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Abstract: 
 Syftet med denna studie är att undersöka hur fysikelever beskriver sina vanor kring studier 
utanför lektionstid (SUL) och belysa fysiklärarnas syn på SUL, före och efter det att lärarna 
tagit del av en elevenkät om elevernas vanor angående SUL. Tidigare forskning om läxor har 
visat tvetydiga resultat angående läxors positiva inverkan på lärandet.  Dessutom saknas det 
forskning inriktad på läxor i fysik på gymnasieskolan.   Utöver de traditionella uppgifter som 
lärarna tilldelar sina elever som ”läxor” eller ”hemläxor”, engagerar sig eleverna självmant i 
aktiviteter utanför lektionstid som är direkt inriktade på fysikinlärning, t.ex. videor, 
problemlösningar, läsning, eller fysiksimuleringar.  Därför föreslås ett nytt begrepp, nämligen 
studier utanför lektionstid (SUL), som en övergripande beskrivning av det som eleverna gör 
för sin inlärning utanför lektionstid. Denna undersökning använder sig av både en 
enkätundersökning och samtalsintervjuer där enkätundersökningens resultat är en central del 
av samtalsintervjuerna. Information om 90 elevers vanor och syn på SUL är framtagna via en 
enkätundersökning i 4 fysikklasser i gymnasiet.  Därefter gjordes samtalsintervjuer med tre av 
elevernas fysiklärare.  Under samtalsintervjuerna presenterades elevenkätresultaten för 
lärarna.  Lärarnas kommentarer på enkätens resultat utgör en del av samtalsintervjuerna.  
Enkäten visade bland annat att mellan 76% - 95%  av eleverna i varje klass tycker att SUL är 
viktiga eller mycket viktiga för att uppnå ett betyg i fysik som de är nöjda med och att mellan 
45% - 89% av eleverna anser att SUL är icke-obligatoriska.  Samtalsintervjuerna visade bland 
annat att lärarna också anser att SUL är viktiga för elevernas fysikinlärning, men att de också 
är viktiga för elevernas utveckling av nödvändiga studievanor för att klara gymnasiet och 
vidare studier på högskola eller universitet. 
 
 
Nyckelord: Läxor, fysikundervisning, studievanor, gymnasiet, läxforskning, studier utanför 
lektionstid 
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1. Inledning 
De som har gått i skolan i Sverige har säkert sett eller sannolikt själv upplevt skolarbete 
utanför klassrummet. Det kallas ofta för hemläxor eller läxor, men i själva verket kan det 
täcka allt från elevinitierat arbete som läsning eller websurfing till obligatorisk läsning, 
skrivning eller problemlösning som lämnas in och bedöms av läraren. Införandet av digitala 
verktyg som föreskrivs av Skolverket (Lgy 11 s.126) erbjuder ytterligare verktyg och 
möjligheter för eleverna att studera utanför klassrummet. 
 
Idén till denna studie började med några diskussioner med fysiklärarna på en gymnasieskola 
om hur och när eleverna befäster sina nyvunna fysikkunskaper, och hur de utvecklas på ett 
sätt som möjliggör att de klarar proven och uppfyller kunskapskraven.  Under dessa 
diskussioner poängterade lärarna att tiden i klassrummet inte räckte till för att de skulle göra 
denna övning i klassrummet. Denna situation var inte främmande för mig från min egen 
erfarenhet som fysikelev; klassrumsundervisning användes huvudsakligen till för att 
introducera, förklara och ge exempel på användning av nya begrepp.  Tid utanför 
klassrummet användes för att lösa övningsuppgifter och öva på olika tillämpningar av 
kunskaperna som diskuterades i klassrummet.   
 
För att se vad som var praxis i denna skola angående elevernas arbete utanför lektionstid 
frågade jag de andra fysiklärarna hur de löste detta dilemma.  De svaren jag fick var 
varierande och tydde på att lärarna hade olika syn på vad den optimala lösningen var, och att 
det saknades vägledning från både Skolverket och skolans ledning. Då insåg jag att det fanns 
ett behov av att undersöka och problematisera kring elevernas fysikstudier utanför lektionstid, 
och lärarnas syn på detta.   
 
Genom grundskolan och även på gymnasiet kallas ofta elevernas arbete utanför skolan 
”hemläxor” eller ”läxor”.  Enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOL 2018) är hemläxa en 
”skoluppgift som ska utföras i hemmet”, och en läxa är en ”avgränsad skoluppgift för 
hemarbete”. SAOLs definition av uppgift är ett ”visst avgränsat arbete som man fått sig 
tilldelat”.  Utifrån SAOL:s skrivning kan man förstå att läxor och hemläxor är obligatoriska. 
Jag anser att dessa två ord är för begränsande för dagens gymnasiestudier där elevernas arbete 
utanför skolan kan vara frivilligt, löst definierat av läraren och inte inlämningspliktigt.  
 
En central punkt i denna studie är i vilken utsträckning elevernas arbete utanför klassrummet 
sker på olika fysiska platser, med olika och ibland självvalt studiematerial och med olika 
gruppsammansättningar av studiekamrater.  Givet denna centrala punkt i studien och de 
snävare definitioner som finns för begrepp som innehåller ”läxa” väljer jag därför att gå ifrån 
benämningar som innehåller ordet läxa för att beskriva arbetet eleverna i denna studie gör 
utanför lektionstid. Jag fokuserar istället på elevernas ”studier utanför lektionstid”, och jag 
använder framöver en ny beteckning ”SUL” för elevernas fysikfokuserade studier utanför 
lektionstid. Jag använder fortfarande benämningen läxor när den används av andra, eller för 
det snävare begreppet ”avgränsad skoluppgift för hemarbete”. 
 
Redan innan studiens början diskuterade jag SUL med lärarna, och jag märkte hur olika lärare 
inom samma utbildningsprogram hade olika syn på SUL.  Dessutom undrade jag om deras 
fysikelever arbetade olika med sina SUL, och vad eleverna hade för vanor kring sina SUL.   
Med anledning av detta såg jag ett behov av att undersöka både lärarnas resonemang om SUL 
och elevernas vanor.  Att inkludera elevernas vanor skulle kunna möjliggöra en djupare 
förståelse om hur SUL betraktas, och även möjliggöra en diskussion om hur lärarnas 
resonemang kring SUL står i konstrast till elevernas SUL vanor. 



 

6 
 

 
Med utgångspunkt från detta behov och mina samtal och diskussioner med fysiklärare ville 
jag belysa hur lärarna i ett visst ämne (fysik) i en viss gymnasieskola (i detta fall i södra 
Sverige) resonerar om sina elevers SUL både före och efter att de fått ta del av elevernas SUL 
vanor.  Jag har valt gymnasieskola för att eleverna är mer studiemogna (17 och 18 år gamla, 
d.v.s årskurs 2 och 3) jämfört med grundskolan och ofta själv bestämmer sina studievanor.   
 
Fysik ingår i ett utbildningsprogram som ska förbereda eleverna för antingen vidare studier på 
högskola eller universitet, eller som Skolverket (Lgy 11 s.5) säger en ”livslång lust att lära”.  
Oavsett elevernas väg ut i värden efter gymnasiet så måste de vara förberedda för fortsatt 
lärande som oftast innefattar mer avancerade studier där SUL är nödvändiga. Av detta kan 
slutsatsen dras att en av uppgifterna som lärarna har är att lära eleverna studie- och 
inlärningstekniker som de kommer att behöva i sina studier efter gymnasiet, och att detta 
inkluderar SUL. 
 
Jag har valt bara fysik som undervisningsämne i undersökningen av två anledningar.  Den 
första anledningen är att begränsning av studien till bara ett ämne ger större möjligheter att 
jämföra lärarnas syn på SUL eftersom alla lärarna undervisar i samma ämne. Ett bredare val 
av ämnen (t.ex. att kombinera fysik med kemi, biologi eller matematik) inom samma 
gymnasium skulle göra det svårare att jämföra resultaten eftersom lärarnas och elevernas sätt 
att arbeta med SUL kan ha ämnesvariationer. 
 
Den andra anledningen att välja fysik är att lärarna på studiens gymnasieskola rapporterade att 
fysik är ett av de svåraste ämnena för eleverna i de program där fysik ingår, nämligen 
teknikprogrammet (hädanefter kallat för TP) och naturvetenskapsprogrammet (hädanefter 
kallat för NP).   
 
De problemformuleringar som är av intresse i denna studie är hur fysiklärarna resonerar kring 
SUL, hur fysikeleverna arbetar med SUL och hur lärarnas resonemang går ihop med 
elevernas SUL vanor.  
 
1.1 Syfte  
Studiens syften är att undersöka fysikelevernas syn på SUL, hur de beskriver sina vanor kring 
SUL samt att belysa fysiklärarnas syn på SUL, före och efter det att lärarna tagit del av en 
elevenkät om elevernas vanor och syn angående SUL. 
 
1.2 Frågeställningar 
Vad är elevernas syn på och vanor kring SUL? 
Vad är fysiklärarnas syn på SUL, och hur resonerar fysiklärarna kring elevernas vanor 
angående SUL? 
 
 
2. Bakgrund 
Hemläxor har en lång och flitigt debatterad historia i Sverige.  Ett tidigt exempel finns i 
tidskriften Svensk läraretidning från 1895 där en diskussion om hemläxornas för- och 
nackdelar och deras betydelser för eleverna och föräldrarna är dokumenterad.  Några citat från 
debatten är:  
 

Folkskolläraren C. A. Stenberg i Grillby ansåg, att läxorna inlärdes bäst i hemmet, om 
nämligen läraren väl förberedt de samma.  
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Folkskolläraren Viktor  Nilsson i Rolfstorp sade att öfverföra läxläsningen till skolan skulle 
innebära en återgång till något sämre. Skola en mängd barn samtidigt läsa läxor, uppkommer 
endast tanklöst sladder.  
Lärer Emil Smith från Danmark framhöll, att det vore ur praktisk synpunkt olämpligt att 
förlägga läxläsningen till skolan.  
Folkskolläraren J. P. Kjellen i Kinneved påvisade hemuppgifternas betydelse såsom ett 
föreningsband mellan hem och skola. Det vore just ur uppfostringssynpunkt al  stor betydelse, 
att föräldrarna öfvervakade barnens läxläsning.  
Fröken Vetterlind: Många föräldrar, t.ex.fabriksarbetare, ha ej tid att öfvervaka barnens 
läxläsning. Genom densammas förläggande till skolan blefve läraren i tillfälle att hjälpa och 
stödja särskildt de mindre begåfvade barnen. Dessutom skulle barnen få mera tid och lust till 
annat arbete. (Svensk läraretidning 1895 nr 41, s.526) 

 
I detta citat ses det att barnens läxläsning var kontroversiell redan i 1895.  Dessa lärare hade 
olika synpunkter om i vilken utsträckning läxor skulle vara skolans ansvar.  Debatten har 
fortsatt sedan dess, och har även kommit in i den politiska debatten kring skolan i Sverige. 
Som exempel, enligt tidningen Samhällsnytt (2018), har Liberalernas partiledare Jan 
Björklund sagt i SVT:s Opinion Live den 15/3 2018 att ” …jag tycker det är jättebra om 
föräldrar engagerar sig i sina barns hemuppgifter. Men, en läxa ska aldrig vara beroende av att 
föräldrarna hjälper till”.  Politikens påverkan i läxdebatten kan även ses utomlands.  Som 
exempel, enligt Maltese (2012 s.52-53), efter Sovjetunionens framsteg i rymdforskning med 
Spunik 1957 var åsikten i USA att amerikanska elever var oförberedda att konkurrera 
internationellt och läxor sågs som ett verktyg för att bättre förbereda eleverna i matematik och 
vetenskapliga studier. 
 
2.1 Skolverkets växlande syn på läxor 
Skolverket har under åren sedan 1962 tagit olika riktningar när det gäller hemläxor.  Lgr 62 
(Skolverket 1962) betraktade hemläxor i grundskolan som viktigt för att fostra barnen. Lgr 69 
(Skolverket 1969) ändrade riktningen och förklarade att hemläxor inte ska vara obligatoriska.  
Lgr 80 (Skolverket 1980 s.52) är mer direkt och förklarar att ”hemuppgifter för eleverna utgör 
en del av skolans arbetssätt”.  Lpo 94 nämner inte läxor överhuvudtaget, men Skolverket 
(1994 s.15) påpekar i Lpo 94 att ”skolan skall sträva mot att varje elev tar ansvar för sitt 
lärande och sina studieresultat”.  I den senaste läroplanen för gymnasiet Lgy 11 tar Skolverket 
(2011) inte upp hemläxor. Däremot har Skolverket sedan 2011 börjat adressera läxor på ett 
mer direkt sätt. 
 
År 2014 kom Skolverket ut med publikationen ”Mer än bara läxor- En utvärdering av läxhjälp 
på tio skolor” som belyser skolors läxhjälpverksamhet, men bara i årskurs 6 – 9.  År 2014 
utgav Skolverket ”Läxor i praktiken - ett stödmaterial om läxor i skolan” som ska fungera 
som stödmaterial för lärare och rektorer kring användningen av läxor. En begränsning med 
denna publikation är att den är riktad mot grundskolan, eller som Skolverket (2014 s.5) 
påpekar i stödmaterialet ”deras exempel är i huvudsak hämtade från grundskolan”, och att 
materialet är framtaget under ett ” regeringsuppdrag att stödja grundskolor”.  Det kan 
dessutom ses att forskning baserad på erfarenhet från grundskolan dominerar Skolverkets 
stödmaterial; sju litteraturreferenser som används i denna publikation nämner grundskolan 
medan inga nämner gymnasiet. 
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2.2 Befintlig forskning om läxor  
 
2.2.1 Meta-studier 
En överblick på forskning kring hemläxor visar att det finns en ofantlig mängd studier och 
meta-studier som försöker klargöra vilka fördelar och nackdelar läxor kan innebära för 
eleverna i skolan.  I en av de största studierna visar Hattie (2012 s.13) i en metaanalys, som 
omfattar över 100.000 elever, olika faktorer och deras effekt på inlärning.  En av studierna 
som ingår i Hatties analys är den av Cooper (1989), som har gjort en metaanalys på läxornas 
inverkan på lärande, och kommit fram till mer generella slutsatser om läxor.  Dessa 
sammanfattas av Cooper i hans ”Recommended Homework Policy” som bland annat 
rekommenderar:  
 

1. Homework will include mandatory assignments.  Failure to turn in mandatory 
assignments will necessitate remedial activities. 

2. All homework assignments will not be formally evaluated. 
3. Parents will rarely be asked to play a formal instructional role in homework.  

Cooper (1989 s.90) 
 
Punkt (1) betyder att läxor ska vara obligatoriska, och om en elev inte lämnar in sina läxor blir 
det påföljder för eleven, som t.ex. ytterligare läxor, obligatorisk kvarsittning för att göra läxor 
eller andra aktiviteter som gör att eleven som inte har lämnat in läxan tar igen det som hen har 
missat. 
 
Punkt (2) säger att alla läxor inte nödvändigtvis behöver bedömas, medan punkt (3) förklarar 
att föräldrarna bara i undantagsfall ska behöva engagera sig i barnens läxor. 
 
En begränsning med att dra slutsatser från sådana metaanalyser och använda deras resultat för 
praktiska förbättringar i klassrummet är att det kan saknas detaljer i varje studie som inte tas 
med i metaanalysen men som kan ha betydande relevans för elevernas framgång med läxor.  
Exempel på dessa detaljer kan vara läxornas innehåll och karaktär, svårighetsgrad, längd, 
viket stöd eleverna har, om bedömning görs i samband med läxorna och vilka andra läxor 
eleverna måste göra i andra ämnen (d.v.s. elevernas arbetsbelastning utanför skolan).  En 
annan faktor som kan försvåra tolkningen av dessa metaanalyser som samlar in data från 
många olika länder är geografiska variationer.  Som exempel visar Fan (2017 s.35) i sin 30-
åriga metaanalys att läxor hade en betydande positiv inverkan för eleverna i USA, men inte i 
Asien. 
 
2.2.2.  Befintlig läxforskning i matematik och naturvetenskap 
Eftersom denna studies inriktning är på läxor i gymnasieskolan i ämnet fysik är det också 
värdefullt att få en överblick över den befintliga forskningen i fysik. Majoriteten av 
forskningen fokuserad på pedagogik i fysik handlar inte om läxor och är delade mellan 
gymnasie- och universitetsnivå.  Den befintliga forskningen relaterad till pedagogik i fysik 
handlar mest om pedagogiska tekniker och psykologi, och exemplifieras av Van der Veen 
(2012) som undersökte användning av konst i fysikhemläxor, Hazars (2015) som undersökte 
fysiklärares maktroller i förhållande till elevernas attityder och inlärning i fysikklassrummet 
och Gonzalez (2017) som undersökte emotioner (hopp och oro) i fysikklassrummet och hur 
detta förhåller sig till inlärning.  Kvalitativ forskning inriktad på fysikläxor i gymnasieskola 
som innefattar både elevernas vanor och lärarnas syn i förhållande till elevernas vanor hittas 
inte.  Däremot kan den befintliga läxforskningen i matematik och naturvetenskap belysa 
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elevernas läxvanor och bidra till denna studie genom att ge en förståelse för vilka läxvanor 
som skulle kunna undersökas. 
 
Den befintliga forskningen kring läxor i dessa ämnen visar att det finns några nyckelfrågor 
som oftast undersöks kring elevernas vanor angående SUL.  Dessa frågor berör primärt vad 
syftena med läxorna är samt hur mycket tid eleverna ägnar åt läxor. 
 
Enligt Trautwein (2002 s.44) är elevernas tid med läxor ”den variabel som är mest studerad” 
inom läxforskning. Ett exempel på detta är Kalenkoski (2017) som undersökte om det fanns 
en korrelation mellan elevernas akademiska framgångar och läxor.  Kalenkoski använde i sin 
studie en daglig anteckningsmetod för att kartlägga elevernas aktiviteter (inkluderade läxor) 
utanför skolan.   
 
I Kalenkoskis studie mättes akademiska framgångar hos gymnasieelever med två kriterier:  

1. Elevernas betyg. 
2. Om eleverna studerade vidare på högskola eller universitet efter gymnasium eller inte. 

 
Kalenkoski (2017 s.45) fann att mängden tid som eleverna ägnade åt läxor hade en positiv 
korrelation med akademiska framgångar för pojkar, men för flickor saknades korrelation.   
Kalenkoski (2017 s.48) säger att flickorna i studien tillbringade mer tid per vecka med läxor 
än pojkar (7,6 timmar jämfört med 5,2 timmar i genomsnitt), och detta kan vara en förklaring 
till denna skillnad mellan pojkar och flickor.  Detta kan förstås enligt följande; studien 
jämförde pojkar och flickor var för sig.  Om flickorna tillbringade mer tid åt läxor, utgick de 
ifrån en redan högre (i genomsnitt) nivå än pojkarna.  Den extra tid som flickor skulle ägna åt 
läxor, utifrån den genomsnittliga (högre) tiden för flickor, gav ingen effekt.  Däremot var 
pojkarnas genomsnittliga tid betydligt lägre än flickornas.  Om pojkarna tillbringade mer tid 
åt läxor, utifrån den genomsnittliga (lägre) tiden för pojkarna, gav det en positiv effekt.   
 
Annan tidigare forskning kring tid ägnad åt läxor beskrivs av Smith (2013) i hans enkätstudie 
av 7752 naturvetenskapselever och deras lärare. Smith (2013 s.1,2,19) visar att 51% av 
lärarna tilldelar sina elever 60 minuter eller mindre i veckan, och det vanligast tidsintervallet 
var 31-60 minuter i veckan (32% av lärarna).  Dessutom rapporterade Smith (2013 s.19) att 
27% av lärarna tilldelade sina elever läxor som skulle ta 61-90 minuter i veckan.  Detta kan 
jämföras med Mau (1997 s.272) som visade i sin studie i USA att genomsnittseleven 
tillbringade mellan 5 och 9 timmar i veckan på läxor för alla ämnen.  Enligt Mau (1997 
s.272), skulle en genomsnittselev som läser 5 till 6 olika ämnen per termin ägna 50-108 
minuter i veckan per ämne på läxor.  Detta stämmer i storleksordning med antal minuter per 
vecka i läxor som rapporterades av Smith (2013). 
 
Dessa resultat kan jämföras med andra studier som också undersökt korrelationer mellan 
elevernas tid med läxor och deras akademiska framgångar.  Rosario (2015 s.11) påpekar att 
flera andra studier har visat en positiv korrelation, men Rosario (2015 s.11) nämner även att 
flera andra studier visar blandade resultat.  Dessa inkluderar studier som visar en låg, ingen 
eller en negativ korrelation mellan tid ägnad åt läxor och akademiska framgångar för elever i 
låg- och mellanstadiet och gymnasiet.  Detta visar att många studier kommer fram till 
motsägelsefulla resultat, och den befintliga forskningen om läxor visar inget entydigt 
budskap. 
 
Ett annat område som har undersökts i läxforskning är läxornas syften och hur de påverkar 
inlärningen. Skolverket (2014 s.9) påpekar olika möjliga syften med läxor, t.ex. att läxor 



 

10 
 

skulle bidra till elevens kunskapsutveckling och lärande när tiden inte räcker till i 
klassrummet, att utveckla goda studievanor genom att träna på att studera på egen hand, eller 
att ge vårdnadshavarna insyn i skolarbetet. 
 
Tidigare forskning betonar också läxornas olika syften.  Syften som ofta anges är att förstärka 
elevernas färdigheter som de hade tagit till sig i klassrummet (Thelen 2008, s.23), att eleverna 
ska ha tid för att ”lära sig själv” (Sallee 2008 s.47), och att tillämpa de kunskaper som 
eleverna hade lärt sig i klassrummet i problemlösningar som är lite svårare och mer 
motiverande för eleverna (Cooper, Horn, Strahan 2005 s.18). 
 
I en annan studie om läxornas syfte har Rosario (2015 s.15) undersökt läxornas inverkan på 
638 elever i en omfattande studie i grundskolan.  Studiens fokus var att undersöka 
matematikläxornas olika effekter på lärandet beroende på syftet med läxorna.  Forskarna 
delade upp läxornas syfte i 3 olika grupper: 

1. Läxor som övningar – Dessa läxor var avsedda för att få eleverna att öva på 
färdigheter som hade lärts ut i klassrummet.  Syftet med läxor som övningar var att 
bibehålla kunskaperna, repetera det som hade lärts ut i klassrummet och studera inför 
prov. 

2. Läxor som förberedelse – Dessa läxor var avsedda för att möjliggöra elevernas 
förberedelser inför nästkommande undervisningstillfälle. 

3. Läxor som utvidgande (engelska ”extension”) – Dessa läxor var avsedda för att få 
eleverna att använda det som de redan hade lärt sig i klassrumsundervisning, men att 
använda de färdigheterna inom ett nytt område.   
 

Studien mätte inverkan på lärandet med ett prov efter den fem veckor långa undersökningen.  
Rosario (2015 s.10) fann att bara läxor med ett utvidgande syfte hade positiv inverkan på 
lärandet.  De andra två typerna av läxor hade ingen statistiskt signifikant effekt på lärandet.  
Detta resultat betonar vikten av matematiklärarnas förberedelser av läxorna och läxornas 
syfte.   
 
Rosario (2015 s.20) visar att i en poststudieintervju med lärarna, sade lärarna att de var väl 
medvetna om att utvidgande läxor var mer värdefulla för eleverna, men att dessa typer av 
läxor var mer tidskrävande för lärarna att förbereda och bedöma. En lärare förklarade att med 
hens schema var det omöjligt att göra denna typ av läxor.  Detta synliggör ett återkommande 
fenomen i debatten om hur skolorna kan förbättras, nämligen lärarnas tidsprioriteringar och 
brist på tid för lektionsplanering och uppföljning. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kan slutsatsen dras att medan det finns några gemensamma 
drag bland elevernas läxvanor, är den befintliga forskningen kring läxor inte entydig och 
generaliserbar till ett specifikt fall som läxor i fysik på en gymnasieskola.  Även för mer 
generella frågor, som läxornas värde i förhållande till tiden eleverna tillbringar med läxorna, 
finns det olika resultat. Om skolan, eller en enskild fysiklärare, skulle använda sig av den 
befintliga forskningen för att utveckla en läxpolicy skulle det vara svårt att hitta en klar väg 
som stöds av vetenskaplig erfarenhet. 
 
2.3 Kan eleverna få hjälp hemma med fysikläxor? 
Enligt lärarna på studiens gymnasieskola är fysik ett ämne med vilket många föräldrar inte är 
förtrogna eller inte har tid att lära sig för att hjälpa sina barn med läxorna. Detta påvisas av en 
grov uppskattning om hur många svenska föräldrar som skulle kunna stödja sina barn i 
fysikläxor. Enligt data från SCB (2018) har bara cirka 3% - 4% av människor i vuxen ålder i 
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Sverige studerat fysik på universitetsnivå. Ur forskningssynpunkt introducerar detta en 
intressant faktor, nämligen att eleverna sällan kan vända sig till någon hemma för att få hjälp 
med fysikläxor.  Detta kan också minska eller ta bort effekten att föräldrarnas utbildning eller 
akademiska bakgrund spelar en direkt roll i elevernas fysikinlärning. 
 
2.4 Gymnasieskola som forskningsobjekt 
Mitt val att göra studien på en gymnasieskola var baserat på två faktorer. Den ena, som jag 
visar ovan, är att grundskolan oftast är målet för forskning och stödmaterial när det gäller 
läxor, men det kan finnas viktiga skillnader mellan grundskolan och gymnasiet när det gäller 
elevernas inlärningsvanor. Corsello (2015 s.1) påvisar några av dessa skillnader och beskriver 
övergången från grundskolan till gymnasieskolan som ett ”stort steg” för eleverna.  De utsätts 
för ”akademiska och strukturella utmaningar” i en ny miljö med större frihet och ansvar.  
Corsello (2015 s.1) betonar dessutom att ”lärarnas fokus på gymnasiet är primärt på 
ämneslärande och inte på eleven”.  Corsello (2015 s.1-2) säger också att gymnasieelevernas 
ökade ”frihet med ansvar” betyder att de kan bestämma avsevärt mer över sin egen tid, 
prioriteringar och studievanor jämfört med det som de gjorde i grundskolan. Neild (2009 s.53-
54) tar också upp denna övergång från grundskolan till gymnasieskolan och poängterar att 
skolan har ökade förväntningar på gymnasieeleverna jämfört med i grundskolan.  Dessa 
observationer kan tillsammans tolkas som att lärarna under elevernas gymnasieskolgång 
väntar sig att eleverna ska utveckla sina inlärningsverktyg och vanor, som t.ex. studievanor 
både i och utanför lektionstid, samarbetsförmåga med andra elever för grupparbete och 
förmåga att hitta ytterligare källor till ämnesinlärning.   
 
Den andra faktorn som motiverar mitt val av gymnasieskolan är att gymnasieskolans roll i NP 
och TP (bara elever och lärare från dessa program ingår i min studie) är att lära ut kursens 
innehåll enligt kunskapskraven, men också, enligt Skolverket (2011 s.9), förbereda eleverna 
för vidare studier på antingen högskola eller universitet.  Gymnasielärare är väl medvetna om 
att på högskola och universitet är elevernas studier utanför lektionstid elevernas ansvar.  Ur 
forskningssynpunkt blir det därmed intressant att se hur lärarna använder läxor och SUL att 
förbereda eleverna för studier på högskola och universitet, i enighet med vad Skolverket 
(2011 s.9) säger. 
 
 
3. Teori 
De inlärningsteorier som jag använder som utgångspunkt för inlärning under SUL är 
desamma som ligger till grund för teorier för generell inlärning. En sökning över den 
befintliga litteraturen visar att det finns ett stort antal teorier om inlärning.  Bland dessa finns 
det de som jag betraktar som paradigm för hur inlärning av fysik på gymnasieskolan kan 
beskrivas.  Två av dessa som är väl omskrivna är behaviorism och konstruktivism.   
 
En summering av Yilmaz (2011) och Skinner (1976) säger att behaviorism är en teori om 
inlärning som förutsätter att inlärningen är baserad på stimulering och respons.  I början 
saknar eleven förutfattade meningar eller kunskap om ämnet. Elevens inlärning sker sedan 
successivt när hen vittnar eller själv upplever positiv eller negativ återkoppling kring sitt 
lärande i ämnet. Om eleven upplever positiv återkoppling så ökar sannolikheten att hen 
kommer ihåg och upprepar detta beteende. Om eleven upplever negativ återkoppling (t.ex. 
straff, lägre betyg) så ökar sannolikheten att beteendet inte upprepas.  I behaviorism är 
inlärningen definierad som ändring i beteende. 
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Enligt Yilmaz (2011 s.203-205) förklarar behaviorism hur beteenden kan ändras under 
inlärning, och att behaviorism användes som teoretiskt stöd under många år i utbildning och 
undervisning.  Yilmaz (2011 s. 203-205) säger också att en stor del av skolans pedagogiska 
verksamhet var centrerad runt behaviorism.   När det gäller SUL kan det finnas situationer där 
inlärning synliggörs utifrån ett behavioristiskt perspektiv.  Ett exempel är om SUL blir 
bedömda (formativt eller summativt) och en elev därför satsar mer tid på SUL och som 
konsekvens får högre betyg.   
 
En begränsning med behaviorismsteorin är att den saknar förklaringar om hur eleverna kunde 
ändra hur de betraktade koncepten kring ämnena de skulle lära sig.  Yilmaz (2011 s.203 – 
205) poängterar att behaviorism inte går in i de aktiva mentala processerna som försiggår 
under inlärning, och att detta begränsar behaviorism som generell teori för inlärning. 
 
Begränsningar i teorin om behaviorism gav upphov till nya inlärningsteorier, och enligt 
Girvan (2009 s.342-343) är en av de mest använda konstruktivism.  Konstruktivismens 
utveckling drevs av bland andra Vygotsky, och är idag starkt knuten till det sociokulturella 
perspektivet till inlärning.  Yilmaz (2011 s. 207) säger att Vygotskys teori förklarar inlärning 
som en dialog (d.v.s. sociala kontakter) och logiskt minne, konceptuellt tänkande och 
självreglerad uppmärksamhet under inlärning. 
 
Ett begrepp som Vygotsky (1978 s.86) introducerade inom det sociokulturella perspektivet 
som är av särskilt intresse i SUL är ”Zone of Proximal Development”, eller ZPD.    Doolittle 
(1997 s.85-86) poängterar att ZPD är zonen mellan  

1. den nivån där eleven kan lösa problem självständigt och  
2. den nivån där eleven inte kan lösa problem. 

 
I sin ZPD kan eleven lösa problem med hjälp av läraren eller andra elever.  Ett exempel där 
ZPD är av betydelse i hemläxor påpekas av Rosario (2015 s.21) vars forskning visar vikten av 
lärarnas förberedelser av hemläxor.  Rosario betonar också hemläxornas positiva inverkan om 
de är anpassade för att hamna i varje elevs (unika) ZPD. 
 
I denna studie använder jag både behaviorism och konstruktivism när jag diskuterar SUL och 
denna studies resultat. 
 
 
4. Studiens metod 
Studiens metod är att med stöd av en elevenkät undersöka hur fysikelever beskriver sina 
vanor kring och syn på SUL, och därefter använda enkätens resultat i samtalsintervjuer med 
elevernas lärare för att belysa lärarnas syn på SUL. Eftersom studien innehåller två olika 
informationsinsamlingar beskrivs deras metoder var för sig. Metoden för 
enkätundersökningen beskrivs i avsnitt (5) och metoden för samtalsintervjuer beskrivs i 
avsnitt (6).  Metoden för studien som helhet beskrivs i detta avsnitt (4). 
 
Jag har valt denna metod för att uppnå studiens syfte av följande anledningar: 

1. Lärarnas syn på SUL är viktiga när det gäller hur SUL är tillämpade i skolan. 
Eftersom Skolverket inte styr hur läxor används i skolan är det upp till skolans ledning 
och lärarna att bestämma detta.  Samtalsintervjuer användes för att möjliggöra en 
utvecklande och aktiv dialog med konkreta exempel från lärarna under en 45-60 
minuter lång intervju.  Dessutom är en viktig del av denna studie att presentera 
elevernas syn på SUL för lärarna under samtalsintervjun och ta del av lärarnas 
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resonemang kring detta.  Allt detta, tillsammans med att det bara var tre lärare som 
ingick i studien, gjorde det praktiskt möjligt och fördelaktigt med samtalsintervjuer 
som metod för informationsinsamling från lärarna. 

2. Det var viktigt för denna studie att motivera lärarna under samtalsintervjuerna till att 
berätta om och förklara så fullkomligt som möjligt sin syn på SUL.  Att presentera 
elevernas syn på SUL under samtalsintervjuerna gav ytterligare underlag för lärarnas 
berättelser. 

3.  En enkätundersökning valdes som datainsamlingsmetod för att:  
a. En enkät är en kvantitativ metod för att samla in information från eleverna.  

Det var viktigt för studien att lärarna skulle uppfatta informationen från 
eleverna om SUL som tillförlitligt och relevant för den pågående 
samtalsintervjun.  En kvantitativ undersökning med lågt bortfall av elever från 
varje klass var därför praktisk och fördelaktig för att stimulera ytterligare 
dialog under samtalsintervjuerna. 

b. Det var praktiskt möjligt att samla data från minst 80% av eleverna som ingick 
i fysikklasserna som undersöktes. 

 
Enligt Esaiasson (2017 s.243-244) är en begränsning med en kvantitativ undersökning (i detta 
fall enkäten) att det i en enkätundersökning saknas en dialog med respondenten och 
möjligheten till följdfrågor och förklaringar.  Syftet med enkätundersökningen i denna studie 
var att ta fram relevant information om elevernas vanor och syn kring SUL och därefter 
presentera detta för lärarna under samtalsintervjuerna.  En enkät uppfyllde detta syfte. 
Avsaknaden av en dialog och följdfrågor var av mindre betydelse för enkätens syfte.   
 
Enligt Esaiasson (2017 s.242) är en möjlig begränsning med en kvalitativ undersökning (i 
detta fall samtalsintervjuerna) antal svarspersoner.  I denna studie var det bara tre lärare som 
deltog i samtalsintervjuerna.  Detta får ses i relation till både studiens omfattning (som 
innefattar en viss gymnasieskola) och till studiens syfte (som är att belysa fysiklärarnas syn på 
SUL i just denna skola).  Studiens omfattning kan ses som en begränsning i generaliserbarhet.  
Däremot täcker studiens upptagning 75% av fysiklärarna som var verksamma i denna skola, 
och mer än 80% av deras fysikelever. Studiens metod kan därmed ses som vald för att uppnå 
studiens syfte men med en begränsning i omfattning till fysiklever i en viss gymnasieskola. 
 
 
5. Enkätens metod och resultat 
 
5.1 Varför en enkät? 
Esaiasson (2017 s.240) säger att enkäter är en välgrundad form för en frågeundersökning.  I 
denna studie behövdes information från ett relativt stort antal elever (se vidare för population 
och bortfall statistik), och den övervägande delen av informationen var av kvantitativ 
karaktär.  Esaiasson (2017 s.242) påpekar att för större mängd datainsamling är enkäter lättare 
att hantera och genomföra jämfört med samtalsintervjuer.  
 
En ytterligare anledning till valet av en enkät var syftet med hur jag skulle använda dess 
resultat i samtalsintervjuerna.  Samtalsintervjuerna med lärarna skulle innehålla ett moment 
där enkätens resultat skulle presenteras för att belysa elevernas vanor och syn på SUL.  
Separata diskussioner med fysiklärarna hölls under studiens tidiga fas för att undersöka i 
vilken form lärarna skulle föredra information om elevernas vanor kring SUL.  Detta gjordes 
för att öka sannolikheten att lärarna skulle uppfatta den nya informationen som intressant och 
värdefull och därmed skapa ytterligare dialog med lärarna under samtalsintervjuerna.  
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Samtliga lärare föredrog information från så många av sina elever som möjligt, och helst 
presenterade på ett lättläst kvantitativt sätt.  
 
5.2 Enkätens syfte 
Enkäten utvecklades utifrån de frågor som Smith (2013), Rosario (2015), Kalenkoski (2017) 
och Sallee (2008) undersökte i studierna och som diskuterades i avsnitt (2.2).  Dessutom lades 
ytterligare frågor till som var anpassade till fysik som ämne för att få en mer fullständig 
förståelse för elevernas vanor angående SUL i fysik.  Enkätfrågorna handlade om: 

1. Hur mycket tid eleverna ägnar åt hemläxor, både generellt under terminen och 
veckan före prov. 

2. Vad är elevernas arbetssätt när det gäller hemläxor i fysik; var gör de sina hemläxor, 
med vem gör de sina hemläxor och vilken typ av hemläxor gör de. 

3. Elevernas uppfattning om frivillighet av hemläxor, och vem ställer krav att de ska 
göra hemläxor. 

4. Vad är elevernas aktuella betyg och deras lägsta godtagbara betyg i fysik, samt deras 
åsikt om samband mellan hemläxor och deras betyg. 

5. Vad skulle göra hemläxorna mera värdefulla för elevernas inlärning i fysik. 
 
5.3 Enkätens Innehåll 
Enkäten bestod av 12 frågor. I 5 av frågorna kunde eleverna välja alla svarsalternativ som 
gällde för dem, och i de övriga 7 frågorna kunde eleverna välja bara ett svarsalternativ. 
 
Frågorna var formulerade för att ta reda på elevernas tids-, plats-, innehålls- och 
sällskapsvanor samt motivering att göra hemläxor i fysik. Svarsalternativ på alla 12 frågorna 
var utvecklade för att vara uttömmande.  I frågorna där det möjligtvis saknades ett 
svarsalternativ för att vara uttömmande, innehöll frågan ett fritextalternativ där eleven kunde 
skriva in sitt svar.  
 
En möjlig kategorisering som inte var med i enkäten var elevens kön. Med denna information 
kunde man vidare ha delat upp svaren för att belysa eventuella könsskillnader i SUL vanor.   
Men att exkludera kön i frågorna var ett medvetet val eftersom vissa av klasserna bara hade 1 
eller 2 flickor. Om eleverna hade behövt ange kön så kunde de ha uppfattat enkäten som icke-
anonym och därmed inte svarat eller inte svarat lika ärligt.  Dessutom är könsskillnader i 
hemläxvanor inte centrala i denna studie. 
 
Enkäten testades i sin första version för att validera och hitta eventuella oklarheter eller andra 
problem.  Den testades på 6 fysikelever på en gymnasieskola i Västsverige som ställde upp 
frivilligt för att utvärdera testenkäten. Testenkät innehöll utrymme för elevernas kommentarer 
om eventuella problem i testenkäten och hur den kunde förbättras.  Efter testenkätens 
genomgång ändrades några frågeformuleringar och enkätinstruktionen modifierades för att 
förtydligas.  Med dessa modifieringar producerades sedan enkätens slutliga version.  
 
Både i enkätens text och i den muntliga förklaringen till eleverna om enkäten betonades att 
enkätens syfte vara att fråga om deras ”fysikstudier utanför lektionstid”.  Det var viktigt för 
studiens validitet att eleverna förstod begreppet ”studier utanför lektionstid” (SUL) i fysik och 
för att försäkra att elevernas svar i enkäten handlade om deras SUL i fysik.  Det var ett 
medvetet val i enkäten att inte referera till begreppet läxor eller hemläxor som eleverna var 
mer vana vid för att dessa begrepp kunde begränsa elevernas svar till det som traditionellt 
anknyter till en läxa, istället för det bredare begreppet SUL (se även avsnitt (1) för mer om 
detta).  
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Informationsbrev till eleverna finns i Bilaga 1, och enkätfrågorna är sammanställda i Bilaga 2. 
 
5.4 Enkätens genomförande 
Enkäten gjordes i fyra fysikklasser under november 2018. Jag kallar dessa fyra för klass A-D. 
Två av dessa klasser (C, D) var fysik 2 och två var fysik 1 (A, B). Elever i klass A och C gick 
naturvetenskapsprogrammet (NP) medan eleverna i klass B och D gick teknikprogrammet 
(TP).  En sammanställning finns i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Gruppering lärare, fysikkurs och utbildningsprogram  

Klass Lärare Fysikkurs Utbildningsprogram 
A 1 Fysik 1 NP 
B 2 Fysik 1 TP 
C 3 Fysik 2 NP 
D 2 Fysik 2 TP 

 
Alla enkäterna genomfördes på följande sätt: Vid början av lektionen introducerade läraren 
mig som forskare.  Jag förklarade sedan enkätens syfte och samtliga punkter som står på 
enkätens första sida, d.v.s. enkätens informationsbrev, som finns som Bilaga 1.  Detta innehöll 
både instruktioner för eleverna och information om etik enligt Vetenskapsrådet (2002). 
Enkäten delades sedan ut och eleverna fyllde i den.  Detta tog mellan 10 och 15 minuter. 
Sedan samlades enkäten in för inmatning och analys.  Varje elevenkät döptes på första sidan 
till en unik kombination av en bokstav och ett nummer (t.ex. A5) som beteckning för klass 
och elevnummer.  Detta gjordes för att avskilja enkäterna före datainmatningen. 
 
Att göra enkätundersökningen i klassrummet (istället för t.ex. en webbenkätundersökning) 
gav undersökningen två fördelar: 

1. En viss del av legitimitet som kunde uppmuntra eleverna att ge mer fullständiga svar 
2. En avsatt tid för eleverna att fylla i enkäten som kunde öka svarsfrekvens 

 
5.5 Enkätens upptagningsstatistik 
Enkätens bortfall i förhållande till fysikelevpopulationer är sammanfattat i Tabell 2. 
Deltagarandelen var relativt stark; bortfallet var 10 elever totalt av 100 elever som läser fysik.  
Bortfallet i dessa klasser var ett resultat av antingen att eleverna inte var närvarande just den 
dagen (bortfall mellan kolumn 2 och 3), eller att eleverna inte lämnade in enkäten (bortfall 
mellan kolumn 3 och 4). 
 
Det fanns ytterligare två fysikklasser i skolan, båda i NP-programmet. En var fysik 1 med 29 
elever, den andra var fysik 2 också med 29 elever.  Dessa klasser var inte med i studien. 
Räknat för alla fysikelever i hela skolan är bortfallet 68 elever (10 elever från klassgrupper A-
D, och 58 elever som inte var med i studien).  Det ger ett totalt bortfall i enkätundersökningen 
på 68/158, eller 43%.  Detta kan ses som en styrka för validiteten att mer än hälften av alla 
fysikelever i skolan var med i enkätundersökningen, och att de lärare som intervjuades kunde 
se enkätens resultat för minst 80% av sina elever i en viss fysikklass. 
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Tabell 2. Enkätens bortfall per klass och i förhållande till alla fysikelever i skolan 

1 2 3 4 5 
Klass Antal elever Antal elever 

som tilldelades 
enkäten 

Antal ifyllda 
enkäter 

inlämnade 

% bortfall 

A 23 21 21 2 elever (9%) 
B 29 28 28 1 elev (3%) 
C 25 21 20 5 elever 

(20%) 
D 23 21 21 2 elever (9%) 

Fysikelever som inte 
deltog i 

enkätundersökningen 

58 0 0 58 elever 
(100%) 

Hela skolans 
fysikelever 

158 91 90 68 elever 
(43%) 

 
 
5.6 Enkätens resultat  
Enkätens resultat sammanställdes i form av en MS Excelfil och enskilda cirkel- och 
stapeldiagram skapades för alla 4 klasser.  Cirkeldiagram användes för de frågor där bara ett 
svar var möjligt (fråga 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11).  Här visas varje svar som en procent av det totala 
antalet elever som svarade på den frågan i den klassen. Stapeldiagram användes för de frågor 
(fråga 3, 4, 5, 7, 12) där eleverna kunde välja alla svar som passade dem.  Här visar 
diagrammen den procenten elever som valde just det svaret.  Eftersom många elever hade 2 
eller fler svar på dessa typer av frågor blir summan i varje diagram mer än 100%. 
 
Enkätens resultat för samtliga klasser A-D sammanslogs, och 3 enkätfrågor (fråga 7, 9 och 
10) valdes bort för att koncentrera enkätens resultat på studiens syften.  De sammanslagna 
resultaten visas i Figur 1–5. Dessutom sorterades enkätens resultat enligt klassuppdelning 
A–D. Detta gjordes för att i de individuella samtalsintervjuerna skulle endast resultat från 
respektive lärares elever visas.  Detta visas i Tabell 3–8. 
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Figur 1: Sammanslagna resultat till enkätfråga 1 och 2  
 
 
Resultat från de individuella klasserna visas i Tabell 3.  
Tabell 3.  Sammanfattning av enkätsvar på fråga 1 och 2 

Klass % elever som lägger 0 – 60 minuter i 
veckan på SUL i fysik (förutom 

veckan före ett prov) 

% elever som lägger mer 
en 3 timmar på SUL 
veckan före ett prov 

A 71% 62% 
B 70% 25% 
C 80% 70% 
D 81% 43% 

 
Detta visar tydligt att i alla klasser svarar minst 70% av eleverna att de lägger mindre tid än en 
timme i veckan på SUL i fysik.  Samtidigt anger 66% av NP-eleverna (klass A, C) att de 
lägger mer än 3 timmar på SUL veckan före provet, jämfört med 34% av TP-elever (klass B, 
D). 
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Figur 2: Sammanslagna resultat till enkätfråga 3 och 4  
 
 
Resultat från de individuella klasserna visas i Tabell 4.  
Tabell 4.  Sammanfattning av enkätsvar på fråga 3 och 4 
  

Klass % elever som gör 
SUL (helt eller 
delvis) hemma 

% elever som gör 
SUL (helt eller delvis) 

på studiepasset1 

% elever som gör 
SUL (helt eller 

delvis) själv 

% elever som gör SUL 
(helt eller delvis) med 

en kompis 
A 95% 28% 100% 42% 
B 92% 32% 96% 40% 
C 90% 5% 100% 55% 
D 85% 33% 85% 28% 
 
Detta visar att nästan alla elever gör SUL hemma, och att studiepasset är underutnyttjat som 
studieplats.   
 

                                                 
1 Studiepass är en avsatt tid, i vanligt fall en timme, 1 eller 2 gånger i veckan då eleverna samlas i en aula eller 
större rum för att studera själv, i grupp eller med handledning av en lärare.  Enligt skolreglerna ska det alltid 
finnas en lärare närvarande på studiepasset för att hjälpa elever som har frågor om sina studier.  Studiepasset är 
oftast frivilligt men ibland kan en lärare säga till en elev att hen måste komma till studiepasset.  Från min 
erfarenhet brukar det finnas mellan 5 och 15 elever på ett studiepass.  
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Figur 3: Sammanslagna resultat till enkätfråga 5 och 6  
 
 
Resultat från de individuella klasserna visas i Tabell 5.  
Tabell 5.  Sammanfattning av enkätsvar på fråga 5 och 6 
 

Klass % elever som gör 
övningsuppgifter 

från textboken 

% elever som tittar på 
video på webben om 

fysik 

% elever som 
uppfattar att SUL 

är frivilliga 
A 85% 52% 76% 
B 89% 60% 89% 
C 80% 90% 45% 
D 90% 48% 71% 

 
Resultatet visar att nästan alla elever rapporterar att de gör övningsuppgifter från textboken.   
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Figur 4: Sammanslagna resultat till enkätfråga 8  
 
 
Resultat från de individuella klasserna visas i Tabell 6.  
Tabell 6.  Sammanfattning av enkätsvar på fråga 8 
 

Klass % elever som rapporterar att 
läraren rättar eller gör 

bedömning på deras SUL 
A 43% 
B 22% 
C 10% 
D 0% 
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Figur 5: Sammanslagna resultat till enkätfråga 11  
 
 
Resultat från de individuella klasserna visas i Tabell 7.  
Tabell 7.  Sammanfattning av enkätsvar på fråga 11 
  

Klass % elever som anser att SUL är viktiga 
eller mycket viktiga för att uppnå ett betyg 

som de är nöjda med 
A 76% 
B 89% 
C 95% 
D 85% 

 
Majoriteten av eleverna anser att SUL är viktiga för att uppnå ett bra betyg.   
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Figur 5: Sammanslagna resultat till enkätfråga 12  
 
 
Resultat från de individuella klasserna visas i Tabell 8.  
Tabell 8.  Sammanfattning av enkätsvar på fråga 12 

Klass % elever som skulle vilja ha förklaringar 
eller lösningar till uppgifterna efteråt 

A 67% 
B 72% 
C 60% 
D 52% 

 
De flesta eleverna föreslår en förbättring av rutinen med SUL, nämligen att de vill ha 
förklaringar eller lösningar till uppgifterna efteråt.   
 
En sammanfattning av enkätundersöknings resultat är följande: 
  
Resultaten från enkätfråga 1 och 2 visar att veckan före ett prov tillbringar 48% av eleverna 
mer än 3 timmar med SUL och att NP elever gör detta i större utsträckning än TP elever. 
 
Resultaten från enkätfråga 3 och 4 visar att mer än 90% av eleverna rapporterar att de gör 
SUL hemma, och att färre än hälften gör SUL med någon annan.  Dessutom rapporteras att 
25% av eleverna använder sig av studiepasset. 
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Resultaten från enkätfråga 5 och 6 visar att 87% av eleverna säger att åtminstone en del av 
deras SUL består av övningsuppgifter från textboken, och mer än 60% säger att de tittar på 
videor på webben som SUL.  72% av eleverna betraktar sina SUL som frivilliga. 
 
Resultaten från enkätfråga 8 visar att 75% av eleverna rapporterar att deras SUL inte är 
bedömda. 
 
Resultaten från enkätfråga 11 visar att 87% av eleverna rapporterar att de anser att SUL är 
viktiga eller mycket viktiga  för att de ska uppnå ett betyg som de är nöjda med. 
 
Resultaten från enkätfråga 12 visar att 61% av eleverna sade att deras SUL vore mer 
värdefulla för deras fysikinlärning om de fick förklaringar och/eller lösningar till 
övningsuppgifterna i efterhand.    
 
 
 
6. Metod och genomförande av samtalsintervjuer 
 
6.1 Varför samtalsintervjuer? 
Enligt Esaiasson (2017 s.260) ger samtalsintervjuer möjlighet att registrera svar som är 
oväntade.  Dessutom ger de möjlighet till direkt uppföljning i ett aktivt samtal.  I min 
enkätundersökning (som också betecknas frågeundersökning) bland fysikeleverna var ett av 
syftena att mäta vad som Esaiasson (2017 s.261) kalla för en frekvens, d.v.s. hur ofta vissa 
fenomen förekommer.  Ett exempel på detta var hur ofta eleverna gör SUL 30-60 minuter i 
veckan.  Skillnaden mellan min enkätundersökning och samtalsintervjuerna är att de senare 
hade som mål att synliggöra fenomen kring lärarna och deras elevers SUL. 
 
Som Esaiasson (2017 s.262-266) beskriver finns det flera användningsområden för 
samtalsintervjuer inom samhällsvetenskaplig forskning.  Ett av dessa beskriver Esaiasson 
(2017 s.262) som ”när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld”.  Detta 
användningsområde passar väl med denna studies delsyfte att belysa lärarnas syn på SUL. 
 
En annan fördel med samtalsintervjuer med lärarna är att den aktiva dialogen som 
kännetecknar en samtalsintervju möjliggjorde presentationen av enkätens resultat och en 
diskussion om detta med lärarna.  Detta var särskilt viktigt i denna studie eftersom lärarna fick 
möjlighet att fundera över och berätta vidare om vad de hade sagt före enkätens resultat 
presenterades, och detta i sin tur kunde leda till nya insikter och resonemang kring lärarnas 
syn på SUL. 
 
Detta moment i samtalsintervjun då enkätundersökningens resultat presenterades möjliggjorde 
också ett ”nytt liv” i samtalsintervjun.  Ett exempel på detta är följande: 
Före enkätens resultat presenterades sade en av lärarna att SUL inte var frivilliga.  Men när 
enkätens resultat visade att cirka hälften av lärarens elever uppfattade att deras SUL var 
frivilliga kunde samtalsintervjun utvecklas för att problematisera varför eleverna kunde 
uppfatta SUL som de gjorde, och även utveckla ett resonemang kring att vissa SUL kunde 
uppfattas som frivilliga medan andra uppfattas som mer obligatoriska. 
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6.2 Urval och förberedelser inför samtalsintervjuerna 
Urvalet för samtalsintervjuerna bestod av tre fysiklärare på den gymnasieskola som ingick i 
studien. Det fanns en fjärde fysiklärare som inte ingick i studien, så bortfallet, räknat från en 
population av alla fysiklärare i just denna skola, är 25%. 
 
Urvalet av lärare och elever gick hand i hand.  Studiens upplägg var så att de lärare som 
intervjuades var lärare till elever som ingick i enkätundersökningen, och vice versa, d.v.s. alla 
elever som ingick i enkätundersökningen hade lärare som var med i urvalet för 
samtalsintervjuer.  Studien var upplagd på detta sätt så att informationen från enkäten som 
presenterades under samtalsintervjuerna var från just denna lärares elever.  Detta gjordes för 
att öka trovärdigheten av den presenterade informationen framför lärarna under intervjuerna, 
och således ökade trovärdigheten av deras svar.  
  
En intervjuguide användes av mig under alla intervjuer. Intervjuguiden hade framtagits med 
målet, som Kvale och Brinkmann (2009 s.43-44) säger, att framkalla spontana beskrivningar 
som är baserade på personens egen verklighet.  För att åstadkomma detta var frågorna 
framställda i deskriptiv form, t.ex. ”Hur brukar du bedöma eller få insyn i hur eleverna har 
lyckats (eller inte) med fysiken som de gör utanför klassrummet?” eller ”Hur väl tror du dina 
förväntningar om SUL stämmer överens med det som eleverna faktiskt gör?”.    
 
Eftersom ett av syftena med studien var att belysa lärarnas syn på SUL efter att de tagit del av 
elevenkätens resultat, innehöll intervjuguiden frågeställningar som var kopplade till enkätens 
resultat. Bara enkätresultat från lärarens egna elever visades och diskuterades med varje lärare 
under samtalsintervjuerna.  Lärarna tog inte del av enkätresultat från elever till de andra två 
lärarna. 
 
Innan intervjuerna med de tre lärarna gjordes genomfördes en provintervju.  Detta gjordes 
huvudsakligen av tre anledningar: 

1. För att testa frågorna och se hur väl de fungerade, för att sedan göra förbättringar inför 
de riktiga intervjuerna 

2. För att ge mig som ledde intervjuerna erfarenhet med frågorna och eventuella svar för 
förberedelserna för de riktiga intervjuerna 

3. För att testa formuleringar på frågorna som kom efter enkätens resultat presenterades.  
Detta kunde vara känsligt.  Jag ville testa om formuleringarna på dessa frågor kunde 
bidra till att lärarna inte kände att de behövde försvara sitt sätt att hantera SUL och det 
som de hade sagt innan enkätens resultat presenterades.  Frågorna som kom efter 
enkätens resultat presenterades skulle bidra till ytterligare insyn i hur lärarna hade 
tänkt om SUL. 
 

Intervjuguiden justerades efter erfarenheten från provintervjun.   
 
6.3 Intervjusituationen och genomförande 
Lärarna hade avsatt 45 minuter för intervjuerna.  De tre separata intervjuerna med respektive 
lärare bokades några dagar i förväg. Intervjuerna började med de etiska principerna som 
beskrivs i avsnitt (8), och genomfördes i skolan på enskilda privata platser.  De spelades in 
digitalt för transkribering och analys. 
 
Intervjufrågorna var strukturerade enligt Esaiassons (2017 s.274-275) upplägg.  Intervjuerna 
började med några lättare frågor, det som Esaiasson (2017 s.274-275) beskriver som 
uppvärmningsfrågor, för att samla in några fakta om lärarna, skolan och fysikutbildningen.  
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Sedan kom den största delen av intervjun som bestod av det som Esaiasson (2017, s.274) 
beskriver som tematiska och uppföljningsfrågor. Ett exempel på en tematisk fråga är ”Hur 
brukar du förklara för dina elever vad de ska arbeta med som läxa?”, medan 
uppföljningsfrågorna var utformade för att få fram mer förståelse om ämnet. Exempel på 
uppföljningsfrågor som vanligtvis kom efter lärarnas initiala svar på en tematisk fråga är: 
”Kan du ge ett konkret exempel på detta”, eller ”Kan du beskriva ett fall när det hände och 
vad konsekvenserna blev?” 
 
Efter uppföljningsfrågorna sammanfattade jag med det som Esaiasson (2017 s.275) beskriver 
som tolkande frågor.  Med tolkande frågor försökte jag sammanfatta min tolkning av det som 
respondenten hade sagt.  Exempel på detta är ”Om jag har förstått dig rätt så ……” eller ”Kan 
jag då summera att …..”. Om det var så att de tolkande frågorna visade att jag hade 
missuppfattat eller feltolkat respondentens svar togs detta som ett tillfälle att få ytterligare 
förklaringar av respondenten. 
 
Ungefär halvvägs genom intervjuerna presenterades enkätens resultat för lärarna i form av 
cirkel- och stapeldiagram, exempel på dessa visas i Bilaga 3. Diagrammen presenterades 
tillsammans med enkätfrågorna så att lärarna kunde se både enkätens fråga och deras elevers 
svar samtidigt.  Presentationen av enkätens resultat under samtalsintervjuerna hade med alla 3 
lärare den önskade effekten att stimulera ytterligare dialog för att belysa deras syn på SUL.  
Detta redovisas i avsnitt (8). 
 
Vid intervjuernas slut frågade jag lärarna om de hade någonting ytterligare de ville säga eller 
bidra med till intervjun.   
 
 
6.4 Textanalys av samtalsintervjuerna  
Samtalsintervjuerna transkriberades selektivt (J. Dimenäs, personlig konsultation 19/11 2018). 
Detta gjordes genom att lyssna på de inspelade samtalsintervjuerna 2-3 gånger och 
transkribera innehållet som var relevant till studiens frågeställningar.  I praktiken betydde 
detta att innehållet som inte var relevant, varken för lärarnas syn på eller elevernas vanor 
kring SUL, utelämnades.  Svagheten med denna metod är att väsentlig text kan missas, men i 
och med att jag lyssnade på inspelningarna 2-3 gånger med särskild fokus på text som skulle 
utelämnas finns det en god säkerhet att det väsentliga kom med i transkriberingen.  
 
Efter transkriberingen organiserades texten enligt följande metod. Texten grupperades enligt 
vilken eller vilka enkätfrågor lärarnas uttalanden hörde till.  Ibland kunde ett visst uttalande 
från en lärare vara relevant för 2 eller fler enkätfrågor.  Ett exempel på detta är ett uttalande 
”ibland ber jag eleverna att titta på en video om ett visst ämne, till exempel en 30-minuters 
video om fusion inom kärnfysik.  Jag gör det för att de ska bekanta sig med fenomenet innan 
nästkommande lektion.  Jag vet inte om de faktiskt tittar på videon men det är bra innehåll 
och ganska roligt”.  Eftersom detta uttalande innehåller text som är relevant för enkätfrågor 
om tid, vad eleverna gör för SUL och om de blir bedömda (enkätfråga 1, 5 och 8) grupperas 
denna text med alla 3 enkätfrågor.  Dessutom, i organiseringen av texten, noterades med varje 
text om lärarnas uttalanden kom före eller efter presentationen av elevenkäten. Om ett 
uttalande inte hörde till en enkätfråga men ändå var relevant för studiens frågeställningar 
behölls denna text med en egen notering om dess relevans. 
 
Efter att texten hade organiserats användes en metod för textanalys som beskrivs av Esaiasson 
(2017 s.281) som ”kartläggningsmetoden”. Esaiasson beskriver att denna metod ”utgår från 
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ett fenomen och kartlägger samtliga relevanta aspekter av detta fenomen”.  I min tillämpning 
av kartläggningsmetoden utgick jag ifrån 4 olika fenomen kring SUL och kartlade alla 
lärarnas svar i dessa fyra teman.  Dessa 4 teman användes för att organisera lärarnas uttalande 
i ett större perspektiv och för att få en bättre helhetsförståelse för lärarnas syn på SUL.  Dessa 
4 teman och de tillhörande enkätfrågorna är: 
 
Tema 1: Lärarnas syn och förståelse om den tid som går åt för SUL, platser där eleverna gör 
sina SUL, uppfattningarna om SUL är obligatoriska eller inte, bedömning av SUL och i 
vilken utsträckning eleverna arbetar själv eller med andra när de gör sina SUL. 
Till detta tema hör enkätfrågor 1, 2, 3, 4, 6, 8.     
 
Tema 2: Lärarnas syn på vilka typer av SUL som används och hur viktiga SUL är för 
elevernas inlärning. Till detta tema hör enkätfrågor 5, 11, 12. 

 
Tema 3: Lärarens uppfattning om sin roll som delvis ansvarig för elevernas övergång från 
grundskolan till gymnasiet, och förberedelser för vidare studier på högskolan eller universitet. 
 
Tema 4: Lärarens uppfattning om sin roll i skolan utanför klassrummet, t.ex. som mentor, 
kollega, deltagare i skolans förbättringsarbete.  
 
Dessa 4 teman används för analys av samtalsintervjuerna. 
 
Lärarnas svar som tillhör tema 3 och 4 är relevanta för studiens syfte men har inga direkta 
tillhörande enkätfrågor.   
 
Lärarnas svar sorterades sedan i dessa 4 teman, och alla svar under varje tema 
sammanfattades. 
 
 
7. Resultat av samtalsintervjuerna  
Resultaten av samtalsintervjuerna görs nedan i nummerordning enligt de fyra temana som 
förklaras i avsnittet (6.4).  
 
7.1 Tema 1 - Lärarnas syn på elevernas vanor kring SUL 
  
7.1.1 Tillägnad tid åt SUL 
Lärarna tyckte att eleverna borde satsa mellan 60 och 90 minuter i veckan på SUL i fysik.  
Lärarna betraktade det som självklart att veckan före provet skulle detta öka, och det hade de 
sett.  
 
När enkätens resultat hade visats var en lärare förvånad över hur få av hens elever tillbringade 
60-90 minuter i veckan på SUL i fysik, och dessutom förvånad över hur många det var som 
arbetade mer än 3 timmar i veckan, veckan före provet. Denna lärare förklarade att ”det går 
inte att lära sig fysik med denna korvstoppningsmetod”. Som exempel på information som går 
att lära sig med korvstoppningsmetoden sade hen att ”jag kommer aldrig att fråga ’vilket år 
föddes Isaac Newton’ på provet”.  Vidare sade hen att ”kunskapen i fysik som de lär sig 
byggs successivt.  De måste arbeta kontinuerligt under terminen för att klara sig”. 
 
En lärare förklarade efter enkätens resultat visade att eleverna läser 5 till 6 ämnen samtidigt på 
gymnasiet, och om de skulle behöva arbeta utanför klassrummet 30 minuter om dagen för 
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varje ämne skulle detta innebära nästan 3 timmar om dagen.  Hen sade också att många elever 
pendlar till gymnasiet, ibland mer än en timme i vardera riktning.  I stället för obligatoriska 
SUL ger denna lärare sina elever 2 till 3 av klassens lektionstider (cirka 2 till 3 timmar) 
veckan före provet för att arbeta med problemlösningar, ställa frågor eller på annat sätt 
förbereda sig inför provet. 
 
7.1.2 Lärarnas uppfattning om bedömning av SUL och huruvida SUL är obligatoriska 
Resultatet på denna fråga var blandat.  De lärare som betraktade SUL som frivilliga 
uppmuntrar ändå sina elever att göra dem.  Den läraren som betraktar SUL som obligatoriska 
förväntar sig att eleverna ska göra dem.  När enkätens resultat visades var läraren som 
betraktade SUL som obligatoriska förvånad över hur många av hens elever (45%) ändå tyckte 
att SUL var frivilliga.  Detta kunde inte förklaras av den läraren. En av lärarna förklarade att 
hen ger obligatoriska SUL baserat på erfarenhet.  Hen har märkt att de elever som gör SUL 
förstår materialet bättre och får högre betyg på proven än de som inte gör lika mycket SUL. 
 
Det var inga av lärarna som berättade att de gjorde regelbundna bedömningar av elevernas 
SUL.  En lärare ifrågasatte värdet i att bedöma dem, och sade ”det finns fullständiga lösningar 
till problemen, så jag vet inte vad jag skulle bidra med om jag gjorde en bedömning”.  Hen 
påpekade också hur mycket tid det skulle ta att bedöma 20-30 elevers problemlösningar flera 
gånger i veckan. 
 
En annan lärare sade att hen gör en ”klassbedömning” på problemlösningar som eleverna gör 
som SUL.  När hen gör detta letar hen efter två typer av företeelser: 

1. En eller flera elever som har problem med att lösa även de enkla uppgifterna, eller 
2. Vissa typer av problem som många elever misslyckas att lösa. 

Om hen upptäcker en elev som har problem med att lösa även enkla uppgifter pratar hen med 
den berörda eleven separat för att planera extra hjälp eller stöd. Om hen upptäcker att många 
elever misslyckas att lösa en viss typ av problem gör hen en extra insats under lektionstider 
med denna typ av fråga. 
 
7.1.3 Lärarnas syn på var och med vem SUL görs 
Inga av lärarna var förvånade över att enkäten visade att nästan alla elever gör åtminstone en 
del av sina SUL själv.  En av lärarna förklarade detta och jämförde med grundskolan.  ”I 
grundskolan kan många av elevernas föräldrar hjälpa till med läxor.  De kan förhöra eller 
förklara.  Men med fysik på gymnasiet, speciellt i vår skola där många barn kommer från 
icke-akademiska familjer, saknar många föräldrar kunskapen eller utbildningen för att bidra 
till sina barns fysikstudier.” 
 
När det gäller att göra SUL med en eller flera kompisar tyckte alla 3 lärare att detta var ett 
värdefullt sätt att göra SUL.  En lärare tyckte att fler elever borde göra detta (enkäten visade 
att cirka 50% gjorde detta), och förklarade varför med att säga ”När man försöker lösa 
problem själv, är det lätt hänt att man kan köra fast.  Men med en kompis går det bättre”.  
 
När det gäller var SUL görs, hade lärarna väntat sig att de flesta eleverna skulle göra dem i 
hemmet.  En lärare förklarade att eleverna har tillgång till all information de behöver on-line 
och att det oftast finns studiero hemma.  Hen resonerade att det således inte skulle finnas 
någon fördel att stanna kvar i skolan och studera.   
 
Lärarna upplevde även innan enkätens resultat visades att studiepasset är underutnyttjat av 
eleverna. Detta förklarades av en lärare som sade ”När lektionerna är slut vill de flesta åka 
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hem.  De vill inte stanna och göra läxor”.  En annan lärare förklarade att studiepasset ibland är 
obligatoriskt för elever som har F betyg och behöver arbeta mer för att höja betyget. 
 
7.2 Tema 2 – Lärarnas syn på vilken typ av SUL eleverna gör och hur viktiga 
SUL är  
 
7.2.1 Olika typer av SUL 
När det gäller vilka typer av SUL lärarna tilldelar sina elever, sade en lärare att det varierar 
beroende på vad som är tillgängligt och vad hen tror är viktigt och/eller intressant för eleverna 
att veta om ämnet.  Hen gav exempel på detta som: 

1. Läsning i textboken, oftast före en lektion, om ett nytt ämne.  Läraren förklarade att 
även en kursiv läsning i textboken hjälper eleverna att förstå det nya ämnet. 

2. Videor, t.ex. en youtube video om Marie Curies liv och hennes upptäckt av 
radioaktiviteten. 

3. Problemlösningar, oftast från textboken. 
    
Problemlösningarna är utvalda av läraren så att det finns alla olika svårighetsgrader.  Hen vet 
att eleverna är på olika nivåer och hen vill att alla elever ska kunna öva och förstärka sina 
färdigheter i fysik.  
 
En lärare var inte förvånad när enkäten visade att en relativt stor andel (över 80%) av hens 
elever använder sig av videor på webben som SUL.  Hen förklarade detta.  ”Det finns en 
websida som heter www.larardalle.se som har föreläsningar på svenska om fysik och som 
följer vår textbok.  Många elever tycker det är värdefullt att kunna lyssna på föreläsningen en 
gång till, fast av en annan lärare med andra förklaringar.  Det hjälper dem att förstå.” 
 
7.2.2  Lärarnas syn på hur viktiga SUL är 
Lärarna tyckte att SUL var viktiga för eleverna att uppnå kunskapskraven.  De var inte 
förvånade över att 80% – 95% av eleverna sade i enkäten att SUL var viktiga eller mycket 
viktiga för att de ska få ett betyg i fysik som de är nöjda med.  En av lärarna förklarade att 
dessa elever är nästan vuxna och att de själv har valt programmet de följer på gymnasiet.  Hen 
tillade att ”Det vore konstigt om de tyckte annorlunda.  De inser själv att det ta mer tid än vad 
som finns i klassrummet för att klara av fysik”. 
 
7.3 Tema 3 - Lärarens roll som fysikpedagog och delvis ansvarig för att 
förbereda eleverna för högskola eller universitet 
Lärarnas syn på sin roll som fysikpedagog diskuterades när lärarnas val av SUL togs upp. En 
lärare förklarade hur hen väljer både innehåll och typ (t.ex. textboksläsning, problemlösning, 
videor, simuleringar) av SUL baserat på sin erfarenhet av vilka ämnen som kan vara 
svårbegripliga och vilka typer av SUL som hjälper eleverna bäst.  Hen beskrev detta som ett 
erfarenhetsbaserat ”pedagogiskt val”.   
 
En lärare beskrev hur hen väljer SUL med omsorg där hen letar efter ”en röd tråd”, d.v.s. ett 
återkommande fenomen i fysikkursen som eleverna måste förstå för att klara sig genom 
kursen.  Hen gav som ett exempel begreppet densitet, där densitet ska förstås av eleverna som 
”enhet per volym”. Hen berättade att detta kan var massa per volym, men också energi, 
magnetiskt fält eller elektriskt fält per volym.  Hen menar att i detta exempel väljer hen SUL 
så att densitet är återkommande i olika sammanhang och eleverna får ett brett perspektiv och 
djup förståelse om begreppet densitet. 
 

http://www.larardalle.se/
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En annan lärare berättade att hen i sin roll som fysikpedagog måste ”gå emot vad som 
Skolverket säger om läxor”.  Hen förklarade att ”Skolverket tycker inte att eleverna ska ha 
läxor, men jag ger eleverna dem ändå, för att det är bäst för eleverna”. 
 
Samtliga lärare förklarade att de känner ett ansvar för att stödja elevernas övergång från 
grundskolan till gymnasiet, och för att förbereda eleverna för vidare studier på högskola eller 
universitet. De sade att SUL spelade en stor roll i detta, och en lärare förklarade detta med 
följande exempel: 

”Många elever kommer till gymnasiet utan bra studievanor.  De har inte lärt sig att 
göra anteckningar i klassrummet och har inte heller som vana att göra läxor eller 
repetera det som sades i klassrummet.  Jag försöker få dem att komma in i sådana 
vanor så de kan klara sig bra på universitet; detta är ju ett universitetsförberedande 
program. Ett exempel på när detta gick bra var en elev som började året med ett ”F” i 
betyg efter de första 5 veckorna.  Jag jobbade separat med honom och förklarade i 
detalj att han måste ta anteckningar i klassrummet och jag gav honom specifika 
problem han måste lösa efter varje lektion.  Efter ett par månader kom hans betyg upp 
till ”D”.  Året därpå tog han fysik 2 och försatte att förbättra sina studievanor och 
betyget gick upp till ”C”.  Jag använder detta med mina andra elever så att de kan se 
ett positivt exempel och samtidigt ska de veta att det går att lära sig studievanor”. 

 
Lärarna uppskattade att ungefär hälften av deras elever (2:a och 3:e året) saknar studievanor 
som är tillräckligt utvecklade för att klara studier på universitet.  De ser således att en av deras 
uppgifter är att hjälpa eleverna under deras 3 år på gymnasiet att utveckla studievanor som 
krävs för vidare studier.   För att göra detta beskrev lärarna egna lösningar, och gav följande 
exempel på detta: 

• De uppmanar eleverna att ta anteckningar under lektionerna, och förklarar hur de ska 
använda anteckningar i problemlösningar och andra SUL. 

• De skriver separat på tavlan det som de anser är särskilt viktigt för eleverna att 
komma ihåg, och uppmanar eleverna att fotografera detta med sina mobiltelefoner. 

• De ger exempel på hur andra elever har utvecklat bra studievanor och hur detta har 
lett till bättre betyg och framgångar i skolan. 

 
 
7.4 Tema 4 - Lärarens roll utanför klassrummet  
När lärarna berättade om varför de inte bedömer SUL, var en återkommande anledning att 
detta inkräktar på lärarnas tid utanför klassrummet. Lärarna förklarade att de har mycket annat 
arbete i skolan, t.ex.: 

1. Undervisningsplanering 
2. Laborationsplanering och förberedelser  
3. Provrättning och betygsättning 
4. Mentorskap för upp till 10 elever 
5. Arbetslagsmöten 
6. Skolpersonalmöten 
7. Förbättringsarbete 

 
Lärarna förklarade att deras tid inte räcker till för att individuellt gå igenom elevernas SUL 
och göra en bedömning.  
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Sammanfattningsvis visade samtalsintervjuerna att: 
• Elevernas studieteknik av typ ”korvstoppning”, d.v.s. att studera mest hemma veckan 

före provet, betraktades som ofördelaktig för fysiklärande.  Lärarna försöker avhjälpa 
detta med bl.a. att avsätta lektionstid för övningsuppgifter veckan före provet. 

• 3 av 4 lärare gav läxor till sina elever men anser att de är frivilliga. Den fjärde läraren 
tilldelar läxor och anser att de är obligatoriska och var förvånad över att 45% av hens 
elever anser att de är frivilliga 

• Generellt bedömer inte lärarna läxor med undantag för enstaka ”klassbedömningar” av 
läxor där läraren letar efter elever som har särskilda problem att lösa uppgifterna 

• Lärarna var inte förvånade över att nästan alla elever arbetar åtminstone delvis med 
SUL själv och hemma. Däremot ansåg lärarna att fler elever kunde med fördel arbeta 
tillsammans. 

• Lärarna visste att studiepasset var underutnyttjat, och förklarar detta med att eleverna 
vill åka hem när skoldagen är slut. 

• Lärarna anser att de har ett ansvar att stödja elevernas övergång från grundskola till 
gymnasiet, och förbereda eleverna för vidare studier efter gymnasiet. För att hjälpa 
eleverna med detta vill lärare att eleverna utvecklar bra studievanor, inklusive SUL. 

• Lärarna poängterar att de har mycket arbete i skolan utanför klassrummet och detta tar 
ifrån den tid som de skulle kunna använda för individuella bedömningar av läxor. 

 
 
8. Etik och behandling av personuppgifter 
Enkäten var anonym och det fanns inget sätt att koppla någon elev till hens enkätsvar.  
Enkäten innehöll inga personuppgifter därför gjordes ingen anmälan till dataskyddsavdelning 
på Högskolan. 
 
I enkätens informationsbrev (Bilaga 1) informerades eleverna om att: 

1. enkäten skulle användas i ett examensarbete  
2. deras deltagande genom att fylla i enkäten var frivilligt och deras samtycke kunde 

återkallas när som helst, 
3. deras svar kunde inte kopplas till någon person, 
4. jag skulle inte dela de individuella enkätsvaren med någon, 
5. enkäterna skulle förstöras när examensarbetet var klart, 
6. jag skulle göra en sammanställning av enkäterna och detta skulle delas med lärarna 

och 
7. om någon elev skulle vilja ta del av enkätssammanställningen skulle de skriva en 

email till mig 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följa vissa 
krav och regler.  Enkätundersökningen uppfyllde dessa krav och följer reglerna angivna av 
Vetenskapsrådet (2002). 
 
En kopia av enkäten finns som Bilaga 2.  
 
Samtalsintervjuerna med lärarna började med information om och bekräftelse av de etiska 
principerna för intervjun.  Före varje lärarintervju informerades lärarna muntligt att: 

1. deras deltagande var frivilligt, och deras samtycke kunde återkallas när som helst, 
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2. samtalet skulle spelas in och transkriberas, 
3. inspelningen och transkriberingen skulle inte delas med någon annan och var under 

min uppsikt på en hårddisk skyddad med kodlås, 
4. intervjuerna skulle användas i mitt examensarbete men förbli anonyma, 
5. användning av intervjumaterialet skulle inte kunna knytas till en person eller skola, 
6. inspelningarna och dess transkribering skulle förstöras när mitt examensarbete var 

klart,  
7. delar av intervjuerna kommer att användas som anonyma citat eller referenser i 

examensarbetet, 
8. Högskolan är personuppgiftsansvarig, och jag gav kontaktuppgifterna för Högskolan 

till lärarna. 
Lärarna visste före intervjuerna att ett moment under intervjun skulle vara när jag 
presenterade och frågade dem om resultaten från elevenkäten. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följa vissa 
krav och regler.  Samtalsintervjuerna uppfyllde dessa krav och följer reglerna angivna av 
Vetenskapsrådet (2002). En anmälan om behandling av personuppgifter för 
samtalsintervjuerna skickades till högskolans dataskyddsavdelning. 
 
 
9. Diskussion 
För att ytterligare svara på studiens frågeställningar, kan lärarnas syn och elevernas vanor 
kring läxor belysas och jämföras med tidigare forskning.  
 
9.1 Tid ägnad åt läxor 
Den tidsmängden eleverna ägnar åt läxor är ett väl utforskat och problematiserat ämne i 
litteraturen. Trautwein (2002 s.44) påpekar att i läxforskning är ”tid med läxor oftast den 
variabel som är mest studerad”. Maltese (2012 s.52) poängterar att i USA har media kommit 
in i debatten och har lett till att många skolor har försökt reducera elevernas läxbörda, ofta 
genom att begränsa antal dagar som lärarna får tilldela sina elever läxor”.  Maltese (2012 s.52) 
påpekar också att elever i länder som rankas högre på internationella prov (t.ex. PISA) 
tillbringar ”signifikant mindre tid på läxor än eleverna i USA”. 
 
I den aktuella studien tillbringade 76% av eleverna 0 till 60 minuter i veckan med SUL i 
fysik.  En av de intervjuade lärarna i den aktuella studien resonerade kring dessa siffor enligt 
följande.  Om det uppskattas att eleverna studerar 5 till 6 ämnen åt gången (som är normalt 
enligt läraren i denna skola), och de tillbringar 30 minuter i genomsnitt per veckan per ämne i 
SUL, skulle detta ge ett uppskattat genomsnitt av 150 till 180 minuter i veckan i SUL.  Enligt 
denna lärare var 150 till 180 minuter i veckan rimligt för hens elever.  Det är svårt att bekräfta 
denna uppskattning och jämföra denna tid med det som Maltese (2012) fann som optimalt, 
eftersom den aktuella studien bara har fysik som undersökningsområde och det kan, enligt 
Trautwein (2009 s.245), finnas ämnesvariationer i elevernas läxbörda. 
 
När det gäller hur mycket tid som är optimalt att lägga på läxor visade Maltese (2012 s.61) att 
elever som tillbringade mellan 60 och 120 minuter om dagen (totalt, i alla ämnen, 
gymnasieskolan) hade de högsta betygen på standardiserade prov. Om eleverna tillbringade 
mer eller mindre tid än detta tidsintervall föll elevernas resultat.  Detta tidsintervall är 
betydligt lägre än det som rapporterades av Kalenkoski (2017 s.48), där genomsnittet var 5,2 
till 7,6 timmar i veckan (pojkar, flickor i gymnasieskolan), och av Mau (1997 s.272) där 
genomsnittet var mellan 5 och 9 timmar i veckan.  
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En undersökning av Trautwein (2002 s.26) om elevernas tid på läxor och deras inlärning 
visade att den variabel som var mest positivt korrelerad till elevernas betyg var om eleverna 
gjorde klart sina läxor, och att tid tillbringad på läxor inte var korrelerad med elevernas 
inlärning.  Dessa resultat kan jämföras med Gill (2003 s.319-320), som undersökte trender i 
läxor över 50 år och fann att den genomsnittliga eleven (i USA) tillbringar mindre än en 
timme om dagen med läxor. 
 
 I den aktuella studien innehöll enkäten en fråga om tid med SUL i fysik veckan före ett prov.  
Resultaten visade att 48% av eleverna tillbringade mer än 3 timmar med SUL i fysik veckan 
före provet. Detta är betydligt mer än vad eleverna normalt lägger på SUL. Detta fenomen, 
som en av lärarna kallar för ”korvstoppning”, påpekades av lärarna som ineffektivt för 
inlärning av fysik.  Det har också undersökts av McIntyre (2008 s.236) och Beattie (2018 
s.181) som visar att ”korvstoppning” (engelska ”cramming”) inför ett prov är korrelerat med 
både sämre inlärning och sämre betyg på provet jämfört med kontinuerliga studier under 
kursens gång. 
 
Skolverket (2014 s.15) påpekar att om läxforskning visar att det på individnivå inte går att se 
ett positivt samband mellan hur mycket tid eleverna ägnar åt läxor och hur väl de presterar på 
prov, kan detta förklaras av att elever med större kunskaper inte får lika många läxor eller att 
de gör läxorna snabbare än elever med sämre ämneskunskaper.  

 
9.2 Läxornas syften 
När det gäller vilka syften lärarna har med sina läxor visar Thelen (2008 s.23), i en 
enkätundersökning bland matematiklärare (högstadium och gymnasium), att 91% av lärarna 
tyckte att läxor hade en positiv eller mycket positiv inverkan på elevernas inlärning.  För att 
specificera närmare vad som bidrog till lärarnas positiva syn fann Thelen (2008 s.23) att 
lärarnas mest förekommande huvudsyfte med läxor var att eleverna skulle öva på och 
förstärka sina färdigheter som de hade tagit till sig i klassrummet. Detta står i kontrast till det 
som Rosario (2015 s.15) framhäver, nämligen att ”läxor som övningar” inte är lika effektiva 
för elevernas framgångar som läxor som är ”utvidgande”.  Läxor med ett utvidgande syfte 
stöds också av det som Doolittle (1997 s.85-86) poängterar om fördelarna för elevernas 
inlärning när de arbetar i sin ”Zone of Proximal Development”, eller ZPD. 
 
Sallee (2008 s.47) gjorde en studie som inkluderar intervjuer bland gymnasielärare om läxor, 
och säger att lärarna beskriver läxor som en tid för eleverna att “lära sig själv”. När Sallee 
(2008 s.47) frågade lärarna mer detaljerat om detta framkom det att det fanns blandade 
tolkningar av detta syfte bland lärarna.  Å ena sidan säger Sallee (2008 s.47) att vissa lärare 
tolkar begreppet ”lära sig själv” som motivering för att använda läxor för att introducera nya 
koncept till eleverna.  I detta fall, läser eleverna först om konceptet själva innan ämnet gås 
igenom av läraren.  Å andra sidan använder andra lärare begreppet ”lära sig själv” som 
resonemang för att ge eleverna möjligheten till att utveckla självständiga studievanor, och för 
att ge tid till eleverna för att öva på det som det inte fanns tid för under lektionerna.  
 
Cooper, Horn och Straham (2005 s. 18) säger, i en intervjustudie bland gymnasielärare, att 
lärarna ser läxor som ett bra verktyg för elevernas inlärning, men nyanserar detta när lärarna 
förklarar hur läxorna kan optimeras. Cooper (2005) poängterar att läxorna ska vara anpassade 
efter elevernas förmåga, kunskapsnivå och mål med inlärning, och att läxor som är ”lite 
svårare” är mer motiverande för eleverna.  Cooper (2005) understryker att läxor som utmanar 
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eleverna är mer engagerande och eleverna blir tvungna att resonera kritiskt och logiskt.  Detta 
stämmer också med syftet att tilldela läxor som sätter eleverna i sin ZPD. 
 
Intervjuerna med lärarna i den aktuella studien visade också att deras syn på de olika syftena 
med läxor stämmer generellt med forskningen ovan.  Lärarna förklarade att tiden under 
fysiklektionerna inte räcker till för att eleverna ska utveckla och öva på sina färdigheter i 
problemlösningar och bli förtrogna i ämnen.  Ett syfte med läxor som nämns av alla 3 lärare 
är att läxor, och utveckling av bra studievanor, ska förbereda eleverna för vidare studier på 
universitet.  Sallee (2008  s.47) påpekar att ett av syftena med läxor som lärarna framhäver är 
att ”lära sig att arbeta självständigt”.  Det kan tänkas att en av anledningarna lärarna i Sallees 
(2008) studie sätter värde på att ”lära sig att arbeta självständigt” är att de inser att detta 
kommer att förbereda eleverna för vidare studier. 

Angående läxornas syfte, enligt Skolverket (2014 s.9) kan läxorna syfta till att: 
1. bidra till elevens kunskapsutveckling, 
2. fortsätta elevernas lärande när tiden i skolan inte upplevs räcka till för att eleverna ska 

lära sig allt de behöver, 
3. utveckla goda studievanor genom att träna på att studera på egen hand, planera sin tid 

och utveckla ansvarskänsla och uthållighet, 
4. ge vårdnadshavarna insyn i skolarbetet. 

 
I den aktuella studien har lärarna använt punkt 1-3 ovan för att förklara varför de tilldelar 
läxor.  Punkt 4 nämndes inte av lärarna som anledning att ge läxor.  När det gäller 
föräldrarnas engagemang i elevernas läxor sade 21% av eleverna i enkäten att deras föräldrar 
ställer krav att de ska göra SUL.  Detta kan möjligtvis tolkas som ett sätt för dessa föräldrar 
att få insyn i läxorna, under förutsättning att föräldrarna följer upp ett sådant krav med att de 
faktiskt pratar med sina barn om deras SUL. 
 
När det gäller vad eleverna anser om läxornas syften, även om enkäten inte frågade eleverna 
direkt om detta, kunde en aspekt av elevernas syn på SUL ses i enkätfråga 11. Där tyckte 
76%-95% av eleverna att deras SUL var viktiga eller mycket viktiga för att nå ett slutbetyg 
som de skulle vara nöjda med.   Lärarna var inte förvånade med detta resultat; det stämde väl 
med deras övergripande syfte med SUL också, d.v.s. att SUL bidrar till lärandet och att 
förbättrat lärande resulterar i bättre betyg. 
   
9.3 Studievanor och elevernas övergång till gymnasiet 
Ett ämne som uppstod under samtalsintervjuerna och var kopplat till enkätfrågorna var 
lärarnas syn på elevernas studievanor i samband med övergången från grundskola till 
gymnasiet, och hur lärarna kan hjälpa eleverna förbereda sig för vidare studier på högskola 
eller universitet.  
 
Under alla tre samtalsintervjuer uttryckte lärarna oro över elevernas färdigheter när det gällde 
studievanor inför övergången från grundskola till gymnasium.  Lärare såg hur dessa nya 
gymnasieelever saknade de studievanor som behövs för att klara sig akademiskt på gymnasiet, 
och även vidare på högskola eller universitet.  Exempel som fastställdes av lärarna var: 

• De flesta eleverna tar inte anteckningar under lektioner.  Sådana anteckningar är 
värdefulla för att kunna studera utanför lektionstid och användas för problemlösningar. 

• Eleverna tar sällan tillfället att fråga lärare om de inte förstår eller har missat ett visst 
ämne under lektionstid, trots att lärarna gör sig tillgängliga. 
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• Eleverna passar sällan på att utnyttja studiepasset under skoltid när en lärare är 
närvarande för att svara på frågor eller förklara för eleverna. 
 

Generellt upplevde lärarna att eleverna på första året på gymnasiet förväntade sig ett liknade 
arbetssätt som de var vana vid i grundskolan, d.v.s. en miljö som Corsello (2015 s.1-2) 
beskriver där ”lärarnas fokus är på eleven” istället för ämnet. Lärarna förklarade att vissa av 
eleverna kan klara sig med dessa studievanor på gymnasiet (fast med sämre betyg), men 
definitivt inte på högskolan. 
 
Detta problem kan ses från det större perspektivet, nämligen övergången från grundskolan till 
gymnasiet.  Denna period i elevernas skolgång har fått uppmärksamhet i den pedagogiska 
forskningen på ett mer övergripande sätt än bara det specifika ämnet studievanor. Neild (2009 
s.56) ser problemet med övergången från grundskola till gymnasium från en organisatorisk 
synvinkel.  Neild (2009) säger att gymnasiet kan sakna en organisation som kan ta in de nya 
gymnasieeleverna med varierande kunskaper och förberedelser, identifiera deras behov och 
tillgodose de behoven så att eleverna klarar gymnasieundervisningen.  Mac Iver (2018 s.37-
39) uppmärksammar samma problem, men beskriver en lösning som bygger på ett 
engagemang mellan elevens familj, lärare, skolans administration och ett samarbete med ett 
närliggande universitet. Mac Iver (2018 s. 38-40) fann ett värde i att stödja eleverna i deras 
övergång till gymnasiet, framförallt när alla parter samarbetade i en ”continuous improvement 
initiative” (ett kontinuerligt förbättringsarbete) med eleverna i fokus. 
 
I den nuvarande studien uppskattade lärarna att ungefär hälften av deras elever saknar 
studievanor för att klara studier på universitet. Samtidigt poängterade lärarna att de saknar 
resurser för att ta sig an utmaningen att få eleverna att utveckla goda studievanor.  Som 
exempel på detta förklarade lärarna att det inte finns några särskilda kurser, läroplaner eller 
kunskapskrav för dessa färdigheter.  Lärarna har inte fått utbildning eller fortbildning i ämnet, 
och det finns ingen särskild tid avsatt i varken elevernas eller lärarnas schema för att göra 
detta. Trots detta sade lärarna att goda studievanor är viktiga för eleverna både på gymnasiet 
och för vidare studie. 
 
Ett annat exempel på en lösning till elevernas övergång från grundskola till gymnasiet 
beskrivs av Corsello (2015) som ”BARR” (Building Assets, Reducing Risks), som är en 
engelsk förteckning för ”förebyggande av elevernas färdigheter för att minska risker”.  
Corsello (2015) förklarar hur BARR fungerar som ett on-line nätverk bland skolans lärare och 
administration, och förser personalen med verktyg (i form av förslag till program och 
aktiviteter, delning av erfarenhet av andra, möten och workshoppar, m.m.) för att kunna 
hjälpa eleverna i övergången till gymnasiet, inklusive utvecklingen av studievanor som krävs 
på gymnasiet.  Corsello (2015 s.1-2) visar att implementeringen av BARR-programmet gav 
signifikant bättre resultat i både matematik och engelska jämfört med kontrollgruppen.  Jag 
anser att en närmare granskning av BARR kan vara värdefull för lärare i studiens skola för att 
se om det kan ge idéer till en lösning på problematiken med elevernas övergång till gymnasiet 
och utveckling av goda studievanor.    
 
9.4 Kvalitet och generaliserbarhet 
Eftersom denna studie innehåller både en kvantitativ undersökning (enkäten) och en kvalitativ 
undersökning (samtalsintervjuer) ska en redovisning av studiens kvalitet innehålla 
kvalitetsbegrepp som lämpar sig för båda typer av undersökningar.  Enligt Ely (1991 
s.105−106) används reliabilitet och validitet traditionellt mer inom den kvantitativa 
forskningen (d.v.s. enkäten), medan termerna tillförlitlighet och trovärdighet används mer 
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inom den kvalitativa forskningen (d.v.s. samtalsintervjuerna). Jag följer denna praxis i denna 
studie. 
 
Enkätens validitet är ett mått på hur väl det som var avsett att mätas har mätts, detta fall 
elevernas vanor kring och syn på SUL. Enkätens reliabilitet handlar om resultaten blir 
desamma ifall en likadan undersökning görs på nytt. 
 
Angående enkätens validitet testades den i förväg på 6 elever innan den slutliga versionen 
togs fram.  Testeleverna hade möjlighet att skriva kommentarer och förslag till förbättringar i 
enkäten, och deras deltagande och förslag bidrog till den slutliga versionens validitet. 
 
När enkäten delades ut till eleverna vid alla 4 tillfällen (klass A-D) fylldes enkäterna i medan 
jag var närvarande i rummet, och jag uppmuntrade eleverna att ställa frågor om någonting var 
oklart i enkäten.  En punkt i enkäten som jag trodde skulle kunna vara svårare för eleverna att 
tolka och därmed ifrågasätta enkätens validitet var begreppet ”studier utanför lektionstid” 
(SUL) i fysik.  För att förebygga validitetsproblem med tolkning av SUL förklarade jag under 
enkätens introduktion för eleverna vad SUL var och hur det hängde ihop med begrepp som 
var mer bekanta för dem, t.ex. hemläxor eller läxor. 
 
Enkätens upptagningsandel har redan diskuterats och är mellan 80% - 97% för varje klass A – 
D.  Eftersom enkätens syfte var att samla in data för dessa 4 gymnasiefysikklasser, bidrar den 
höga upptagningsandelen till enkätens reliabilitet. 
 
Samtalsintervjuernas trovärdighet är ett mått på om studien har tagit fram den information 
som var tänkt, och därmed hur giltiga samtalsintervjuernas resultat är. Samtalsintervjuernas 
tillförlitlighet är ett mått på, om intervjuerna skulle göras om av andra forskare, till vilken 
grad studien skulle ge samma resultat. Följande har gjorts i samtalsintervjuernas metod för att 
bidra till trovärdighet och tillförlitlighet: 
 

1. Tre fysiklärare har intervjuats vid 3 separata tillfällen. Det finns bara fyra fysiklärare 
på denna skola så bortfallet av fysiklärare i skolan är 25%.  

2. Tillvägagångssättet och genomförandet av samtalsintervjuerna är strukturerat och 
dokumenterat enligt Esaiasson (2017 s.260-286). Intervjuerna följde en strukturerad 
intervjuguide och innehöll tematiska, uppföljande och tolkande frågor för att få fram 
det väsentliga från lärarna. Lärarna nyanserade sina tankar ytterligare när jag 
presenterade resultaten från elevenkäten samtalsintervjuerna.  Tillförlitligheten 
förstärktes av lärarnas många exempel och ingående beskrivningar.    

3. Intervjuerna har spelats in och transkriberats efter att jag lyssnat på dem flera gånger 
för att fånga in det väsentliga i innehållet.  

4. Organisering och analys av samtalsintervjuerna har följt den metod som beskrivs av 
Esaiasson (2017 s.260-286), och resultaten har sammanställts och sammanfattats. 

 
Alla av de 3 intervjuade fysiklärarna har mer än 10 års erfarenhet som fysiklärare på 
gymnasiet.  Två av dem är fysiklärare på naturvetenskapsprogrammet och den tredje på 
teknikprogrammet.  En av denna studies begränsningar vad gäller trovärdighet är att det bara 
är en skola som är med i studien. En annan begränsning är att det saknas en ingående analys 
av de 3 lärare som ingår i studien.  Studiens trovärdighet skulle öka med djupare 
bakgrundsinformation om varje lärare, för att få en uppfattning om deras bakgrund och 
erfarenhet har påverkat deras syn på SUL. 
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Denna studie ska inte ses som generaliserbar till andra skolor eller ämnen.  Urvalet av elever 
för enkäten var begränsat till en skola och ett ämne.  Detta begränsar generaliserbarheten till 
andra gymnasieskolor och andra ämnen.  Urvalet av lärare för samtalsintervjuerna var 
begränsat till tre lärare i fysik som var lärare för eleverna som deltog i enkäten. Detta 
begränsar också generaliserbarheten till andra gymnasieskolor och andra ämnen. 
 
En ytterligare begränsning av generaliserbarheten är att det kan finnas skillnader mellan 
studiens och andra gymnasieskolor som beror på t.ex. socioekonomiska faktorer eller 
demografi, belastning på lärarnas tid och antal elever i klassrummet. Dessa skillnader kan 
påverka både lärarnas och elevernas syn på och användning av SUL. Ett exempel på detta 
kom från en av lärarna som förklarade varför så få elever fick hjälp med sina SUL från någon 
hemma.  Hen förklarade att jämfört med gymnasieskolor i universitetsstäder hade denna skola 
inte lika många familjer med akademisk bakgrund. Om enkäten hade gjorts i en 
gymnasieskola i t.ex. Uppsala eller Lund kunde resultatet ha blivit annorlunda.  
 
Studiens resultat ger en bild av lärarnas syn på och elevernas vanor kring SUL i detta 
gymnasiums fysikundervisning. Slutsatser om hur resultaten förhåller sig till andra ämnen, 
lärare, skolor och åldrar kan inte dras.  Däremot kan nya studier av samma typ i andra 
gymnasier och i andra ämnen bidra till en större förståelse om SUL i gymnasiet.  
 
Studiens omfattning kan ses som en begränsning i generaliserbarhet.  Däremot täcker studiens 
upptagning 75% av fysiklärarna som var verksamma i denna skola, och mer än 80% av deras 
fysikelever. Studiens metod kan därmed ses som vald för att uppnå studiens syfte men med en 
begränsning i omfattning till fysiklever i en viss gymnasieskola. 
 
Trots studiens begränsningar när det gäller generaliserbarhet, kan studiens metod och resultat 
användas som utgångspunkt för nya studier om SUL på andra gymnasieskolor.  Variabler i 
nya studier om SUL kan vara:  

1. olika ämnen, där kunskap oftast byggs på under terminen (t.ex. kemi, matematik).   
2. olika ämnen, där kunskap inte i samma utsträckning byggs på under terminen (t.ex. 

samhällsvetenskapliga ämnen, historia, språk). 
3. olika skolor, både privata och kommunala, och med varierande socioekonomiska 

sammansättningar. 
Nya studier som använder metoderna i denna studie kan belysa skillnader och likheter på hur 
SUL betraktas av både elever och lärare, hur de används, och hur de kan hjälpa att få fram 
mönster när det gäller SUL i olika ämnen och skolor.  Med flera studier inriktade på SUL på 
gymnasienivå kan en helhetsbild formas för en större förståelse. 
 
9.5 Förslag på förbättringar i praktiken 
Både lärarna och eleverna anser at SUL är viktiga för inlärning. Dessutom känner lärarna att 
det är en av deras uppgifter att hjälpa eleverna i övergången från grundskolan till gymnasiet, 
utveckla bra studievanor, och förbereda sig inför studier på universitet.  Min uppfattning är att 
lärarna behöver stöd för detta uppdrag med: 

1. Vägledning och råd från skolverket om hur studievanor kan läras ut till eleverna, och 
hur lärarna ska bedöma elevernas utveckling i detta, 

2. Närmare samarbete bland lärarna så att det skulle fungera i praktiken att eleverna 
kunde göra SUL i fysik 60-90 minuter i veckan kontinuerligt.  Inlärning i ämnen som 
fysik behöver vara kontinuerlig för att undvika ”korvstoppning” före provet. 
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Ett samarbete bland lärare och skolor som liknar det som Corsello (2015) beskriver kan bidra 
till en framgångsrik övergång till gymnasiet för många elever.  
 
Ett ökat samarbete bland lärarna skulle också ge fördelar när det gäller tid och innehåll av 
SUL.  Ett sådant samarbete kan leda till: 

1. Ökad kunskap bland lärarna om bra verktyg för SUL 
2. Ökat kollegiallärande om bra teknik för SUL, t.ex. att uppmuntra eleverna att göra 

problemlösningar tillsammans, och att tilldela uppgifter som möjliggör att eleverna 
arbetar i sin ZPD.  

3. En jämnare disponering av elevernas tid utanför klassrummet som skulle ge större 
möjligheter till att utnyttja SUL effektivt utan överbelastning 

4. Möjligheten att elevernas SUL kan innehålla fler ämnen samtidigt, t.ex. en video på 
engelska om Marie Curie skulle kunna användas i både fysik och språkundervisning. 

  
9.6 Bra med mer information till lärarna om elevernas SUL 
Erfarenhet från denna studie visar att information som är värdefull för lärarna kan komma 
från en enkel enkätundersökning.  Enkäten tog 10 -15 minuter för en elev att fylla i, och var 
inte en stor arbetsbörda att varken utveckla eller sammanfatta. Enkäten bekräftade delvis det 
som lärarna redan visste men gav också ny information som kunde förbättra lärandet. Ett 
exempel på detta var en lärare som fick veta att över 50% av hens elever tyckte att SUL skulle 
förbättras om de fick mer förklaringar i efterhand.  Den läraren var tacksam för den 
informationen och skulle fundera på hur detta kunde göras.  Lärare som gör liknande enkäter 
kan lära sig mer om elevernas vanor och syn på SUL. 
 
9.7 Teoretiska inlärningsbegrepp som behaviorism och konstruktivism i SUL 
De två inlärningsteorier som används i denna studie som bakgrundsstöd för inlärning under 
SUL är behaviorism och konstruktivism. Det fanns tydliga exempel på båda i denna studie. 
Lärarna sätter betyg och gör bedömningar kontinuerligt av elevernas arbete. Deras betyg och 
bedömningar fungerar som en respons på elevernas agerande.  Elevernas agerande i detta fall 
är att studera (eller inte), göra SUL eller ställa frågor till läraren.  Responsen i detta fall är från 
läraren i form av betyg eller bedömningar.  En av lärarna använde följande exempel som har 
spår av behaviorism. Hen förklarade för de andra eleverna hur en elev höjde sitt betyg från F 
till D och därefter till C med förbättrade studievanor utanför lektionstid (SUL). Budskapet till 
eleverna var ”gör detta så får du bättre betyg”, d.v.s. en förbild för eleverna att följa för att få 
en önskad respons.  Enligt min mening är behaviorism fortfarande en teori som praktiskt 
används ofta av lärarna. 
 
Studien visar också användning av konstruktivism i en social kontext där Vygotskys (1978) 
”Zone of Proximal Development” (ZDP) fanns med.  Som ett exempel gjorde läraren 
övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad för sina elever.  Hen förklarade under 
samtalsintervjun att hen gjorde detta för att eleverna har olika kunskapsnivåer, och det är en 
del av deras lärande att hitta övningsuppgifter med lämpliga svårighetsgrader.  Jag menar att 
hen vill att eleverna ska hitta sina egna ZPD, där problemen inte är för repetitiva men kan 
lösas med hjälp eller kollaborativt arbete.  
 
Denna lärare visade också en användning av inlärning i en social kontext, som enligt Sellbjer 
(2002 s.64-65) ingår som en del av teorin om konstruktivism. Hen ansåg från sin egen 
erfarenhet att kollaborativt arbete under SUL var fördelaktigt för inlärning.  Hen menade att 
dessa elever studerar tillsammans under 3 år och hinner utveckla ett sociokulturellt perspektiv 
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sinsemellan, och att den sociala kontakten eleverna har (speciellt i andra och tredje året på 
gymnasiet) kan användas till elevernas inlärning i fysik. 
 
Sammanfattningsvis är dessa teorier om inlärning aktiva och lämpliga som teoretisk stöd 
såväl i klassrummet som i SUL. 
 
 
10. Vidare forskning och slutsatser 
 
 
10.1 Slutsatser 
Från denna studie drar jag följande slutsatser: 
 

1. En övervägande del av eleverna anser att SUL är viktiga eller mycket viktiga för deras 
betyg och tillbringar 30-60 minuter i veckan med SUL i fysik, och nästan hälften av 
eleverna tillbringar mer än 3 timmar med SUL veckan före provet. 

2. Lärarna anser att bra studievanor saknas hos många elever. Lärarna ser detta som en 
del av deras ansvar, att lära elever bra studievanor, särskilt när det gäller elevernas 
SUL.  Dock saknar lärarna resurser och tid för denna uppgift.  

3. SUL i denna skola är lärarstyrda i innehåll, omfattning och genomförande, och lärarna 
får lite eller ingen vägledning från skolan om detta.  

4. SUL kan förbättras i sitt syfte att komplettera den undervisning som sker under 
lektionstid med koordination och delande av erfarenhet bland lärarna. 

 
 
10.2 Vidare forskning 
Den övervägande delen av ämnesrelaterad läxforskning på gymnasienivå är inte relaterad till 
fysik. Enkäten i denna studie, som inkluderar 57% av fysikeleverna på en gymnasieskola, 
visar information om hur eleverna arbetar med SUL, hur ofta de arbetar, med vem de arbetar, 
var de arbetar och hur nödvändigt eleverna uppfattar SUL för sina betyg i fysik.  Några av 
enkätens resultat går stick i stäv med vanligt förekommande uppfattningar om SUL.  Ett 
exempel på detta är Gu och Kristoffersson (2010) som i sin studie belyser hur elever i år sex i 
grundskolan upplever hemläxor och hur de ser på föräldrars engagemang och stöd med 
hemläxor. 

1. 52% av eleverna tyckte att deras hemläxor var ganska tråkiga eller mycket tråkiga 
 

2. ”Några elever blir irriterade på föräldrar som inte har tid och inte kan förklara läxan, 
vilket medför att läxor kan orsaka konflikter istället för att vara ett sätt att diskutera, 
förklara och utveckla ett innehåll för eleven”. 
 

Detta visar att det finns skillnader mellan grundskolan och gymnasiet i både uppfattningar om 
värdet av SUL och föräldrarnas engagemang.  Jag anser att det finns ett behov av mer 
forskning kring SUL på gymnasiet, särskilt i fysik och andra naturvetenskapliga ämnen.  
Innehållet i dessa ämnen byggs oftast på under läsåren och därför har eleverna ett särskilt 
behov av att studera kontinuerligt.  Dessutom säger lärarna i denna studie att lektionstiden inte 
räcker till för eleverna.  Dessa två faktorer tillsammans motiverar ytterligare forskning. 
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Bilaga 1 -  Enkätens informationsbrev 
 

  



 

 
 

Bilaga 2 -  Elevenkät 
 
1. Hur mycket tid i veckan brukar du lägga på fysikstudier utanför lektionstid? 

Välj ett alternativ 

� Ingen tid alls 

� Mer än 0, men mindre än 30 minuter i veckan 

� 30-60 minuter i veckan 

� 1-2 timmar i veckan 

� 2-3 timmar i veckan 

� mer än 3 timmar i veckan 
 

2. Veckan före provet, hur mycket tid brukar du lägga på fysikstudier utanför lektionstid? 
Välj ett alternativ 

� Ingen tid alls 

� Mer än 0, men mindre än 30 minuter veckan före provet 

� 30-60 minuter veckan före provet 

� 1-2 timmar veckan före provet 

� 2-3 timmar veckan före provet 

� mer än 3 timmar veckan före provet 
 

3. Var gör du dina fysikstudier utanför lektionstid? 
Kryssa i alla som passar dig 

� Under studiepasset 

� Hemma  

� När jag är på skolan men inte under studiepasset 

� På buss, tåg eller annan transport 

� Någon annanstans (ange var): ____________________ 
 

4. Med vem gör du dina fysikstudier utanför lektionstid? 
Kryssa i alla som passar dig 

� Själv 

� Med en kompis 

� Med flera kompisar samtidigt 

� Med föräldrar eller någon annan hemma 

� Med någon annan (ange vem): ___________________________  
 
 
 



 

 
 

 
5. Vad gör du när du gör fysikstudier utanför lektionstid? 

Kryssa i alla som passar dig 

� Jag gör övningsuppgifter från textboken 

� Jag gör övningsuppgifter från en annan källa än textboken 

� Jag läser textboken 

� Jag läser information om fysik på webben eller någon annanstans än textboken 

� Jag tittar på video på webben om fysik 

� Jag tittar på fysiksimuleringar på webben 

� Något annat (ange vad): _______________________________  
 

6. Är det din uppfattning att det är frivilligt att studera fysik utanför lektionstid, t.ex. 
hemläxor? 
Välj ett alternativ 

� Ja, det är frivilligt 

� Nej, det är INTE frivilligt 
 

7. Vem är det som ställer krav att du ska studera fysik utanför lektionstid? 
Kryssa i alla som passar dig 

� Fysikläraren  

� Mina föräldrar 

� Ingen 

� Någon annan (ange vem): ____________________ 
 

8. Brukar din lärare rätta eller göra bedömning på ditt arbete i fysik (t. ex hemläxor) som 
du gör utanför lektionstid? 
Välj ett alternativ 

� Ja 

� Nej 

� Jag arbetar inte med fysik utanför lektionstid så det finns ingenting att rätta 
eller bedöma 

  



 

 
 

9. Vad är det lägsta slutbetyg du skulle vara nöjd med i fysik? 
Välj ett alternativ 

� A 

� B 

� C 

� D 

� E 

� F 
 

10.  Hur tror du (ungefär) att du ligger till idag med betyg i fysik? 
Välj ett alternativ 

� A 

� B 

� C 

� D 

� E 

� F 
 

11. Hur viktigt är hemläxor och dina studier i fysik utanför klassrummet för att du ska 
uppnå ett betyg som du är nöjd med? 
Välj ett alternativ 

� Mycket viktigt 

� Viktigt 

� Inte så viktigt 

� Inte alls viktigt 
 

12. Vad skulle göra att hemläxor eller annat arbete med fysik utanför lektionstid vore mera 
värdefulla för dig för att lära dig fysik? 
Kryssa i alla som passar dig 

� Om uppgifterna blev rättade eller bedömda av läraren 
� Om jag fick förklaringar eller lösningar till uppgifterna efteråt 
� Om jag fick fullständiga lösningar till uppgifterna innan 
� Om hemläxorna var mer direkt kopplade till det vi studerar 
� Om det vara klarare exakt vad jag skulle läsa eller göra utanför lektionstid 
� Något annat (ange vad): __________________________  

___________________________________________________ 



 

 
 

Bilaga 3 - Exempel på enkätens resultat per klass (A – D) 
 
 

 
 
Figur 1. Svar till enkätfråga 1 och 2 från klass B.  
  



 

 
 

 
 
 Figur 2. Svar till enkätfråga 3 och 4 från klass C 
  



 

 
 

 
Figur 3. Svar till enkätfråga 1 och 2 från klass A 
  



 

 
 

Figur 4. Svar till enkätfråga 11 från klass D 
 
 
 
 


