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Läxor och likvärdiga 
förutsättningar för lärande
- lärares arbetssätt inför, under och efter läxan

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar är i första hand 
till för förskollärare och lärare. De riktar sig också till beslutsfattare som på olika sätt 
kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund. 
Sammanställningarna har även en given plats i olika utbildningssammanhang, inte 
minst på lärarutbildningarna. 

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om 
hur lärares arbete med läxor kan främja likvärdiga förutsätt-
ningar för elevers lärande.

Likvärdiga förutsättningar för lärande
Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet sträva 
efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förut
sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Termerna rättvisa och jämlikhet används ofta som att de är 
utbytbara. Men att ge alla samma förutsättningar (jämlikhet) 
behöver inte alltid bidra till ökad likvärdighet utifrån elevers 
olika förutsättningar (rättvisa). Om eleverna i en klass får 
samma läxa kan läxan anses vara likvärdig utifrån ett jämlik
hetsperspektiv. Men elevers olika hemmiljöer ger olika förut
sättningar att utföra läxan.

 Vad är syftet med översikten?
Syftet är att ge lärare forskningsbaserad k un skap om hur läxor
kan utformas, vilken uppföljning och återkoppling som kan
vara värdefull för att främja likvärdiga förutsättningar samt 
hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan.

Vad har vi studerat?
Forskningsfrågan som översikten besvarar är: 

Vad kännetecknar lärares arbete med läxor 
som kan bidra till likvärdiga förutsättningar för 
elevers lärande? 

Vilka är de huvudsakliga resultaten?
Översikten visar att det finns en risk för att vissa elevgrupper, 
till följd av bland annat deras resurser i hemmet, ges sämre 
förutsättningar att lyckas med läxan. Forskningen visar dock 
också att lärare kan arbeta kompensatoriskt så att alla elever 
ges goda förutsättningar att lära genom läxor. Det kan givetvis 
också finnas individuella skillnader beroende på exempelvis 
intresse och motivation. 

Utforma läxor för likvärdighet

Resultaten visar att läxor kan bidra till att alla får chansen att 
utvecklas. Vissa elever går självmant hem och repeterar eller 
ser över det som de inte har förstått. För andra elever kan 
läxan ge en bättre uppfattning om vad de ska göra och hur de 
ska arbeta med uppgifterna. 

Att läraren tydligt definierar läxor kan bli ett sätt att hjälpa 
resurssvaga elever. Resultaten visar att läxor kan bidra till att  alla elever får chansen att utvecklas om läraren tar deras hem förhållanden i beaktan.

Resultaten visar också  hur viktigt det är att reflektera över syf
tet med läxan. Fördjupningsläxor, samarbetsläxor, läxor där 
ele vers intres sen tas tillvara och läxor som inte kräver att vård
nadshavare har specifika kunskaper, kan främja likvärdiga 
förutsättningar för elevers lärande. 

Det är inte alltid möjligt att överföra resultat från ett skolsys
tem, en årskurs eller ett skolämne till ett annat ammanhang. 



Individanpassade läxor och extra stöd kan upplevas orättvisa 
och stigmatiserande i ett sammanhang, men behöver inte 
göra det i ett annat. 

Ta hänsyn till elevers hemmiljö

I översikten framkommer att vårdnadshavare bör få veta hur 
de förväntas vara involverade, för att alla elever ska kunna 
göra läxan. Detta kan ske vid samarbetsläxor eller genom att 
lärare informerar om vikten av att skapa studiero och tid för 
eleven att göra läxan. Ett välfungerande läxarbete utmärks av 
att vårdnadshavarna erbjuder en struktur för läxarbetet, och 
en lugn plats och tid.

Resultaten visar att alla vårdnadshavare kan ses som en resurs 
i läxarbetet, oavsett utbildningsnivå och vilket språk som 
talas i hemmet. I vissa typer av läxor kan vårdnads havare ta 
rollen av berättare och på så sätt interagera med eleven. Detta 
är ett sätt att använda språkliga och kulturella olikheter som 
en resurs snarare än som ett hinder.

Resurser i hemmet som en möjlig utmaning diskuteras bland 
annat i studier som undersökt omvänt klassrum. Ojämlika 
förhållanden kan exempelvis vara skillnader i tillgång till 
internetuppkoppling eller dator som krävs för att göra läxan. 
Lärare behöver undersöka elevers hemförhållanden innan de 
ges en viss typ av läxa, så att alla elever har likvärdiga möjlig
heter att genomföra läxan.

Använda läxor i undervisningen

I översikten diskuteras olika sätt att följa upp läxor. Det kan 
finnas ett stort pedagogiskt värde i att följa upp elevernas 
läxor och att strukturera uppföljningen på ett tidseffektivt sätt. 

 I över sikten ges exempel på hur elevers missuppfattningar 
kan diskuteras i helklass. Läraren kan välja ut representativa 
exempel från elevernas inlämningsuppgifter och gå igenom 
dem i helklass.

Att bedöma läxor och ge återkoppling tar mycket tid och det 
kan därför vara svårt att prioritera. Om eleverna inte får till
fälle för reflektion finns risken att de arbetar vidare i stället för 
att stanna upp och lära sig av fel som de gjort i läxan. Resulta
ten visar att lärare med fördel kan ta upp exempel i helklass i 
stället för att gå igenom alla elevers läxor individuellt, och på 
så sätt utnyttja tiden bättre. 

Hur kan resultaten användas?
Kunskapen som denna översikt erbjuder kan användas för att 
få en ökad förståelse av hur läxor inverkar på likvärdiga för
utsättningar för elevers lärande. 

Översiktens resultat kan användas som diskussionsunderlag 
och som utgångspunkt för arbetet med att utveckla, genom
föra och följa upp läxor. Resultaten kan även vara till hjälp vid 
utbildning av lärare. 

Vilka studier ingår?
Översikten är en sammanställning av 15 studier som syste
matiskt har valts ut efter sökningar i nationella och internatio
nella forskningsdatabaser. Studierna som ingår i översikten 
har studera t lärares arbete med läxor för elever i åldrarna 5–15 
år och relaterar till elevers likvärdiga förutsättningar att lära.  
Studierna som ingår har genomförts i USA, Sverige, Portugal, 
Grekland, Australien, Tyskland och Turkiet.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i för
skolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi 
genom att

• sammanställa forskningsresultat
• fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Projektgruppen
Våra systematiska forskningssammanställningar genom
förs i projektform.  I projektgruppen ingår både externa 
forskare med särskild ämneskompetens inom översiktens 
område och medarbetare vid institutet. Externa granskare, 
såväl forskare som lärare, har bidragit med värdefulla syn
punkter.
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