säga att läraren förmedlat information till vårdnadshavaren via exempelvis föräldramöten eller 

utvecklingssamtal (Strandberg, 2013, s. 19). Dessa möten fyller dock inte behovet för att få 

till en tvåvägskommunikation mellan skola (lärare) och vårdnadshavare (hem). Van Voorhis 

(2013, s. 3) uppmärksammar en studie där vårdnadshavare antyder att deras bistånd till läxor 

ibland resulterar till något negativt eller opassande. Detta kan basera sig i att de är obekanta 

med uppgifterna. Strandberg (2013, s. 19) konstaterar då att vårdnadshavare känner ett behov 

av kommunikation hem-skola emellan, då de de har skilda skolerfarenheter samt förutfattande 

meningar om skolan. Strandberg (2013, s. 18) hävdar att det är få vårdnadshavare i Sverige 

som anser att skola och hem inte ska samarbeta och menar vidare att ett minskat avstånd då 

skulle gynna elevernas utveckling och lärande. Det är speciellt viktigt för flerspråkiga elever 

att samarbetet skola-hem emellan fungerar, då tydligheten ligger till grund för färre 

missuppfattningar (a.a.). 

 

Axelrod, Zhe, Haugen och Klein (2009, s. 2/326) belyser olika strategier för att förbättra 

elevens läs- och skrivförmåga. Läraren kan hjälpa vårdnadshavaren genom att påvisa hur de 

bäst kan instruera stöttning för sina barn med en hemläxa. Ett exempel på en sådan strategi är 

att sätta upp mål eller att göra tillfälliga kontrakt för att motivera barnet genom yttre belöning 

(a.a.). En annan viktig aspekt att ta upp med vårdnadshavaren är att vara stöttande i barnets 

strävan efter en fungerande personlig strategi (Vatterott, 2010, s.11). 

4.7 Sammanfattning 

Vår litteraturstudie sammanfattar forskning kring hur läxor påverkar de yngre eleverna och 

deras skolprestationer. Av de artiklar vi granskat framgår det att läxor kan ge både positiva 

och negativa effekter hos eleven. Det har även framgått att då en svenskläxa görs meningsfull 

resulterar den i en förbättrad prestation hos eleven och förmågor utvecklas hos dem så som att 

kunna jämföra, uttrycka sig i tal och skrift, samt att kunna uttrycka sina idéer. Om en läxa 

däremot är utformad på ett traditionellt sätt, menande en kollektiv läxa, har den en större 

tendens att påverka eleven negativt. 
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Forskning säger att en läxa som förbereds behöver vara tydlig med sitt syfte, för att eleven 

och vårdnadshavaren ska vara medveten om varför den ges ut, samt för att kunna påverka 

utvecklingen utifrån sina egna lärstrategier. 

5. Diskussion 

I nedanstående kapitel diskuterar, värderar och reflekterar vi över litteraturstudiens metod – 

och resultatdel. Detta kommer att kopplas samman till en diskussion där vi även framför egna 

tankar. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har haft som mål att göra denna litteraturstudie så tillförlitlig som möjlig, och har gått 

tillväga enligt de systematiska riktlinjer som finns för vetenskapligt skrivande (Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). 

Validitet går ut på att avgöra om de slutsatser som inhämtats från undersökningar, hänger ihop 

eller inte, samt om de kan generaliseras till andra grupper. Vi anser att vår litteraturstudie är 

valid då den baseras på studier där alla påvisar liknande resultat vare sig det handlar om för- 

respektive nackdelar av läxors nytta. Om ett resultat från en undersökning blir samma om den 

skulle utföras igen, skulle den då vara reliabel. Vi anser att vår studie är reliabel, eftersom en 

liknande studie med samma syfte, skulle få likartad empirisk data att bearbeta. 

Vår litteraturstudies resultat bygger på elva vetenskapliga artiklar. Vi fann flera nationella 

relevanta artiklar men flertalet av dem på Swepub, Avhandlingar.se, DiVA, Skolverket samt 

BADA, kunde inte användas då de enbart låg på magisternivå. Utav de nio nationella artiklar 

vi ville använda oss av, kunde vi efter kvalitetsgranskningen endast nyttja en artikel från 

databasen Swepub, där sökordet var ”läxor”. Därmed fick vi vara mer tydliga med 

sökfunktionerna för att finna artiklar på andra databaser, som mötte våra forskningsfrågor. 

Eftersom ytterst lite vetenskaplig forskning har gjorts i Sverige gällande läxa, baseras till 

störst del vår studie på amerikansk forskning. Dessa artiklar hittades mestadels genom 

ämnesordssökning på databasen ERIC samt ämnesord/fritextord på Google scholar (”more 

than minutes”; Cooper AND homework AND academic achievement AND language). Två av 

artiklarna vi använde i resultatdelen anser vi vara av lägre kvalité och har därmed använts 

sparsamt i vår studie. En av artiklarna användes dock för att de tog upp aspekter kring 

relationen mellan lärare och elev, som inte var självklara i de andra artiklarna. Den andra 

baserades på forskning som utfördes 1985. Eftersom artikeln var så pass gammal tog vi 

beslutet att inte basera vår studie på den, utan tog endast upp aspekter kring feedback som inte 

var självklara i de andra artiklarna. Då endast en artikel var av svenskt ursprung, minskar 

applicerbarheten något för den svenska pedagogen. Vi anser detta eftersom man måste ta i 

beaktande att det finns kulturella skillnader gällande syn på lärande, barns utveckling, 

familjeförhållanden, uppfostran samt aktuella läroplaner.  



15 
 

Fenomenet läxa berör många av oss och är ett högaktuellt ämne. Medan vi fick många bra 

träffar gällande läxa, bestämde vi oss för att begränsa oss och fokusera på det mest väsentliga, 

det vill säga hur läxor påverkar de yngre eleverna samt en svenskläxas eventuella nytta och 

meningsfullhet. Med den avgränsningen blev det svårare för oss att nå vår målsättning 

eftersom nästan all forskning kring läxa har involverat elever från åk. 4 och upp. Därmed 

uppmanar vi läsaren, särskilt F-3 läraren, att noga reflektera resultaten och applicera denna 

kunskap förståndigt. 

Av de elva artiklar som vi använde i resultatdelen baserades fyra studier på kvantitativ 

forskning där man fokuserade på positiva förstärkningar och intervaller från ”on-task” 

insatser
4
. Två av artiklarna var baserade på kvalitativ forskning där författarna intervjuade 

föräldrar/elever, samt delgav sina egna erfarenheter som lärare. Av de sju litteraturstudier som 

vi granskade var flera metastudier, där författarna har sammanfattat sina egna tidigare studier 

och andras. Samtliga artiklar oavsett om synsätt på läxor inte stämde med vårt syfte var 

berikande för vårt arbete. En nackdel med att vi använde oss av litteraturstudier är att vi inte 

vet hur valida de vetenskapliga författarnas sammanställda resultat och tolkningar är. Dock 

anser vi dem vara betydelsefulla eftersom samtliga författare pekar på samma 

metaforskningar. Dessutom är de väl renommerade i forskarvärlden, det vill säga de är kända 

och etablerade. Trots problemet med att hitta artiklar som berörde elever i de yngre åldrarna 

så anser vi att de samtliga sju artiklarna var de som var mest relevanta och applicerbara.  

I vår bearbetning av studien har vi visat hur vi gick tillväga med att söka, granska och välja ut 

relevanta texter för att knyta an till vårt syfte. Artiklarna kvalitetsgranskades (bilaga C1-C6) 

vid urval 2 enligt vetenskapliga riktlinjer för att vara säker på att de var aktuella respektive 

tillförlitliga. Om kvalitetsgranskningen hade skett efter bearbetning av text hade vårt arbete 

inte blivit lika tillförlitligt, då vi inte hade fått lika djup förståelse för författarna samt deras 

forskningar.  

På grund av det stora bortfallet av artiklarna på magisternivå, fick vi frångå de nationella 

artiklarna och påbörja en helt ny sökning på internationell nivå. På grund av detta förlorade vi 

värdefull tid och bearbetningen gav inte den bästa utdelningen, men vi fick ändå tillräckligt 

material för att besvara våra frågeställningar. 

Vi anser att det finns både för respektive nackdelar med att vi delade upp artiklarna oss 

emellan. Nackdel med detta arbetssätt är risken med att inte bli experter på alla artiklar. Detta 

kan bidra till minskat kunskapsutbyte. Detta till trots var anledningen till vårt val av 

arbetssättet tidsaspekten, då mängden av texter var stor.  Fördel med detta arbetssätt är att vi 

blivit experter på just de artiklar vi läst eftersom vi har varit tvungna att noga återberätta och 

förklara för varandra textens innehåll. För att minimera risken av minskat kunskapsutbyte var 

diskussion kring texterna ett måste. Ytterligare en fördel med vårt arbetssätt anser vi vara den 

vunna tiden som vi kunde använda till kvalitetsgranskning av artiklarna. 

                                                            
4 On-task insats: Eleven stannar upp vid tidsintervaller för att reflektera över sitt fokus på sin arbetsuppgift. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Vi ville med denna litteraturstudie sammanfatta forskning kring hur läxor påverkar de yngre 

eleverna och dess skolprestationer. Vi har fokuserat på meningsfulla läs – och skrivläxors 

innehåll samt lärarens feedback.  

Oavsett om läxor ger en negativ effekt hos eleven, går det enligt resultaten i de artiklar vi läst, 

att förebygga många av dessa effekter. Ett sätt att undvika negativa effekter kan vara att 

försäkra sig om att läraren samt vårdnadshavaren besitter kunskaper om hur bästa stöttning 

kan ske gällande elevens utveckling av strategier, tydlighet samt en läxas syfte (Theodore, et 

al, 2009, s. 2/276); (Ramdass & Zimmerman, 2011, s. 4/197). Vidare påvisar Redding (2000, 

s. 15); Marzano och Pickering (2007, s.1) samt Schrat Carr (2013, s. 179) i sina studier att de 

positiva effekterna väger tyngre då man har sett tydliga samband mellan meningsfull läxa och 

mer kunskap samt högre betyg hos eleven. 

Utöver de kunskaper som läxor är avsedda att befästa hos elever har positiva effekter såsom 

högre närvaro samt mer engagemang framkommit.  Oavsett vilken socioekonomisk bakgrund 

eleverna har, har man funnit positiva studieresultat då eleven, dess familj, samt omgivningen 

har engagerats i läxor (Redding, 2000, s. 5); (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 9/189). 

Strandberg (2013, s. 53) menar att familjen och omgivningens erfarenheter blir elevens 

sekundärkälla, som bidrar med utökad språkkunskap, skrivfärdigheter samt förmågan att 

kunna avgöra de relevanta delarna av informationen de tar till sig. 

Utifrån egna erfarenheter anser vi inte att det alltid är den socioekonomiska statusen avgör om 

ett barn stimuleras i läxgörandet eller inte, och vi menar att de som vill stödja sina barn i 

skolgången, hittar sätt att göra det. Vidare delar vi Schrat Carr’s (2013, s. 178) syn på att 

samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare är viktig, vilket är ett av värdegrundsmålen i Lgr 

11
5
 (Skolverket c, 2011, s. 8, 16). Där kan man läsa att "skolan ska klargöra för elever och 

föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och 

skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har/.../ [läraren]samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.”. I de 

fall då vårdnadshavaren inte har möjlighet till att hjälpa sitt barn i läxgörandet, kan lärare och 

vårdnadshavare tillsammans komma överens om stöd utifrån, så som syskon, en annan vuxen 

eller läxhjälpsorganisationer (a.a.).  

Vi har sett tendenser i artiklarna där elever blir stressade och mår psykiskt/fysiskt dåligt av 

läxa. Detta har i vissa fall lett till dålig självkänsla och ångest hos eleven (Voorhees, 2011, s. 

364). Andra negativa effekter som har påvisats är knutna till kunskapsklyftor mellan låg- 

respektive högpresterande elever, samt lärarens och vårdandshavarens oförmåga att stötta sina 

elever/barn (Strandberg, 2013, s. 17). Dock har andra forskare menat att detta beror på att 

läxorna inte fyller sin funktion då den antingen är för svår för eleven att lösa, syftet och 

instruktionerna är diffusa, eller att uppgifterna endast bidrar med upprepningar (Cooper, 

Robinson & Patall 2006, s. 4/3). 

                                                            
5 Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 
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Som vi tidigare nämnde har en meningsfull läxa bland annat ett tydligt syfte där läraren låter 

eleven få välja bland olika strategier för att lära sig. Detta sammanstrålar med Lgr 11 

(Skolverket c, 2011, s. 223) centrala innehåll där det står att eleven ska träna på ”strategier för 

att skriva olika typer av texter med …/”.  

Vidare nämnde vi att om vi låter eleven vara med och forma sina egna läxor, ger det dem en 

äganderätt som har påvisat positiva effekter hos eleven. Lgr 11 (Skolverket c, 2011, s.15) 

stödjer detta genom de övergripande målen där det står att läraren ska ”tillsammans med 

eleverna planera och utvärdera undervisningen…/”. 

En läxa ska utformas så att eleven kan demonstrera sina kunskaper, bland annat i form av 

öppna frågor. Det är även viktigt för eleven att känna att de är kompetenta nog att kunna 

utföra sin läxa. Därmed måste en läxa designas så att den inte blir för svår och att alla elever 

ska kunna lösa uppgiften. Det är också viktigt att en läxa är attraktiv rent estetiskt då det är 

den delen som ger första intrycket hos eleven.  

Lgr 11 (Skolverket c, 2011, s.14) menar att läraren ska: ”organisera och genomföra arbetet så 

att eleven/…/ upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt”. Ett sätt för läraren att hela tiden utmana elevens kunskapsutveckling är att använda 

feedback som ett verktyg, hos både läraren, vårdnadshavaren och eleven. Schrat Carr (2013, s. 

174) belyser att en fullföljd läxa ger läraren feedback av elevens kunskaper. Som lärare är 

feedback ett tillfälle att uppmärksamma elevens egentliga kunskaper, då Voorhis (2004, s. 

6/210) menar att läxmallen (TIPS) kan bidra till att uppmärksamma elevens individuella 

resultat. En annan slags feedback inom läxmallens ramar (a.a.) är att vårdnadshavaren talar 

om för läraren hur läxan påverkat barnet/eleven, huruvida den var för lätt respektive svår, lång 

eller kort etc. Enligt Strandberg (2013, s. 53) kan feedback även ske i helklass där eleverna 

ger varandra och läraren muntlig feedback genom att delge sina kunskaper utifrån läxans 

uppgift. Vi anser att feedback i alla dess former bidrar till en ökad skolprestation hos eleven, 

och vi har i de artiklar vi läst samt i media fått belägg för våra uppfattningar. I 

kvalitetsmagasinets artikel Feedback från läraren viktigast för elevernas resultat 

(http://kvalitetsmagasinet.se/feedback-fran-lararen-viktigast-for-elevernas-resultat/) belyses 

läxor som den ”enskilt mest avgörande punkten för goda resultat är att lärarna söker 

återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar”. 

Av egna erfarenheter ser vi att verktyg så som god läs – och skrivutveckling samt LUS kan 

användas för att avgöra elevens läs och skrivnivå. Då eleven tillsammans med läraren framför 

exempelvis sin läsläxa, kan läraren med stöd av verktygen bedöma vad den enskilda eleven 

kan och vad denna behöver träna på o.s.v.  

 

Gällande interaktiva läxor ser vi en potential inom svenskämnet. Fördelar med detta är att 

läxorna till sin natur är individualiserande eftersom eleverna får arbeta med alla olika 

beståndsdelar i svenskämnet (läsa, förstå instruktioner, lyssna, skriva, tala) på deras egen nivå. 

Om den interaktiva läxan exempelvis fordrar att eleven ska intervjua människor i dess 

omgivning, för att sedan återberätta i klassrummet går detta att genomföra oavsett elevens 

socioekonomiska status, kunskapsnivå inom ämnet eller motivation. Ytterligare en aspekt 
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angående interaktiva läxor är att den är socialt inriktad, med vilket avses att eleverna vidgar 

sitt tänkade då de måste använda fler än en förmåga att skapa. Detta i motsats till en 

traditionell läxa (mindre effektiva läxor, repetitionsblad). Detta stämmer väl överens med 

Lgr11 (Skolverket, 2011, s. 9) som ”språk, lärande och identitetutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. 

Vattorotts (2010, s. 12-13) reflektioner kring elevens äganderätt gällande läslogga anser vi 

vara en positiv möjlighet för elevens fortsatta läsning och lust till lärande. Här ser vi 

möjligheten att som lärare konstruera en läsläxa där eleven inte fordras att läsa en betstämd tid 

var dag, utan istället uppmanas att uppskatta hur mycket tid de lägger ner på läsning varje 

vecka, samt sammanfattar de lästa sidorna. För att ytterligare förstärka läsläxor kan läraren 

använda sig av boksamtal där eleverna får en chans att fördjupa sig i texten, för att kunna 

återberätta bokens innehåll för sina kamrater. Exempel på hjälpmedel kan vara användandet 

av reciproka
6
 boksamtal för att ställa frågor m.m.  

(http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/10/28/dockorna-hjalper-barnen-forsta) 

Detta går i linje med Lgr 11 (Skolverket c, 2011, s. 223) centrala innehåll där det står att 

eleven ska träna på ”Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen 

för olika mottagare/…/att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” 

Gällande kunskapsluckor inom språkämnen menar Cooper, Robinson och Patall (2006, s. 

55/54) att fler tillförlitliga studier som håller sig till helheten måste bedrivas. Det vill säga 

studier som håller sig neutrala till användandet av läxa, och inte drar sig för resultaten oavsett 

om de är positiva eller negativa. Vidare anser författarna (Cooper, Robinson och Patall, s. 4/3) 

att allt för många studier har en vinklad ansats, där författarna inte argumenterar för sitt 

resultat då de upptäcker en sak men ställer sig mot sitt eget resultat (a.a.). 

6. Konklusion och implikation 

Våra konkusioner av de vetenskapliga artiklar vi läst sammafattas väl av ett citat vi tagit del 

av tidigare under utbildningen. 

”Vi gick ut från klassrummet, till ett annat klassrum. Där var golvet som jord, 

taket som himmel, fönstret som moln och dörren som sol” 

(http://www.ivattochtorrt-sverige.se/12794848) 

 

När eleven lämnar klassrummet för dagen, träder de in i ett annat slags klassrum (livet). Det 

livslånga lärandet är något som pågår hos eleven, både under skoltid samt fritid.  

För oss symboliserar meningsfulla läxor den frihet som naturlig kunskapstörst ger, eftersom 

det främjar självreglering, lustkänsla samt ägandeskap. Elevens möjlighet till att påverka sin 

egen skolgång med en personlig strategi, är en bidragande faktor till meningsfulla läxor. 

Likaså är familjens relationer/engagemang, samt lärarens vilja att stötta avgörande gällande 

                                                            
6 Reciproka strategier: Naturliga lässtrategier som läsaren mevetet nyttjar för att förstå en text. 
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barnets framgång. För att en läxa ska vara meningsfull bör den inte vara för lång och 

innehållet bör utmana eleven med uppgifter inom ett ämne denne behärskar där 

svårighetsgraden bör vara inom räckhåll. 

Feedback är ett verktyg i samspelet mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Ett exempel på en 

återkoppling är att eleven får veta vad denne kan och behöver träna på, av läraren. Med denna 

slags respons kan läraren utforma läxor som förstärker de begrepp eleven kan, samt får 

möjlighet att succesivt öka i svårighetsgrad.   

De interaktiva läxorna ökar engagemanget hos eleven och blir då meningsfull. Bredare 

kunskap inom ett visst ämne, som kommer sig av erfarenheter från primärkällor samt 

sekundärkällor, engagerar eleven till vidare utveckling. Kunskapen blir bredare eftersom 

omgivningens erfarenheter bjuder på ett större spektra, som läraren inte själv kan erbjuda. För 

att läraren ska kunna ge eleverna meningsfulla uppgifter bör inte fokusering ligga på om 

eleven har gjort sin läxa, utan istället på vad eleven har lärt sig. 

Då eleven får möjlighet till att öva på färdigheter samt långsiktigt tänkande ger läxor en 

positiv effekt. Rutiner förbättrar elevens skolprestation, samt leder till mer självreglering. 

Ytterligare en positiv effekt läxor ger, är att lågpresterande elever som hamnat efter i 

skolarbetet också kan uppnå målen. 

Läxor som inte har ett meningsfullt innehåll kan ha en negativ påverkan hos eleven, så som att 

den aldrig påbörjas eller fullföljs. Detta kan medföra känslor så som ångest samt dålig 

självkänsla. Eleven kan då känna sig stämplad som oansvarig eller bara ser sina negativa 

egenskaper.  

Den forskning vi har behandlat i denna litteraturstudie visar att läxor har en både negativ 

respektive positiv effekt på elevens inlärning och lärande, beroende på hur läxor utformas. Då 

en läxa är meningsfull finns tydliga indikationer på elevens skolprestation och välmående. 

Vidare har vi sett tendenser att vårdnadshavarna har betydelse för elevens utveckling. De 

behöver kunskaper, lära sig strategier om hur de kan vara en resurs för sitt barn i läxhjälpen. 

Dessa kunskaper kan förmedlas från lärare, skola eller omgivning. 

För att få en bättre förståelse för skolverksamheten i Sverige behövs mer nationell forskning 

på hög vetenskaplig nivå. Detta eftersom de senaste riktlinjerna (Skolverket, 2011, s. 7, 8, 14) 

är att jobba för ett inkluderande klassrum där elever med andra språk, 

koncentrationssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter ska få samma förutsättningar i såväl 

läxor som utveckling. 
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8. Bilagor 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt              Bilaga A:1 

 

Sökord ERIC Swepub Avhandlingar 

.se 

Skolverket Google 

scholar 

BADA DiVA 

Läxor  Läxor   Läxor  Läxor 

Läxa homework Läxa  Läxa Läxa Läxa Läxa 

Läxa & 

prestation 

Homework 

AND 

achievement    

Läxa & 

Prestation   

Läxa & 

statistik 

Homework 

AND 

statistics    

Läxa & 

Statistik   

Hemuppgift     Hemuppgift   

Läxor i 

Svenska   

Läxor i 

Svenska    

Läxor i 

svenska 

Svenskämne      Svenskämne  

Läsläxan     Läsläxan   

Läsa AND 

läxa AND 

skriva 

Reading 

AND 

homework 

AND 

writing,        

More than 

minutes     

More than 

minutes   

Cooper& 

läxa & 

akademisk 

prestation& 

språk     

Cooper & 

homework 

&academic 

achievement 

&language  

arts    



 

Tabell 1. Sökordsöversikt                                                                             Bilaga A:2 

 

 

Sökord ERIC Swepub Avhandlingar

.se 

Skolverket Google 

scholar 

BADA DiVA 

 

Läxa AND 

akademisk 

prestation 

Homework 

AND 

academic 

achievement       

Tid AND 

uppgift 

AND läxa 

Time AND 

task AND 

homework       

Läxa AND 

interaktiv 

Homework 

AND 

interactive       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 2. Sökhistorik              Bilaga B 

 

Datum Databas Namn/sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakter 

Urval 1 Urval2 

2014.05.05 Swepub Läxor 19 19 12 1 

2014.05.05 Swepub Läxa 3    

 

2014.05.05 ERIC 

Homework AND 

achievement, 

peer reviewed + 

full text 165 13 13  

 

2014.05.05 ERIC 

Homework AND 

statistics, peer 

reviewed + full 

text 14 8 7  

 

2014.05.05 ERIC 

Reading AND 

homework AND 

writing, peer 

reviewed + full 

text 9 4 4  

 

2014.05.06 Avhandligar.se Läxor i Svenska 1 1 1  

2014.05.06 Skolverket Läxa 33 5 5  

 

2014.05.06 Google scholar 

Läxa, statistik, 

prestation, 

hemuppgift, läxor 17 7 7  

2014.05.06 Google scholar läsläxan 101 20 11  

 

2014.05.06 BADA 

Läxa, 

svenskämne 23 3 3  

2014.05.07 DiVA 

Läxa, läxor, läxor 

i Svenska 33 1 1  

 

2015.05.15 ERIC 

Homework AND 

teacher AND 

student 189 22 6 5 

 

2015.05.15 Google scholar 

More than 

minutes 2 980 000 1  1 

 

2015.05.15 Google scholar 

Cooper, 

homework, 

academic 

achievement, 

language 18800 1  1 

2015.05.15 ERIC 

Homework AND 

academic 

achievement 

AND improve  15 15 3 1 

2015.05.15 ERIC 

Time AND task 

AND homework 23 23 4 1 

2015.05.15 ERIC 

Homework AND 

interactive 14 14 2 1 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                               Bilaga C:1 

Publikationsår/ 

Utgivare 

Databas(er)/ 

Sökord/Kriterier/ 

Inklusions- och 

Exklusionskriterier 

 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ 

Bortfall 

Slutsats/ 

Resultat 

1.  2009,  

National 

Association of 

School 

Psychologists. 

ERIC, 

Time, task, homework. 

“Peer reviewed”, “full 

text”. 

Michael I. 

Axelrod, 

Elizabeth J. Zhe, 

Kimberly A. 

Haugen & Jean 

A. Klein. 

Self-Management 

of On-Task 

Homework 

Behavior: A 

Promising Strategy 

for Adolescents 

With Attention and 

Behavior Problems. 

Att undersöka 

effektiviteten av 

”on-task”-

modellernas 

insats i hemmet 

för elever med 

koncentrations-

svårigheter och 

beteende, under 

3-10minuters 

intervaller.  

Familjen fick hem ett 

inspelningssystem 

för att spela in en 

timma av elevens 

läxgörande, utan stöd 

(baseline data). Nästa 

inspelningstillfälle 

fick eleven stanna 

upp efter 3, 

respektive 10 

minuter för att 

rapportera vad de 

fokuserade på, och 

hur redas beteende 

var just då. De fick 

också en enkät  för 

att besvara insatsens 

effekt.  

Urvalet bestod 

av fem elever i 

åldrarna 13-16 

år. Bortfall 

framkom ej. 

Efter ”on-task”-

insatserna 

förbättrades 

elevernas 

beteende, i form 

av självreglering. 

Alla parter 

upplevde att 

insatsen var enkel 

att genomföra, 

och resultatet blev 

att fler läxor 

lämnades in i tid.  



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                     Bilaga C:2  

Publikationsår/ 

Utgivare 

Databas(er)/ 

Sökord/Kriterier/ 

Inkusions- och 

Exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ 

Bortfall 

Slutsats/ 

Resultat 

2. 2006,  

American 

Education 

Research 

Association, Sage 

Publications 

Google scholar,  

Cooper, homework, 

academic 

achievement, 

language arts. “när 

som helst”, 

”inklusive patent”.  

Harris Cooper, 

Jorgianne 

Robinson & 

Erika Patall  

Does Homework 

Improve 

Academic 

Achievement? A 

Synthesis of 

Research, 1987-

2003 

Att sammanfatta 

flera studier som 

gjorts från 1987-

2003 i syfte att få 

ett helhets-

perspektiv gällande 

läxans eventuella 

nytta.  

 

Sammanfatta 

vetenskapliga 

publicerade och 

opublicerade artiklar. 

Författarna kontaktade 

rektorer på 77 olika 

universitet, skolor och 

utbildnings-

institutioner för att ta 

del av deras senaste 

forskning kring läxan. 

Urval: Elever i 

åldrarna 6-18. 

Bortfall: 

Studier som 

behandlade 

elever i yngre 

och äldre 

åldrar, än ovan 

nämnda. 

Författarna 

påvisar 

välgrundade 

resultat för 

positiva samband 

mellan läxa och 

prestation som 

ökar med ålder. 

3. 2011, Journal 

of Advanced 

Academics 

ERIC, Homework, 

teacher, student. 

“Peer reviewed”, 

“full text”. 

Darshanand 

Ramdass, Barry 

J. Zimmerman 

Developing 

Selfregulation 

skills: The 

Important Role of 

Homework 

Att utvärderar 

relationen mellan 

läxa och 

självreglering. 

De jämförde fem 

empiriska studier som 

undersökte sambanden 

mellan läxan och 

självreglering. 

Urval: Elever i 

grundskola 

upp till 

högskola. 

Bortfall: 

Framkommer 

ej. 

Författarna 

påvisar ett positivt 

samband mellan 

läxaktivitet och 

själveffektivitet, 

självreflektion 

samt ansvar för 

eget lärande. 

Elever bevarar 

fokus, hantering 

av omgivning, 

förhindrar 

distraktioner, 

fördröjning av 



 
 

tillfredsställelse 

samt hantering av 

tid. 10-åringar 

kan utveckla 

självreglerande 

förmågor. De 

påvisar att läxa 

utvecklar elevens 

självreglering i de 

äldre åldrarna. 
4. 2009, 

Taylor & Francis 

Group 

ERIC, 

Homework, 

academic 

achievement, 

improve. “Peer 

reviewed”, “full 

text”. 

Lea A. 

Theodore, 

Richard J. 

Dioguardi, 

Tammy L. 

Hughes, 

Danielle Aloiso, 

Melissa Carlo & 

Darren Eccles. 

A Class-Wide 

Intervention for 

Improving 

Homework 

Performance 

 

Att undersöka om 

huruvida yttre 

positiv förstärkning 

påverkar elevens 

rättstavning.  

Författarna undersökte 

om resultatet på 

elevernas prestation 

ökade gällande 

stavning, efter yttre 

positiv förstärkning. 1 

klass valdes slumpartat 

per vecka. De elever 

som klarat sig bäst på 

stavning fick välja 

mellan 4 olika  

förstärkningar 

(popcornfest, längre 

rast etc.)   

Urval: 21 

elever, 13 

manliga och 8 

kvinnliga i 

årskurs 4. 

Resultaten 

påvisade att 

insatsen gav en 

positiv inverkan 

på både 

rättstavning- och 

fullföljning av 

läxan.  

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                                                 Bilaga C:3  

Publikationsår/ 

Utgivare 

Databas(er)/ 

Sökord/ Kriterier/ 

Inklusions- och 

Exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ 

Bortfall 

Slutsats/ 

Resultat 

5. 2010, 

New England 

mathematics 

journal 

 

ERIC, 

Homework, teacher, 

student. “Peer 

reviewed”, “full 

text”. 

Randolph A. 

Philipp &  Eva 

Thanbeiser 

Showing your 

students you care: 

seeing the individual 

trees in the 

classroom forest. 

Diskussion kring 

relationen  mellan 

lärare-elev, och 

elevens förbättrade 

skolresultat. 

Författarna 

delger egna 

erfarenheter 

gällande 

individens roll i 

en grupp och 

relation lärare 

och elev 

emellan. 

Varken urval eller 

bortfall framkom i 

artikeln. 

Ju mer lärare och 

elev pratar sins 

emellan, desto 

mer ser man de 

positiva 

utvecklings-

aspekterna hos 

eleven. 

6. 2013, 

Institutionen för 

pedagogik och 

didaktik, 

Stockholms 

universitet 

 

Swepub, 

Läxor. 

”doktorsavhandling”. 

Max Strandberg 

 

Läxor om och för 

kulturell mångfald 

med föräldrars 

livserfarenheter som 

resurs – några 

kritiska aspekter. 

Att utveckla 

meningsfulla läxor 

för flerspråkiga 

elever och deras 

vårdnadshavare.  

Intervjuat både 

föräldrar och 

elever om hur de 

upplever läxan, 

och samarbete 

med andra 

lärare. Elever 

och 

vårdnadshavare 

lämnade sedan 

feedback på 

författarens läx- 

metod. 

Urval: Två klasser 

i grundskolan 

med fem lärare. 

Författaren 

utvecklade en 

interaktiv läxa där 

eleverna fick 

bredare kunskap. 

Många av 

elevernas 

förmågor 

utmanades. 



 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod                                                                        Bilaga C:4 

 

Publikationsår 

Utgivare 

Databas(er)/ 

Sökord/ Kriterier/ 

Inklusions- och 

Exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ Bortfall Slutsats/ 

Resultat 

7.  2011, 

Prufrock Press 

ERIC, 

Achievement, 

homework. “Peer 

reviewed”, “full 

text”. 

Héfer 

Bembenutty 

Meaningful and 

Maladaptive 

Homework Practices: 

The Role of Self- 

Efficacy and 

Self-Regulation 

Syftet med studien 

är att vara ett 

startskott för att på 

nytt syna 

styrkor/svagheter 

av aktuellt 

utövande av läxan. 

Litteraturstudien 

undersöker elevens 

självreglerings-roll 

i samband med 

läxan.  

Litteraturstudie 

baserat på egna 

och andras 

tidigare resultat. 

Sammanfattat 

principer samt 

elevers felaktiga 

strategier.  

 

 

Varken urval eller 

bortfall framkom i 

artikeln. 

Elever utvecklar 

ineffektiva 

strategier för att 

klara av läxa. 

Positiv relation 

mellan gjorda 

läxor och 

självreglering/ 

akademisk 

prestation påvisas. 

7 principer kring 

innehåll i läxa 

introduceras.  



 

 Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod                                                                       Bilaga C:5 

 

Publikationsår/

Utgivare 

Databas(er)/ 

Sökord/Kriterier/ 

inklusions- och 

exklusions 

kriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/bortfall Slutsats/ 

resultat 

8. 2001 

Lawrence 

Erlbaum 

Associates 

Google scholar. “när 

som helst”, 

”inklusive patent”. 

Joyce L.Epstein 

&  Frances L. 

Van Voorhis 

More Than Minutes: 

Teachers Roles in 

Designing 

Homework 

Att genom 

läxmallen ”TIPS” 

designa läxor som 

är utmanande och 

meningsfulla. 

Framföra 

vårdnadshavarnas 

roll i elevens 

läxgörande. 

Litteraturstudie 

baserat på egna 

och andras 

tidigare resultat 

för att finna 

mönster kring 

läxans effekter på 

elev, lärare samt 

vårdnadshavare. 

Resultaten som 

sammanfattades i 

studien baserades 

på enkäter, 

intervjuer och 

workshops.  

Varken urval 

eller bortfall 

framkom i 

artikeln. 

Läxmallen (TIPS) 

ökade familjens 

engagemang, samt 

elevernas 

prestationer 

speciellt i områden 

med låg social 

status. 

9.  2004, 

College of 

Education, The 

Ohio State 

University 

ERIC,  

Homework, 

interactive. . “Peer 

reviewed”, “full 

text”. 

Frances L. Van 

Voorhis 

Reflecting on the 

Homework Ritual: 

Assignments and 

Designs 

Problematisera 

läxan och diskutera 

kring läxmallen 

”TIPS”. 

Litteraturstudie 

baserat på egna 

och andras 

tidigare resultat. 

Sammanfattat 

kritiska aspekter. 

Varken urval 

eller bortfall 

framkom i 

artikeln. 

Lärare bör få chans 

att diskutera och 

instrueras kring de 

faktorer som ligger 

till grund för 

meningsfulla läxor. 

Läx-mallen (TIPS) 

funktion och 

fördelar förklaras. 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod                                                                        Bilaga C:6 

 

Publikationsår/ 

utgivare 

Databas(er)/ 

Sökord/Kriterier/ 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

Författare Titel Syfte Metod Urval/ 

bortfall 

Slutsats/resultat 

10.  2003,  

EBSCO 

Publishing 

ERIC, 

Homework, 

academic 

achievements, 

improve. . “Peer 

reviewed”, “full 

text”. 

Herbert 

Walberg, 

Rosanne Paschal 

& Thomas 

Weinstein.  

 

Homework's 

Powerful 

Effects on 

Learning  

 

Litteraturstudie där 

författarna lyfter 

fram läxans nytta 

och 

meningsfullheten 

med en 

regelbunden 

feedback. 

Sökte efter 

vetenskapliga 

artiklar på bland 

annat ERIC och 

sammanfattade 15 

empiriska studier.  

Urval: 

Amerikanska/ 

Kanadensiska 

grundskole-

elever. 

Läxan har en 

påtaglig positiv 

effekt gällande 

lärandet hos eleven. 

Amerikanska elever 

lägger lite tid på 

sina läxor. Påvisar 

Japanska elevers  

höga resultat, samt 

vårdnadshavarnas 

roll i läxgörandet.   

11. 2010, 

Educational 

Leadership, 

Association of 

Supervision & 

Curriculum 

Development 

ERIC, 

Homework, teacher, 

student. . “Peer 

reviewed”, “full 

text”. 

Cathy Watterott 5 Hallmarks of Good 

Homework 

Sammanfatta 

forskning kring 

läxan, samt påvisa 

hur innehållet i 

läxan kan göras 

meningsfull. 

Litteraturstudie 

baserat på egna 

och andras 

tidigare resultat. 

Sammanfattat 

kritiska aspekter 

kring innehållet 

av läxan. 

Varken urval 

eller bortfall 

framkom i 

artikeln 

Meningsfull läxa 

bör ha ett syfte, 

vara effektiv, 

individualiserad, 

genomförbar samt 

inbjudande. Elever 

som kämpar med 

läxan ska kunna 

känna att de fritt 

kan erkänna för 

läraren att de inte 

klarar att utföra 

läxan utan 

bestraffning. 
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