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Abstract  
 

Homework or no homework has been frequently occurring discussions in society over the 

years. Today, more teachers than ever have taken sides about homework. But which purpose 

do the teachers that provide homework have, and can they see the advantage with homework?  

The purpose with this essay is to examine why teachers at younger ages provide homework in 

mathematics and what the benefits are?  

To reach some answers in order to find out some answers to my questions I have made a 

qualitative study by interviewing six teachers, teaching classes from grades1-3. I have also 

been studying some other research and literature that are dealing with these questions.  

The result shows that despite that the teachers have chosen to provide homework they cannot 

always see any effects. The most common type of homework has the purpose to repeat what 

has been taught at school. The pupils are supposed to manage to do their homework on their 

own without any help from their parents. Other purposes that are mentioned in the research 

are joy, motivation, responsibility and to create a link between school and the domestic 

environment. The follow-up of the homework consists of the teacher marks the homework 

and sometimes gives it back to the pupils with comments.  

Keywords: homework, mathematics, purpose, effect, teacher, younger ages.  

 

  



 

Sammanfattning 

Läxor eller inte läxor har varit vanligen förekommande diskussioner i samhället genom åren. 

Idag har fler lärare tagit ställning för eller emot läxor än tidigare. Hur tänker då de lärare som 

ger läxor och vilka vinster ser de med läxor? 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka varför lärare som undervisar i de yngre åldrarna 

ger läxor i matematik och vilka vinster de ser med läxor? 

För att söka svar har jag genomfört kvalitativa intervjuer med sex lärare som undervisar i 

matematik i årskurserna 1-3. Jag har även tagit del av forskning och litteratur som behandlar 

frågorna.  

Resultatet visar att trots att lärarna valt att ge läxor så ser inte alla att den ger någon effekt. 

Den vanligaste läxan som ges handlar om färdighetsträning. Eleverna ska själva klara av de 

läxor som ges utan föräldrars inblandning. Andra syften som nämns handlar om glädje, 

motivation, ansvarstagande samt att skapa en länk mellan hem och skola. Den uppföljning 

som främst används är att läxan lämnas in för rättning och ibland lämnas tillbaka med 

kommentarer. 

Nyckelord: Läxa, matematik, syfte, effekt, lärare, yngre åldrar. 
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Inledning 

Så gott som alla har vi ett förhållande till läxor, som elever och eventuellt även som föräldrar 

eller lärare. Läxor väcker känslor, oftast negativa. Så har det också varit historiskt. Idag har vi 

dock större möjlighet att föra fram våra åsikter än tidigare genom bland annat sociala medier. 

Läxor diskuteras och debatterars flitigt i press, tv, sociala medier med mera. Däremot är det 

inte ett självklart diskussionsämne på alla skolor, inte heller på lärarutbildningen. Vid en 

rundringning i SVT Nyheter (Zaccheus & Fransson, 2013) fick de olika riksdagspartierna 

svara på frågor om läxor i grundskolan. Här visade det att de fyra partierna L, M, S och SD 

vill införa obligatorisk läxhjälp på skolorna. Det visade sig också att inget av partierna är 

emot läxor i grundskolan men Vänsterpartiet är det parti som är mest kritiskt: 

I skollagen finns inget idag som säger att en skola måste ge läxor. Och så kommer det att förbli, 

eftersom alla partier är överens om att det ska vara upp till varje skola och lärare hur de vill 

lägga upp det pedagogiska arbetet. (ibid) 

Som framgår av ovan är det upp till varje skola och lärare att besluta om det ska ges läxor. På 

lärarutbildningen diskuteras inte läxor, inte heller på de skolor jag arbetat. I min tidigare 

yrkesroll som förskollärare i förskoleklass förkom läxor endast ett fåtal gånger och då genom 

att eleven fått ta reda på varifrån den fått sitt namn samt namnets betydelse. När sådan läxa 

gavs möttes inga protester varken från föräldrar eller från elever. Elevernas protester handlade 

i stället om upplevelsen av att det gavs för få läxor. 

Hur ska jag då förhålla mig till läxor i matematik i min kommande yrkesroll? Matematikläxor 

i de lägre årskurserna ifrågasätts oftare av bland annat föräldrar, lärare samt 

ledningsfunktioner inom skolan än läxor i ämnet svenska. Är det försvarbart att ge läxor i 

matematik till elever i de tidigare årskurserna? Det är frågan jag vill ha svar på. Har 

matematikläxor en funktion och vad är viktig att tänka på om läxan ska ge några effekter? 

Bakgrund 

Det här avsnittet kommer att behandla texter om: läxans historia, styrdokumenten samt olika 

definitioner av läxa. Avsnittet avslutas med syfte och frågeställningar. 

Läxans historia  

Läxan har sitt ursprung sedan flera hundra år tillbaka i tiden. Enligt Lundahl (2014) nämns 

läxor redan på 1500-talet, då i form av läsestycken eller predikotexter. Föreningen för svensk 

undervisningshistoria beskriver att även på 1700-talet kunde man se att läxor precis som idag 
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inte alltid upplevdes som positivt (Strandberg, 2013). I poeten Anna Maria Lenngrens dikt 

Pojkarne skildras en upplevelse av läxan: 

Jag minns den ljufva tiden/. 

 …  

Då allt utom min läxa /  

Jag lätt och lustig fann. (ibid, s.17) 

Katekesförhören där barn och vuxna skulle visa att de kunde besvara frågor ur Martin Luthers 

lilla katekes kan även de ses som en form av läxa (Skolverket, 2014). Där var det föräldrar 

som hade ansvaret att lära sina barn samt tjänstefolket att läsa. Kunde föräldrarna inte själva 

läsa lämnades ansvaret över till exempelvis klockaren. Här hade inte Folkskolan, den 

obligatoriska skolformen trätt i kraft än så läxförhören utfördes av andra aktörer än lärare, 

syftet med läxan var att lära sig den utantill. När Folkskolans infördes 1842 övertogs läxrollen 

av lärarna (ibid). 

Styrdokumenten 

Om vi går tillbaka till Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) finns inte begreppet läxa med; 

däremot finns begreppet hemuppgift beskrivet. Hemuppgifter för elever utgjorde en del av 

skolans arbetssätt. Hemuppgifter skulle lära eleverna att ta ansvar för en uppgift och de skulle 

ge eleverna tillfälle för repetitioner som var nödvändiga för att befästa kunskaper och 

färdigheter (ibid). I Lgr 80 ingick därmed läxan i skolans uppdrag. 

Den läroplan som efterträdde Lgr 80 var Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). Här finns 

inget nämnt om läxa eller om hemarbete. Det som eventuellt skulle kunna kopplas till läxor 

finns i Mål och riktlinjer och Skola och hem. Här står det att skolans och vårdnadshavarnas 

gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 

barns och ungdomars utveckling och lärande. ”Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med 

elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och 

verksamhet” (ibid, s14). 

Inte heller i den nuvarande läroplanen LGR11 (Skolverket, 2011) nämns något om läxor. I 

delen Skolans värdegrund och uppdrag, finns delar som kan härledas till läxor men därmed 

inte direkt uttalat. Det handlar om att elever och vårdnadshavare ska få klart för sig vilka mål 

utbildningen har och vilka krav skolan ställer samt om vilka rättigheter och skyldigheter 

elever och vårdnadshavre har. Undervisningen ska även bedrivas så att eleven utvecklar sin 

förmåga att ta eget ansvar (ibid). I skolans styrdokument finns inget som reglerar läxor, men 
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läxor är däremot vanligt förekommande. Skolverket har gett ut stödmaterialet Läxor i 

praktiken […] som ska stödja skolorna att utveckla ett genomtänkt förhållningssätt till läxor 

(Skolverket, 2014). 

I skollagen finns bland annat två paragrafer som kan ha betydelse för förhållningssättet sig till 

läxor:  

3 kap. 3§ Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. (SFS, 2011 :800) 

7 kap 17§ Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst […] åtta timmar eller, i de två 

lägsta årskurserna sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, 

söndagar eller andra helgdagar. (SFS, 2011 :800) 

Olika definitioner av läxa 

Vad betyder då läxa? I Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2016-03-04 u.d.) 

förklaras att ordet ”läxa” härstammar från latinets lectio ”läsning”. Numera definieras läxa 

som en avgränsad skoluppgift för hemarbete. Läxan beskrivs också överföra negativa 

erfarenheter som Ge fienden en läxa, Laget hade lärt sig en läxa (ibid) 

 I Wikipedia (Wikipedia, 2016-03-04 u.d.) ges följande förklaring:                                           

 Läxa eller hemläxa syftar oftast på hemuppgifter som ges till elever i grundskola och 

gymnasium. Syftet med skolarbete hemma är vanligen att repetera och fördjupa kunskap, eller 

information, inhämtad i skolan samt att öva förmågan till självständigt arbete. (ibid) 

 

Forskarna förklarar på följande sätt. Enligt Westlund (2004) ”Läxor är en svårfångad hybrid 

som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, 

individ och kollektiv” (ibid s.78). Hon anser vidare att det inte tycks finnas någon generell 

definition då en sådan kan slå helt fel hos de olika individerna. Hellsten (1997) menar att den 

vanligaste beskrivningen innebär avgränsade hemuppgifter. Noterbart här är att han använder 

ordet hemuppgift, samma term som används i LGR 80 (se avsnittet Styrdokumenten). Cooper 

förklarar läxor som”tasks assigned to students by schoolteachers that meant to be carried out 

during non-school hours” (Cooper, 2007). Läxan innefattas även av uppgifter från lärare som 

görs under skoltiden men utanför lektionstiden som exempelvis på raster eller håltimmar 

(Cooper & Valentine, 2001). Strandberg (2013) tillägger att även om allt skolarbete som 

utförs utanför lektionstid inte kallas läxor är det ett ”skolarbete utdelat av lärare att utföras 

utanför den ordinarie lektionstiden” (ibid, s.17). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Elev
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskola
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gymnasieskola
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Min definition av läxor kan sammanfattas som; uppgifter som ges av lärare till elever vilka 

utförs efter skoltiden. Numera handlar det också om att läxan även kan göras under skoltid, 

men då utanför den ordinarie lektionstiden. 

Eftersom det inte finns någon konsensus om vad en läxa är menar Skolverket (2014) att det 

kan vara viktigt att på den egna skolan diskutera vilken betydelse som läggs in i begreppet.                                                                                                                                            

Syfte 

Mitt syfte med den här undersökningen är att belysa hur lärare ser på läxor i matematik. 

Urvalet i studien är lärare som ger läxor och som undervisar i årskurserna 1-3. 

Frågeställningar 

 Hur resonerar lärare om varför man ska ge läxor i matematik? 

 På vilka sätt anser lärarna att de uppnår sina syften med matematikläxor? 

Vad säger litteraturen 

Den forskning som gjorts om läxor handlar till viss del om matematik och om yngre elever. 

Jag har valt att ta med de delar som jag anser relevanta för min studie; i den forskning som 

gjorts om andra ämnen och även de som berör äldre elever. De som jag till största delen har 

studerat är några av de som troligtvis forskat mest om läxor och dess effekter: amerikanen 

Harris Cooper, svenskarna Ingrid Westlund och Jan-Olof Hellsten, norskan Liv Sissel 

Grønmo samt australienaren John Hattie. Litteraturen hittade jag genom One Search, Google 

Scholar, Google, Universitetsbiblioteket samt på biblioteket i min hemkommun. Det här 

kapitlet tar upp: anledningar till att ge läxor, planering inför läxor, återkoppling, TIMSS, 

formativ och summativ bedömning, negativa effekter, positiva effekter, vad sägs om effekter 

och avslutas med Vygotskij. 

Anledningar till att ge läxor  

I USA har Cooper forskat om läxor och han menar att syftet med läxan kan delas in i två 

kategorier: undervisande syften och inte undervisande syften. Ett av de undervisande syften 

handlar om att förstärka det som tidigare undervisats om i klassen, en färdighetsträning 

(Cooper, 2007). Färdighetsträning kan troligtvis betecknas som det vanligaste syftet, vilket 

beskrivs även av andra som studerat läxor som exempelvis hos Hellsten (1997), Skolverket 

(2014) och av Epstein i Westlund (2004). Ett annat undervisande syfte med läxor som 

beskrivs av flera handlar om att förbereda det som undervisningen kommer att handla om. Det 
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här görs för att eleverna ska få möjlighet att förbereda sig för att kunna inhämta så mycket 

kunskap som möjligt (Cooper, 2007; Hellsten, 1997; Skolverket; 2014). Skolverket (2014) ger 

exempel på sådana läxor; det kan handla om att inhämta information i hemmet för att senare 

diskutera och arbeta med detta i klassen. Ytterligare ett undervisande syfte med läxan enligt 

Cooper (2007) handlar om att använda sina tidigare kunskaper för att nå eller komma fram till 

ett resultat. Här kan det handla om att förbereda sig för prov eller läxförhör eller andra 

uppgifter inför betygsätning (Skolverket 2014; Hellsten 1997).  

 

Den andra kategorin av Coopers (2007) syfte med läxor handlar om det som inte är direkt 

undervisande. Ett av dessa syften handlar om kontakten mellan föräldrar och elever samt 

kontakten mellan föräldrar och skolan. Syftet med kontakten mellan elev, skola och föräldrar 

delar han med andra som gjort studier av läxan (Steinberg 2006; Hellsten 1997; Westlund 

2004). Att straffa elever eller att uppfylla uppgifter från skolans administration tillhör även 

det ett inte direkt undervisande syfte enligt Cooper. Slutligen anser han att en och samma läxa 

oftast uppfyller fler av ovanstående syften, både från de undervisande och från inte 

undervisande; det handlar således sällan om endast ett syfte (Cooper 2007). 

 

Flera av forskarna menar att genom läxor kommer barnen att få goda studievanor (Westlund, 

2004; Hellsten, 1997; Steinberg, 2006) och dessa menar att läxan är viktig för att den visar 

eleven att denne har ett ansvar för sina studier som är till nytta i framtiden samt att den hjälper 

till i träningen av anvarstagande. Westlund (2004) säger dock att hon i sin forskning 

uppmärksammat att yngre elever inte ser kopplingen mellan läxor, ansvarstagande och 

planeringsförmåga men hon anser ändå att den kan öka engagemanget för skolarbetet. En 

rektor på en grundskola ser syftet med läxan som en identitetshandling (Hellsten 1997). 

rektorn anser att de yngre eleverna ska känna att de börjat skolan, att de inte tillhör förskolan 

längre. För övrigt kan läxan även vara till hjälp för att bygga upp självkänslan (ibid). 

 

Westlund (2004) tar upp något exempel från vad eleverna tror att syftet med läxan är. Elever i 

årskurs två tror att läxan är till för att ”lära” och elever i årskurs sex tror att den är till för att 

”repetera”. Vidare tror elever i årskurserna två och tre att den finns till för att göra föräldrar 

och lärare belåtna.  
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Planering inför läxor 

Vad ska läraren då tänka på när den ska ge läxor? Ska läxan ge något menar Westlund (2004) 

att eleverna måste förstå varför de ska behöva göra något som de anser jobbigt och tråkigt. 

Kallenberg (2012) beskriver hur Westlund anser att en bra läxa ska vara: 

Uppgifter som elever förstår men behöver färdighetsträna på. 

Tidsatta, där tiden det tar att göra läxan är lika för alla elever. 

Väl avgränsade och ”okomplicerade”. 

Uppgifter som inte kräver extralärare hemma. 

Uppgifter som är väl förberedda och följs upp. 

Uppgifter där hemmiljön kan nyttjas. Om eleven exempelvis får i uppdrag att anteckna engelska 

glosor från ett tv-program. (ibid) 

 

Enligt Cooper (2007) och Skolverket (2014) ska syftet med läxan klargöras för eleverna. Det 

är viktigt att de förstår vad som förväntas, vilken roll läxan har för fortsatt undervisning samt 

hur den ska följas upp. Det är även viktigt att eleven vet vilken typ av feedback som kommer 

att ges. Däremot anser Cooper (2007) att det inte ska ges feedback på varje uppgift. Han 

menar att det kan vara väl så effektivt att endast ge feedback på vissa uppgifter. Cooper anser 

även att eleverna bör ges strategier för hur läxan ska utföras samt att de ska ha tillgång till rätt 

material (ibid). 

 

Eleverna ska ges rätt mängd läxa, hellre många korta än få långa. Det har endast gjorts ett 

fåtal och ofullständig forskning på mängd av läxa (Cooper, 2007) men Cooper menar att 

yngre elever har kortare koncentrationsförmåga och klarar därmed inte av läxor som kräver 

lång tid att utföra. Att få läxor regelbundet anser han ökar chansen till att utveckla goda 

studievanor. Cooper ger tips för hur lång läxan bör vara för varje årskurs. Han menar att i 

årskurs ett ska läxan vara 10 minuter per dag för att öka med tio minuter varje årskurs 

(Cooper, 2007). Hellsten (1997) anser att för de lägsta åldersgrupperna bör läxan handla om ½ 

- 2 timmar per vecka, han preciserar inte var årskurs för sig och inte heller hur lång läxan ska 

vara per dag. Skolverket (2014) menar att läxor ska ges med god framförhållning för att ge 

eleverna möjlighet till planering.  

 

När likvärdighet beskrivs menas det inte att alla elever ska ha samma läxa, det kan handla om 

att ge olika uppgifter eller lika uppgifter att lösa på olika sätt. Läxan kan även handla om 

samma uppgifter men med olika svårighetsnivå (Skolverket 2014, Cooper, 2007). De läxor 
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som ges ska eleverna kunna klara av utan någon större inblandning av föräldrarna (Cooper, 

2007), lärarna ska även vara aktsamma när det gäller inblandning av föräldrar. Det kan 

emellertid finnas tillfällen då det förväntas att föräldrarna ska ge sina barn råd. Föräldrarna 

tror däremot att det finns förväntningar på att deras hjälp kommer att behövas. Läraren måste 

dock tänka på att alla föräldrar inte har möjliget att ge eleven det stöd den behöver, det kan 

bero på exempelvis brist på kunskap eller avsaknad av tid (ibid). 

 

Lundal (2014) anser att lärare behöver införa strategier för att vid planeringen tydliggöra mål 

och uppföljningar av läxor. Idag anser han att lärares läxarbete ofta är ogenomtänkt och 

oreflekterat. 

TIMSS 

TIMSS (Skolverket, 2012) är en internationell studie vars syfte är att jämföra elevers 

kunskaper i matematik och naturvetenskap. Studien visar även elevernas attityder till ämnet 

samt undervisningens utformning: 

TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och undersöker 

kunskaper i matematik och naturvetenskap bland elever som går i årskurs 4 och årskurs 8. Den 

senaste undersökningen genomfördes våren 2011. Mer än 300 000 elever i 50 länder deltog i 

årskurs 4 och ungefär lika många i årskurs 8. (ibid s. 8) 

Formativ och summativ bedömning 

Hodgen och Wiliam (Hodgen & Wiliam, 2013) ger sin definition på formativ och summativ 

bedömning: 

Bedömning för lärande, även kallad formativ bedömning, är den bedömning vars viktigaste 

syfte är att stödja och utveckla elevers lärande. Den skiljer sig därmed från bedömning vars 

huvudsakliga syfte är att övervaka skolor, rangordna elever eller kontrollera kompetenser. (ibid, 

s. 6) 

I den sista meningen i citatet beskrivs det som kallas summativ bedömning. Vidare beskrivs 

formativ bedömning: 

En bedömningsaktivitet kan stötta lärandet om den ger information som kan användas av såväl 

lärare som elever för att anpassa undervisning och lärande. Bedömning blir formativ först när 

information från denna faktiskt används för att förändra och anpassa undervisningen i syfte att 

möta elevers lärandebehov. (ibid, s. 6) 

Återkoppling 

Det finns olika sätt att ge respons på läxan. Det kan ske verbalt eller skriftligt, enskilt eller till 

hela klassen. Till klassen kan läraren mer grundligt gå igenom hur uppgiften kan utföras eller 

hur den kan göras på annat sätt; det här kan även ske individuellt. Läraren kan även ge eleven 
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individuell feedback på hur den klarat av läxan genom att både förklara vilka styrkor och 

brister som finns, men det kan även handla om att ge beröm. Responsen kan även ges icke 

verbalt. Icke verbal kommunikation kan ske, exempelvis via kroppsspråket, genom 

ögonkontakt eller genom beröring för att genom detta uppmuntra eleven. Icke verbal feedback 

kan även ske skriftligt exempelvis via rättningar, kommentarer eller via betyg. Att inte ge 

feedback på varje uppgift anser Cooper kan vara lika effektivt som när den alltid ges (Cooper, 

2007). 

 

Grønmo (Grönmo & Onstad, 2013) har utfört en vetenskaplig nordisk studie om resultaten av 

matematikläxor i TIMSS. I studien framgår att lärarna i Norge ger mer läxor än lärarna i 

Sverige och Finland. När det handlar om återkoppling är länderna jämnbördiga i att 

kontrollera om läxan är gjord. Här har cirka 90 procent av lärarna svarat att de alltid eller 

nästan alltid kontrollerar att läxan är gjord. I Sverige och Norge sker uppföljningen vanligast 

genom att läraren samlar in läxan och rättar den för att sedan eventuellt ge eleven individuella 

kommentarer. I Finland däremot kopplas läxan mer till undervisningen och används mer 

aktivt i lärprocessen genom diskussioner i klassen för att därmed öka elevers lärande. TIMSS 

rapporterna visar att undervisningsformerna i Sverige och Norge till stor del är individuella, 

där eleverna ofta löser uppgifterna själva, medan man i de andra länderna varierar 

undervisningsformerna och lägger större vikt vid sociala former såsom klassdiskussioner. 

Undervisningsformerna speglar även hur läxan följs upp i de olika länderna. Vid jämförelse 

mellan tidigare rapporter och den senaste TIMSS rapporten så används numera läxor mer som 

formativ bedömning och mindre som summativ bedömning än tidigare (ibid). I TIMSS 

rapport 2011 placerade sig Finland på åttonde plats i matematik medan Sverige hamnade på 

tjugosjätte plats och Norge på tjugonionde plats. Värt att notera är att eleverna i årskurs fyra i 

Norge är ett år yngre än eleverna i Sverige (Skolverket, 2012). 

Negativa effekter  

Att likvärdheten mellan eleverna minskar genom läxor rapporteras från flera håll. Risken 

finns att skillnaderna ökar mellan hög- och lågpresterande elever samt mellan elever med 

föräldrar som har möjliget att stötta och elever med föräldrar som inte kan ge den stöttning 

som eleven behöver (Westlund, 2004; Grönmo, 2013; Cooper, 2007; Skolverket, 2014). En 

annan negativ effekt kan vara att det infinner sig en mättnad och därmed risk för att elevers 

motivation för skolan avtar. Det är också ofördelaktigt om föräldrar eller annan hjälp ställer 

för höga krav så eleverna känner stress eller att den som ska hjälpa till med läxan istället utför 
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den, att den övertas. Att överta läxan kan ske medvetet eller omedvetet; berättar inte eleven 

om hur det förhåller sig kan det räknas som fusk. Ytterligare negativa aspekter kan vara att 

lärarrollen övertas av någon hemma utan lärarens kompetens, en kompetens som eleven kan 

behöva för sitt lärande. Den vanligaste negativa orsaken som nämns av både elever och 

föräldrar beskriver den tid läxan tar. Den tid läxan tar i anspråk kan få till följd att eleven och 

eventuellt andra i familjen får avstå från andra aktiviteter och intressen eller tiden som behövs 

för vila och återhämtning. Konflikter i hemmet mellan barn och föräldrar är också en negativ 

effekt som ofta berörs (Cooper, 2007; Westlund, 2004; Skolverket, 2014). 

Positiva effekter 

De positiva effekter som Cooper (2007) anser att läxan ger har delats in i fyra områden: 

o Omedelbar akademisk inlärning: Att befästa den kunskap eleven fått genom 

undervisningen inom ett visst ämne eller visst område. Områden som är kopplade till 

läroplanen. 

o Långsiktig akademisk inlärning: Här handlar det om faktorer som underlättar elevens 

inlärning. Faktorer som att förbättra kritiskt tänkande, elevens attityd till skolan, 

studievanor samt att eleven uppmuntras att studera på fritiden. 

o Icke akademisk effekt: Det här är effekter som inte är direkt kopplade till skolan. De 

effekter som nämns här har inflytande både i undervisningssituationer men också på 

fritiden och i övriga sociala situationer; nu och i framtiden. De effekter läxan ger ökar 

självdisciplinen, självutbildningen, ökar självständig problemlösning samt medför att 

eleven får bättre tidsstruktur. 

o Föräldrars involvering: Föräldrarna får bättre insyn i skolarbetet och skapar därmed 

en större delaktighet, ett samarbete mellan hem och skola. Eleverna blir även 

medvetna om att det finns en koppling mellan hemmet och skolan (ibid).  

Vad sägs om effekter 

Hattie (2013) har gjort en studie för att klargöra vad som påverkar elevers studieresultat. Han 

mäter de olika delarna i undervisningen i effektstorlekar: 

Effektstorlek är en användbar metod för att jämföra resultat av olika mätningar (till exempel 

standardprov, lärargjorda prov, elevarbeten) eller över tid, mellan grupper eller på en skala som 

möjliggör flera jämförelser oberoende av det ursprungliga provresultatet (exempelvis resultat på 

en skala av 10 eller 100) mellan olika innehåll över tid. Denna oberoende mätskala är en av 

fördelarna med att använda effektstorlekar, eftersom man kan göra relativa jämförelser av olika 

påverkansfaktorer på elevers studieprestationer. (ibid, s. 18)        
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Universitetslektor Karlberg vid Uppsala universitet (Karlberg, 2015) förklarar att 

effektstorleken räknas ut genom att jämföra medelvärdet i en grupp med medelvärdet i en 

annan grupp. Man delar sedan skillnaden dem emellan med standardavvikelsen. Effekten 

d=0,15 är den effekt som förväntas att eleverna uppnår utan någon undervisning. Effekt under 

d=0,15 betecknas som skadligt, det är en effekt som är sämre än om man inte alls gick i 

skolan. Effekter mellan d=0,15 och d=0,40 kan inte anses som skadliga men inte heller bra, 

det kan sägas vara normalt. Ska skolan implementera nytt i undervisningen bör effekten 

hamna över d=0,40 för att visa att det skett en förbättring. Stora effekter visar bra relationer 

mellan elev och lärare som ger d=0,72 samt när elever får feedback vilket ger effekten d=0,73 

(ibid). 

 

Hattie (2013) menar att läxor generellt har låg effekt på lärandet men att det dock ger positiv 

effekt om än låg sådan. Snitteffekten på läxor är d=0,29, men den kan ha så låg effekt som 

d=0,15. Yngre elever uppnår lägre effekt än äldre elever. Detta kan enligt Hattie bland annat 

att bero på att yngre elever oftast inte kan se det väsentliga i uppgiften, de har svårare att 

jobba själva samt att de är mer lättstörda. Yngre elever kan även uppleva negativa effekter 

genom känslan av misslyckande. Olika delar i läxans upplägg påverkar hur stor effekten blir. 

Genom att ge återkoppling på läxan ökar effekten avsevärt. Hattie menar att grundskolan 

behöver se över och göra förändringar i hur det ges läxor eftersom det sätt som förevarit inte 

uppnått tillräckligt stor effekt (ibid).  

 

Det finns vedertagna och outtalade föreställningar om att läxor har god effekt på elevers 

studieresultat enligt Westlund (2007). Hon anser dock att resultaten är motstridiga eftersom 

inga läxor, lärare föräldrar eller barn är den andre lik. Fortsättningsvis anser hon att läxor till 

stor del handlar om att inte ta ansvar. Ju mindre ansvar eleven tar i skolan, desto mer läxor får 

den. Forskning visar också att om elever gör läxan tillsammans ger den mer effekt och mer 

glädje. I sin studie ser Westlund dock att elever oftast inte gör sina läxor tillsammans med 

andra (ibid). 

Vygotskij 

Vygotskij 1896-1934 (Liberg & Säljö, 2014) forskade inom utvecklingspsykologin, hans 

teorier är bland de ”populäraste” på förskolor och skolor än idag. ”Principen om den närmaste 

utvecklingszonen hänger samman med Vygotskijs sätt att se på lärande och utveckling som 

ständigt pågående processer” (ibid, s 305). Med den närmaste proximala zonen anser 
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Vygotskij att när vi lärt oss något nytt så är vi nära att gå vidare med att lägga till ytterligare 

ny kunskap. ”Exempelvis kan den som lärt sig addera ensiffriga tal efter en tid vara nära att 

appropiera de principer som gäller för att addera tvåsiffriga tal […]” (ibid, s.305).  För att 

detta ska kunna ske behövs stöd och vägledning av någon som är mer kunnig inom området. 

Behovet är som störst i inledningen för att sedan minska successivt till att slutligen inte 

behövas alls. Hos yngre individer återfinns det största behovet av stöttning. För att ta sig 

vidare behöver den som ska lära sig själv ställas inför och förstå utmaningarna. Här är 

lärarens kompetens oerhörd viktig (ibid): 

I pedagogens professionella kompetens måste därför ingå en känslighet för hur elevens 

utvecklingszon ser ut i relation till ett visst begrepp eller viss färdighet, och därifrån måste man 

leda vidare på ett sådant sätt att eleven successivt får ett allt större ansvar för hur aktiviteten 

fortskrider. (ibid, s. 306) 

Vygotskijs teorier (Strandberg, 2006) beskriver även vikten av att samspela med andra. Han 

ser språket ha en viktig roll för lärande och utveckling, språket vilket vi förvärvar genom 

sociala interaktioner. Vidare anser han att elevens motivation är en viktig del av individens 

lärande. För att skapa motivation bör eleven förstå motivet och poängen med det som ska 

läras. Här är samspelet med andra av stor betydelse. Först skapas en yttre motivation för att 

sedan gå vidare till den inre motivationen. Genom att först få vara delaktiga med andra ges 

rätten att delta trots att man är oerfaren; alltså en yttre motivation. Därefter kan individen 

förstå motivet, vilket exempelvis kan handla om vetenskapliga koder; därmed skapas en inre 

motivation (ibid).  

Metod 

Det här avsnittet presenterar: val av metod, urval, forskningsetiska aspekter, planering och 

genomförande, lärarna samt bearbetning av materialet. Avsnittet avslutas med validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

Val av metod 

Inför val av metod räknade jag i tidigt skede bort observationer. För att få svar på det som 

studien avsåg att mäta så skulle det här ha behövts flera besök hos varje lärare som skulle ha 

observerats. Den här metoden skulle ha krävt enormt mycket tid och troligtvis inte gett det 

som behövts ändå. Metoden med enkäter skulle utgå från det jag trodde jag skulle behöva få 

svar på, det skulle vara omöjligt att få med allt som var viktigt för studien i frågorna. Här 

skulle inte lärarens innersta tankar få möjlighet att utvecklas; alltså skulle svaren bli 

begränsade. Jag ansåg dock att för den delen som skulle svara på lärarnas utbildning och antal 
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yrkesår var det en bra metod. Kvalitativa intervjuer kan få lärares syn på hur de bedriver sin 

undervisning och här finns möjlighet till utvecklade svar; den här metoden ansåg jag vara den 

metod som skulle ge bäst resultat i min studie. 

Jag har därmed valt att dela upp intervjun i två olika delar. I den första delen har jag använt 

det som Davidson och Patel (Davidson & Patel, 2011) benämner som ”enkät under ledning”. 

Det är ett formulär som besvaras vid besöket. Här besvaras neutrala frågor om bakgrunden, 

utbildning, yrkesverksamma år med mera, det vill säga frågor som inte kräver lärarens vidare 

förklaringar och resonemang (ibid).  

Den andra delen avser kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. I 

semistrukturerade frågor riktar sig frågorna till olika teman där den som intervjuas ges stor 

frihet till hur den vill svara (ibid). De frågor som gavs var ostrukturerade, det vill säga att den 

intervjuade bestämde vilken struktur svaret fick. På de här frågorna fås komplexa och 

innehållsrika svar (Trost, 2010). Kvalitativa intervjuer kan ge intressanta resultat om hur 

läraren ser på sin roll inom olika områden i sin undervisning.  Här är endast frågornas 

områden bestämda och de kan variera vid olika intervjuer beroende på de svar som den 

intervjuade ger (Johansson & Svedner, 2010). Den här typen av frågor har låg grad av 

standardisering, eftersom frågorna ställs i den ordning som är lämplig för en viss 

intervjuperson (Davidson & Patel, 2011). Resultatet ger kunskap som kan vara användbart i 

läraryrket (Johansson & Svedner, 2010). Jag valde att göra intervjun med en i taget,vid 

intervjuer i grupp finns risken att läraren påverkas av andra och därmed inte ge sin syn på 

saken. Vidare kan risken till eftertanke minska.  

Urval 

Syftet med studien är att belysa hur lärare i årskurs 1-3 ser på läxor i matematik. Därmed 

valde jag att intervjua lärare verksamma i årskurs 1-3 som undervisar i matematik och som 

ger läxa i ämnet. Jag kontaktade tre lärare på tre olika skolor och i tre olika kommuner. På två 

av skolorna förhörde sig läraren där om det fanns ytterligare någon av kollegorna som var 

intresserade att vara med i min studie. Detta genererade ytterligare fyra lärare; en så kallad 

snöbollsmetod (Trost, 2010). Lärarna som deltagit har undervisat i varierat antal år. 

Forskningsetiska aspekter  

I den information som mejlades till lärarna cirka en vecka innan mötet upplystes om de av 

Vetenskapsrådet etiska regler som gäller för studien. Vetenskapsrådet är den svenska 
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myndighet som bland annat har det övergripande ansvar för frågor om etiska krav på 

forskning.  Vetenskapsrådet har utformat fyra övergripande etikregler där huvudkraven är: 

1. Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte. 

2. Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. 

 4. Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  

(Davidson & Patel, 2011, s.63) 

Ovan angivna krav upprepades för lärarna vid träffen för att säkerställa att de tagit del av 

informationen. 

Planering och genomförande 

 I tidigt skede ansåg jag att den metod som passar bäst för min studie är intervjuer med lärare. 

Tidpunkten för studien sammanföll med den tid lärarna förlagt vårterminens IUP samtal och 

därmed var det svårt att få lärare att medverka på grund av tidsbrist. Jag använde mig av mitt 

kontaktnät av lärare på skolor i olika kommuner. Kontakt togs tidigt med en förfrågan om 

mina kontakter kunde höra sig för om några lärare på de skolor de undervisar var intresserade 

av att vara med i min studie. Det informerades om att studien skulle handla om läxor och att 

den skulle genomföras vecka 10 eller vecka 11. I stort sett alla tillfrågade var intresserade, 

förutom på en skola där de tagit ett gemensamt beslut om att inte ge läxor. Eftersom min 

studie handlar om lärare som ger läxor föll den skolan bort. Senare lämnades återbud av 

ytterligare en lärare. Detta på grund av skada och därmed sjukskrivning. Nu återstod sex 

lärare att intervjua.  

Utifrån de frågeställningar och syftet jag har med studien utarbetades frågor som skulle 

besvara det som skulle mätas. Frågorna skulle vara öppna med möjlighet till stor bredd i 

svaren. Det handlade till slut om tre övergripande frågor, tre olika teman (planering, syften 

och nackdelar). Jag utarbetade även följdfrågor (bilaga 3) till de övergripande öppna frågorna 

för att få intervjun flytande och för att leda de intervjuade rätt om de kom ifrån frågornas 

syfte. 
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Därefter skrevs ett informationsblad samt ett blad med intervjufrågor till de intervjuade. I 

informationsbladet (bilaga 1) gavs en bakgrund samt ett syfte med studien. Det gavs en 

förklaring och information om de etiska regler som gäller samt hur lång tid intervjun 

beräknades ta. Där fanns också kontaktuppgifter för övriga frågor. I bladet med intervjufrågor 

(bilaga 2) informerades om frågornas upplägg. Frågorna var indelade i två delar. Den första 

delen handlade bl.a. om lärarens bakgrund. De här frågorna hade form av en enkät där läraren 

skulle kryssa i svarsalternativ med eventuella kompletteringar. Frågorna ombads att fyllas i 

innan träffen för intervjun i syfte att spara tid. 

 I den andra delen fanns tre öppna och övergripande frågor nedskrivna. Tanken med att skicka 

ut frågorna innan intervjun var att lärarna skulle ges möjlighet att fundera på dem innan 

intervjun. Alla intervjuer utom en gjordes efter att lärarna avslutat dagen med sina elever och 

det kan då vara svårt att samla tankarna. Genom att få frågorna i förväg ges lärarna chansen 

att förbereda sig innan. Via mejl gjordes det upp om datum och tid för intervjun. Intervjun 

gjordes på den intervjuades skola och därmed hade de även valt lokal där intervjun skulle 

genomföras. Informationsblad samt frågeblad mejlades till de som skulle intervjuas minst en 

vecka innan besöket. I samma mejl gavs också information om att intervjuerna skulle ske med 

en lärare i taget samt att den skulle spelas in. Jag valde att intervjua en lärare i taget med 

syftet att få varje lärares syn på frågorna utan påverkan av andra samt att få så uttömmande 

svar som möjligt.  

Intervjun inleddes med ett allmänt samtal för att skapa en god kontakt och därmed 

förhoppning om att skapa en relation som skulle leda till förtroende under intervjun 

(Johansson & Svedner, 2010). Innan inspelningen gavs återigen en kort information om de 

etiska reglerna. Därefter började intervjun. Jag valde att spela in intervjun för att helt kunna 

koncentrera mig på vad den intervjuade berättade. Läraren fick god tid på sig att besvara 

frågorna, ibland var det tyst en lång stund. Enligt Johansson och Svedner (2010) är tystnad en 

bra frågemetod, då kan den som intervjuas få tid att tänka och utveckla sina svar.  

Följdfrågorna gav stöd till att få utvecklade tankar och berättelser så samtalet gav det som det 

hade att ge. ”Om intervjupersonen i sina svar täcker av följdfrågorna så avbryter inte 

intervjuaren för att ställa dessa” (Davidson & Patel, 2011, s. 84). Följdfrågorna var bra att ha 

med som stöd men användes varierat utefter varje intervjus behov; vid vissa intervjuer 

behövdes alla stödfrågor, vid andra fanns inget behov. Alla frågor handlade om lärarens 

undervisning och erfarenheter och var lätta att koppla till vardagliga situationer. De 

följdfrågor som ställdes handlade om Hur och Vilka, frågor som är lätta att koppla till lärarens 
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verksamhet. Varför frågor ska undvikas, då den intervjuade vid sådana frågor kan känna sig 

trängd (Johansson & Svedner, 2010).  

Efter varje avslutat svar på en övergripande fråga gavs följfrågan om det fanns något mer att 

tillägga. Frågan ställdes även när intervjun ansågs vara slutförd. Respondenten gavs därmed 

tillfälle att lägga till sådant som den vill tillföra men som inte getts tillfälle till tidigare eller 

något som den missat i tidigare svar (Davidson & Patel, 2011).  

Lärarna 

De intervjuade kommer i den här presentationen och i övrigt att namnges med fingerade 

namn. 

Vera är utbildad lärare för yngre barn 0-12 år. Vera har jobbat med matematikundervisning i 

9 år.  

Maria är utbildad lärare i Sv/So i årskurserna 1-7. Maria har undervisat i matematik i 22 år.  

Karin är utbildad fritidspedagog samt lärare i grundskolans tidigare år F-3. Karin har 

undervisat i matematik en termin. 

Diana är utbildad fritidspedagog, speciallärare samt lärare i grundskolans tidigare år F-3. 

Diana har undervisat i matematik i ca.7 år.  

Cajsa är utbildad lågstadielärare samt matematiklärare i årskurserna 1-9. Cajsa har undervisat 

i matematik i 45 år 

Berit är utbildad lågstadielärare. Berit har undervisat i matematik i 34 år.  

Bearbetning av materialet 

När det var dags att bearbeta det material som intervjuerna gett, började jag med att 

transkribera det som spelats in. Jag skrev ned varje ord som sagts, gjorde anteckningar vid 

pauser och vid skratt; detta gjordes för att minimera risken för feltolkning. Efter att ha prövat 

olika sätt att dela in varje frågeställning valde jag att färgkoda den transkriberade texten på 

datorn; därefter valde jag bara ut det som var relevant för min studie. Varje frågeställning 

hade nyanserade svar, dessa delades upp i punkter. Avslutningsvis granskades svaren för att 

därefter skrivas ned i Resultatkapitlet. Slutresultatet kom att handla om det som kommit fram 

i intervjuerna och om de likheter och olikheter som fanns. Vid det här tillfället infogades även 

citaten från de olika lärarna. 
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet eller tillförlitlighet avses mätbarheten i studien som skett. Det vill säga har 

studien gjorts likvärdigt med alla som intervjuats; har den som intervjuat påverkat intervjun; 

har miljön haft påverkan (Johansson & Svedner, 2010). En mätning ska ge samma resultat 

även om den görs vid ett senare tillfälle (Trost, 2010). Med hög validitet menas att frågorna 

mäter det som avses att mäta, det vill säga studiens syfte och frågeställningar. Är frågorna 

även ställda till rätt grupp människor, då kan studien anses ha hög validitet (ibid). 

Generaliserbarhet handlar om att det som kommit fram i studien utgör de uppfattningar som 

skulle kommit fram även om det intervjuats större antal personer. Det som kommit fram kan 

gälla generellt för det som avsetts att mäta. Om de som intervjuats har arbetat länge inom 

området och har den erfarenhet som ligger till grund för de uppfattningar som kan komma 

fram samt att man avslutar intervjuerna när en mättnad infinner sig i svaren; då kan studien 

räknas som en generalisering inom gruppen (Johansson & Svedner, 2010). 

Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultatet av den empiriska delen i studien. Resultatet är indelat i: 

policy angående läxor och läxhjälp, planeringen, hur läxan följs upp, lärares avsikter med 

matematikläxan, förväntade effekter, avsnittet avslutas med nackdelar med matematikläxan. 

Policy angående läxor och läxhjälp 

Resultatet på enkätfrågorna visar att det inte tagits någon gemensam policy angående läxor på 

någon av de intervjuades skolor. På frågan om läxhjälp svarar tre av lärarna att de har läxhjälp 

på den skola de undervisar. 

Planeringen 

Alla sex lärare som deltog i studien anser att det är viktigt att koppla läxan till undervisningen. 

Den läxa som ges ska vara sådant det jobbats med i undervisningen innan:  

Eleverna får läxor på det vi jobbar med just nu, Aldrig något vi gått igenom för länge sedan eller 

som vi inte alls gått igenom. Den är alltid kopplad till det kapitel och det område vi håller på 

med.(Vera) 

Läxorna ska vara ungefär som glosor, lätta att träna och lätta att bli förhörda på. (Cajsa) 

Lärarna är också ense om att läxorna som skickades hem ska vara på barnens nivå så de ska 

kunna klara av och göra dem själva. En av lärarna, Vera berättar att hon nu under vårterminen 

med glimten i ögat sagt till eleverna att de inte fick ta någon hjälp av någon annan när de 
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gjorde läxan. Hon menar att det stärkter elevernas självförtroende när de ser att de kan klara 

av läxan själva ”Oh, jaha de tycker det är jätteskoj” (Vera). Hon berättar att när hon ger läxor 

på det här sättet kan hon även se om det är något som eleven inte kan. Även Berit anser att 

läxan kan stärka själförtroendet ”Jag försöker tänka på att barnen ska lyckas. Man vill ju inte 

släcka ljuset i ögonen på dem” (Berit): 

Annat som lärarna tycker är viktigt när de planerar en läxa är att läxan ska kunna göras utan 

föräldrars medverkan.  

Det kan vara att de behöver hjälp med instruktionen, men själva jobbet ska de klara av själva. 

(Maria) 

Läxan ska ligga på den nivån att den inte kräver vuxenhjälp, det slår så olika, alla får inte hjälp. 

Vi har barn som inte pratar svenska och då kan det vara svårt med till exempel lästalen. (Diana) 

Föräldrarna ska inte förväntas vara lärare. Men de ska ges möjlighet till att vara delaktiga 

(Cajsa). 

Att det ska finnas en tanke med den läxa som ges tycker Cajsa och Vera är viktigt. Den ska 

inte ges av slentrian, den måste kunna motiveras. ”Läxan är inte något som automatiskt ska 

vara något man måste ha”. (Cajsa) 

För att eleverna ska klara av att göra läxorna hemma krävs att läxan individanpassas. Så sker 

också av alla utom Karin som menar att de läxor hon ger är kopplad till den arbetsbok som 

används i matematik och att det hitintills har fungerat bra för alla elever. Hon berättade vidare 

att hon planerar att under våren ge vissa elever, som behöver en större utmaning, en annan 

läxa. Individualiseringen kan enligt de övriga lärarna ske genom att stryka uppgifter för vissa 

elever om de anses för svåra eller om det blir för mycket, att ge uppgifter utan text för de 

elever som inte har svenska språket eller att ge mindre mängd text för elever med 

lässvårigheter. Det finns även andra orsaker till att läxan kan skilja sig åt mellan olika elever: 

Läxan kan vara olika för olika elever. Den läxa som eleverna får är kopplade till vad de arbetat 

med under vecka. Det kan vara läxa med addition för vissa och med subtraktion för andra. 

(Berit) 

Kan vara att eleven, föräldern och jag kommit överens om att eleven behöver extra utmaningar 

och då kan en elev få läxor med svårare uppgifter. (Maria) 

Alla behöver inte få samma läxa. Läxan kan följa samma koncept men med olika uppgifter. Vid 

diskussionsuppgifter kan nivån anpassas så den går att lösa för den som har svårigheter och vara 

finurligare för den som behöver utmaningar. (Cajsa) 

Det är viktigt att läxan inte är över deras förmåga, men inte för lätt heller. Rätt läxa till rätt elev. 

Jag har läxa i tre olika nivåer, det är tre nivåer inom samma område, inte tre helt olika läxor. 

(Vera) 

Jag brukar vara noga med att eleverna inte ska stanna kvar vid samma moment för länge. Får 

man inte in tabellerna kanske man inte får in dem om man får dem i tio veckor till. Då släpper vi 

dem ett tag och eleven kan då i stället få visuellt stöd i form av lathundar. (Diana) 



18 

 

Andra saker lärarna anser viktigt att tänka på vid planering av matematikläxor är att det ska 

vara samma läxdagar. De läxor Maria ger får heller inte ta för lång tid att göra, de ska klaras 

av på 10-15 minuter. Läxan ska vara tydlig och ha en struktur som eleverna känner igen sedan 

tidigare, de ska veta hur den ska göras. De flesta har läxböcker som på något sätt är kopplade 

till den arbetsbok klassen har i matematik. Läxböcker anses även underlätta för att elever och 

föräldrar ska kunna hålla ordning på läxan:   

Läxan ska inte vara något test eller något sådant. (Berit) 

Jag har ”alltid” varit så noga med att ger jag läxa så ger jag läxa till alla. Läxan ska inte vara 

något straff som om den som har jobbat och kämpat i skolan hela dagen också får sitta hemma 

med jättemycket läxor för att hänga med. Utan ger jag läxa så ger jag till alla. (Cajsa) 

Hur läxan följs upp 

Vad som händer med läxan efter att eleverna gjort den varierar mellan lärarna. Att det på 

något sätt ska ske en återkoppling tycker alla utom Maria, som menar att uppföljningar av 

läxan tar allt för mycket tid av undervisningen: 

Vi ägnar inte tid åt hur vi gjorde läxan, utan det ska vara en färdighetsträning. Jag har tidigare 

gett mer omfattande läxor som att t.ex. ta reda på saker hemma. Dessa krävde att man fick lägga 

ned mer tid på lektionen och det blev mer jobb hemma. Jag har gått ifrån sådana läxor, jag tror 

det blir enklare för alla så. (Maria) 

Diana, Cajsa och Karin berättar att de ibland kan ge läxor som nästa lektion bygger på. Det 

kan vara läxor som handlar om volym, vikt, längd eller annat som eleverna söker efter eller 

testar hemma. Vad läxan resulterat i kan sedan diskuteras och jämföras gemensamt i klassen: 

Jag är intresserad av hur eleven tänker. Inte av att läxan kommer tillbaka iskriven, ifylld. Den 

blir inte intressant och lärande om eleverna bara får tillbaka läxan rättad och sedan ska rätta den. 

(Cajsa) 

Ibland går man igenom läxan gemensamt i klassen. Det kan vara att eleverna får berätta hur 

de ställt upp talen och berätta hur de tänker vid algoritmer med tiotalsövergång. Det kan även 

ske om man ser att flera i klassen inte förstår läxan och man därför behöver gå igenom den 

gemensamt. Det förekommer även att läxan följs upp genom diskussioner i smågrupper. Detta 

sker dock i mindre omfattning.  

Den vanligaste uppföljningen handlar om att läraren rättar läxan och skriver kommentarer. 

Kommentarer som läraren oftast går igenom med eleven enskilt, men inte alltid. Ibland kan 

den återkoppling eleven får enskilt vara en formativ bedömning. Läxan visar då vilket nästa 

steg blir, behöver eleven träna mer eller kan den gå vidare. Återkopplingen kan även handla 

om att läraren går runt i klassrummet och ger eleven positiv respons i form av beröm. Det 

kom även fram andra orsaker med återkoppling som lärarna tycker är viktiga: 
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Jag är noga med att läxan kommer tillbaka på rätt dag. Den ska inte bara slängas ut, det kommer 

fler läxor tillbaka om de efterfrågas. Jag frågar också ofta vad de tyckt om läxan, hur den var att 

göra. (Diana) 

Jag tycker det är viktigt att ge respons. Att prata med eleverna om att läxan är för deras skull, 

inte för min. (Karin) 

Lärares avsikter med matematikläxan 

På frågan om vilket syfte lärarna har med läxorna i matematik handlar det första svar alla ger 

om färdighetsträning.  Det kan avse färdighetsträning på det jobbats med i skolan, att bygga 

upp en säkerhet genom upprepning och mängdträning, att automatisera huvudräkningen samt 

att få upp hastigheten. Det kan exempelvis handla om att nöta in tiokompisar eller 

multiplikationstabellen: 

Om eleverna tränar samma sak på varierat sätt får de tillgång till verktyg för att kunna lösa 

matematiska uppgifter. Det underlättar om de får verktygen redan i tidig ålder. (Cajsa) 

Eleverna ska inte behöva tänka så mycket utan se vad svaret blir. (Berit) 

Två av lärarna har som avsikt att läxan ska ge extra tid till att färdighetsträna, då den skapar 

ytterligare tillfällen för detta.” I ettan och tvåan har de inte så mycket matte så man behöver 

den extra tiden för att träna” (Maria).  

Lärarna har som gemensamt syfte att de vill göra föräldrar delaktiga i skolarbetet. Eftersom 

föräldrarna inte är med i skolan så är det ett sätt att få insyn i vad deras barn gör i skolan. De 

får ett tillfälle att se vad de gör i skolan, samt vilken nivå barnet befinner sig på, att se deras 

svårigheter och vad de har lätt för. Det skapas då en länk mellan skola och hem. Diana anser 

även att hemmet kan ge eleverna extra verktyg: 

Vid svårigheter att förstå språket kan eleverna få hjälp hemma av äldre syskon med översättning 

så eleven förstår uppgiften bättre. Föräldrar kan ibland ge barnen en annan infallsvinkel till hur 

man räknar. Det ser jag som en tillgång för de känner sina barn på ett annat sätt. (Diana) 

 
Fem av sex lärare har som tanke med läxan att den ska lägga grunden för bra rutiner och att 

den ska skapa en god vana inför högre årskurser. Den sjätte läraren nämner inget alls om det 

här; det är därför oklart om hon hade samma syfte eller inte. Det framkommer inte heller om 

hon anser att läxan även tränar på att ta ansvar för lärande, kunskapsutveckling och för 

material som de övriga hade som ett syfte. 

Självförtroende, glädje och lycka hos eleverna är viktiga syftesmål för Vera och Maria. 

Eleverna ska ges möjlighet att kunna stärka sitt självförtroende genom att se sin förmåga och 

att känna att de kan. Uppnås det finns stor chans att intresset för matematik ökar. 
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Förväntade effekter 

Tre av lärarna upplever att matematikläxorna ger den effekt de förväntar sig av den. De 

upplever att eleverna blivit bättre i matematik av läxan. Ytterligare en effekt som uppnås är att 

eleverna tycker om ämnet matematik: 

 De har blivit bättre och bättre, det känns att de har lärt sig. De har också blivit säkrare på vad de 

ska göra, det kan även ha lite med att de nu även läser bättre. (Maria) 

Två av lärarna är osäkra på om läxan ger förväntad effekt. ”Det är svårt att svara ja eller nej 

eftersom jag inte provat att inte ha matteläxa” (Berit). Diana undervisar mest i liten grupp och 

möter där elever som behöver extra hjälp. Hon undrar om den tid eleverna lägger ned på läxan 

kanske ska användas till återhämtning. Om tid inte finns för återhämtning kanske 

kunskapsinhämtningen under skoltiden riskerar att minska. En av lärarna som undervisat i 

matematik under många år anser att den effekt som förväntas av läxan uppnås alltför sällan, 

inte minst under senare tid. Hon berättar vidare om att när hon började undervisa var det 

självklart att eleverna gjorde sina läxor men att det har förändrats. Numera upplever hon att 

många inte gör sina läxor och då kan ju läxan anses som bortkastad tid. Skillnaden på kunskap 

mellan de som gör läxan och de som inte gör den riskerar därmed att bli större. 

När barnen tar hjälp av läxan för att visa föräldrarna vad de kan och när de upplever att 

föräldrarna är intresserade uppnås en stor effekt, ”Då blir det en boost många får” (Berit). 

Karin berättar om en effekt hon uppmärksammat genom de IUP samtal hon haft med 

föräldrarna. Där har det visat sig att föräldrarnas upplevelse av läxan är enbart positiv. 

De flesta av de intervjuade upplever trots allt att eleverna i de lägre årskurserna vill ha läxa i 

matematik. När läraren inte ger läxa efterfrågar eleverna den. Det händer även att de bönar 

och ber om att få läxa. Eleverna i årskurserna 1-3 tycker matematiken är rolig att jobba med 

enligt lärarna: 

På mellanstadiet sker en förändring. Vad det är som gör att det ändras från trean till fyran i 

mattetänket det vet jag inte. Det är så konstigt. Jag har varit på mellanstadiet och jag kan inte 

påstå att jag är en mer sprudlande och inspirerande lärare på lågstadiet än på mellanstadiet så jag 

vet inte vad som händer. Där kan jag tro att läxan får motsatt effekt. Att om läxan upplevs som 

jobbig och tråkig och då blir mattelektionerna i skolan också tråkiga. (Vera) 

Nackdelar med matematikläxan 

De nackdelar som kan uppstå i och med läxan för eleverna anser lärarna kan handla om tjafs 

och bråk där hemma när läxan ska göras; det kan även handla om föräldrars frånvaro hos 

vissa elever. Om inte stöd och intresse finns i hemmen när läxan ska göras finns risk att 

skillnaderna i kunskap ökar mellan eleverna. Ett inte ovanligt dilemma är att eleverna 
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glömmer läxmaterialen hemma eller att de inte kommer tillbaka i tid. Eleverna kanske inte har 

det stöd hemma med att ha ordning på sina saker som behövs. Om då lärarna tjatar kan det 

hända att eleverna lägger skulden på sig själva. Hur lärarna gör för att komma runt problemet 

med glömda läxor sker på olika sätt. Några anser att det är lättare för elever och föräldrar att 

se till att läxan kommer tillbaka om uppgifterna finns i en läxbok. Medan andra anser att det 

är bättre att uppgifterna finns på stenciler, då stannar inte den fortsatta undervisningen upp vid 

glömska. 

 Läxorna tar tid från återhämtningen; den tid som eleverna hellre vill ägna åt sina och 

familjens intressen. Sen kan det vara elever som känner misslyckande när de gör läxan, de kan 

uppleva att de inte kan, att de inte duger till. Men det ska inte behöva ske enligt lärarna; det 

ligger på lärarens ansvar att varje elev får den läxa som den klarar av.  

För den egna delen berättar lärarna om att nackdelarna mycket handlar om tid. Om den tid det 

tar att få fram bra material, den tid det tar att individanpassa och om den tid det tar att rätta 

läxan eller om den tid uppföljning och återkoppling tar från undervisningen: 

Det tar tid med alla papper som ska rättas och det är mycket att papper att hålla reda på. Men så 

får det vara, det är värt det. (Karin) 

Resultatanalys 

Syftet med studien har varit att belysa hur lärare ser på läxor i matematik. Resultatanalysen 

har jag valt att dela in i de två frågeställningarna: Hur resonerar lärare om varför man ska ge 

läxor i matematik i åk 1-3. På vilket sätt anser lärarna att de uppnår sina syften med 

matematikläxor.  

Hur resonerar lärare om varför man ska ge läxor i matematik i åk 1-3 

När det handlar om de syften som eftersträvas med läxor i matematik överensstämmer det 

forskningen säger i mångt och mycket med de resultat som kom fram vid intervjuerna. 

Färdighetsträning är den vanligaste anledning till att ge läxa enligt både lärare och forskare. 

Det som ska tränas extra i form av läxor är sådant som tidigare gåtts igenom i undervisningen; 

det handlar oftast om att nöta in exempelvis tiokompisar eller multiplikationstabellen så att de 

automatiseras samt att eleven tränar upp hastigheten. En av de intervjuade lärarna ansåg att 

det var viktigt ”att ge eleverna verktyg för att kunna lösa matematiska uppgifter” (Cajsa). 

Annat som till stor del delas av forskare och lärare gäller syftet om att eleverna ska få goda 

studievanor. Studievanorna handlar däremot inte om att eleverna ska bli bättre på att sköta 

sina studier och läxor under åren på lågstadiet; utan handlar istället främst om studievanor 



22 

 

som ska tränas inför framtiden och kommande stadier. Westlund (2004) är den av forskarna 

som ser annorlunda på ansvarstagandet. Hon menar att hennes forskning visat att yngre elever 

inte klarar av att se sambandet mellan läxor, ansvarstagande och planeringsförmåga.  

 Annat som framkom genom litteraturen (Cooper, 2007; Steinberg, 2006; Hellsten, 1997; 

Westlund 2004) och de intervjuer som gjordes är avsikten med att skapa en koppling mellan 

läxor och föräldrar. Här anses att föräldrar genom läxor ska få mer insyn i skolarbetet och att 

det därmed skapas en länk mellan skola och hem. En av lärarna har även ytterligare en avsikt 

kopplat till föräldrarna. Hon anser att föräldrar och syskon genom läxan kan vara de som kan 

hjälpa eleven att komma framåt. Det kan ske genom tolkning av texter men även genom att 

föräldrarna ser sitt barn på annat sätt än lärarna och att de därmed eventuellt kan lära barnet på 

ett annat och bättre sätt än läraren. De här åsikterna motsägs av det som kommit fram om 

nackdelar med läxor både från forskare och från flertalet av de som deltog i studien. Här anses 

det vara till nackdel att blanda in föräldrarna i att lära ut; det anses att föräldrarna inte har den 

profession som lärarna har. Vidare ska man, av olika anledningar, inte förvänta att alla 

föräldrar kan ge stöd till sina barn.  

 

Något som oftast anges i intervjuerna men som endast någon av forskarna anger, handlar om 

den lust, glädje och motivation som blir en positiv effekt av läxor. Lärarna vill att eleverna 

genom de läxor de får hem ska kunna känna sig stolta, eleverna ska kunna visa hemma att de 

kan, att de är duktiga och därmed ska också en motivation för matematiken i övrigt infinna 

sig. Eleverna ser enligt lärarna fram mot läxor i matematik. Om läxan för de elever som är 

vana att varje vecka få läxa någon gång uteblir, berättas det om att eleverna då bönar och ber 

om att få läxa. Flera av forskarna (Cooper 2007; Westlund 2004; Skolverket 2014) anser 

emellertid att läxan kan framkalla en mättnad samt en risk för minskad motivation för ämnet. 

Detta har berörts av en av de intervjuade lärarna. Hon upplever dock att den risken först 

infinner sig i årskurs fyra. Läraren funderara över vad och varför något som tar bort lusten 

från matematiken infinner sig just i årskurs fyra.  

 

Hattie (2013) visar genom sin studie att läxor hos yngre elever endast ger låg effekt. I vissa 

fall kan läxor ge så låg effekt som om det inte skett någon undervisning alls. Han menar att 

förklaringen till den låga effekten hos yngre elever kan bero på att eleverna inte ser läxan som 

viktig och att de har svårare att jobba själva. Hatties resultat ger till viss del stöd för vad som 

beskrivs av de lärare som intervjuats. Hälften av lärarna tvivlar på om läxan ger den effekt 

som förväntas. Här finns en osäkerhet om läxan till och med kan ge en skadlig effekt. Risken 
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kan bli att kunskapen ökar mellan de elever som gör läxor och de elever som inte gör dem. 

Det finns även en risk att elever med inlärningssvårigheter inte får den vila som behövs efter 

skolan och påföljden riskerar då bli att eleven inte orkar koncentrera sig på lektionerna. Om 

detta sker ser Hattie (ibid) en risk i att eleven kan känna sig misslyckade och att det därmed 

kan ge en negativ effekt. Resultatet från andra häften av de intervjuade visar att läxorna ger 

den effekt som lärarna förväntat. De anser att eleverna har fått bättre kunskap genom bland 

annat den färdighetsträning som är ett av läxas syfte. Enligt Cooper (2007) handlar det om att 

befästa den kunskap som eleven får genom undervisningen inom ett visst ämne eller område.   

 

Endast två av de intervjuade nämner föräldrarna när de beskriver den effekt läxan ger. Länken 

mellan skola och hem är däremot ett av de starkaste argument både av forskare och av de 

intervjuade till att ge läxa. Här stämmer alltså inte det syfte som angetts överens med den 

effekt läxan ger. I enkäten svarar hälften av lärarna att det finns läxhjälp på skolan. Däremot 

stämmer det som sägs i intervjuerna överens med det som forskare kommit fram till avseende 

tid. Det går att märka en oro hos lärarna om att läxan ska ta för mycket tid av eleverna och 

deras familjers fritid. De lärare som undervisat under lång tid kan se skillnad över tid; förr var 

det självklart att läxan skulle göras, vilket det numera inte är. Tiden är något som kommer upp 

även när det handlar om lärares arbete med läxor. Lärarna anser att planering, rättning av 

läxor samt uppföljning tar av den tid de har för den övriga undervisningen. 

 

En av lärarna är helt klar över att läxan inte ska ses som ett straff, den ska inte handla om att 

de elever som jobbar långsamt och med svårigheter i skolan också ska få jobba ikapp hemma. 

Ger hon läxa så ger hon läxa till hela klassen. Cooper (2007) ser bestraffningen som ett syfte 

med läxan medan Westlund (2007) ser det som en effekt av att ju mindre ansvar eleven tar i 

skolan desto mer läxor får den. 

På vilket sätt anser lärarna att de uppnår sina syften med 

matematikläxorna 

Att läxan ska vara något eleverna känner igen, samt att den ska vara kopplad till 

undervisningen, överensstämmer med både de svar som ges vid intervjuerna samt det som 

anges av forskare när det handlar om vad som är viktigt vid planering av läxor. Det anses 

även viktigt att eleverna ska kunna klara av uppgifterna utan föräldrars inblandning. Om 

eleven ska ha en chans att klara av läxan utan förälders eller annan vuxens inblandning gäller 

det att läxan är på elevens nivå. Under intervjuerna återges hur betydelsefullt det är att läxorna 
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anpassats till individen. Lärarna anger olika individanpassningar som kan ske; genom att det 

ges läxa inom samma område till alla elever men i olika svårighetsgrader, eller att man 

anpassar texten utifrån lässkicklighet och förståelse av texten och språket. Här är det enligt 

Vygotskij (Liberg & Säljö, 2014) viktigt att läraren innehar kunskap om hur elevens 

utvecklingszon ser ut. Det här är av betydelse så att eleven innan fått den stöttning den 

behöver och att eleven kommit så långt inom området att den inte behöver någon 

stöttning alls när det är dags att ta hem läxan. I intervjuerna framkommer att lärarna är 

noga med att det ska vara läxor som ligger på rätt nivå för varje elev. 

Westlund beskriver i Kallenberg (2012) att läxan även kan handla om att hemmiljön ska 

kunna utnyttjas. Så sker vid vissa tillfällen när några av lärarna ger läxor, det kan handla om 

att eleverna får mäta eller väga något i hemmet. Den här typen av läxor används sedan för att 

bygga nästa lektion på. I den rapport skriven av Grønmo (Grönmo & Onstad, 2013) som 

handlar om resultaten i TIMSS, kan man utläsa hur viktigt det är att läxan återkopplas genom 

diskussion i klassen. Grønmo anser att på det sätt läxan återkopplas även speglar hur den 

dagliga undervisningen oftast bedrivs. I Sverige är det inte vanligt att lektioner och 

läxåterkoppling sker genom diskussioner, så sker däremot oftast i andra länder förutom i 

Norge som är likt Sverige i dessa avseende. I Finland däremot är diskussioner en vanlig 

undervisningsstrategi. Finland ligger i toppen av TIMSS resultaten medan Sverige och Norge 

ligger runt 25:e plats. Det som vanligtvis planeras in är läxor som handlar om 

färdighetsträning. Den här typen av läxor ska inte ta lång tid att göra. Enligt Cooper (2007) 

ska det handla om korta upprepade läxor bland yngre elever. Uppföljning av den här typen av 

uppgifter visar att det hos de som intervjuats oftast sker genom att lärarna rättar och att 

uppgifterna sedan eventuellt ges tillbaka till eleven med kommentarer, skriftliga eller verbala. 

Hos någon av lärarna sker ingen uppföljning alls; Hattie (2013) anser att effekten av läxan 

ökar avsevärt genom återkoppling.  

 

 Det kan tyckas självklart att eleverna ska förstå syftet med läxan. När de får läxan ska de 

även få veta vilken återkoppling som kommer att ske; om detta skriver bland annat Cooper 

(2007) och Westlund (2004). Bland de som ingår i studien är det endast en som nämner vikten 

av att eleverna ska förstå att läxan handlar om att den är för elevens eget bästa och inte för att 

tillfredsställa läraren. 
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Diskussion 

Först i kapitlet kommer en metoddiskussion, därefter resultatdiskussionen för att avslutas med 

förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Utifrån den korta tid som studien utförts och med de intervjuer som gjorts tycker jag mig ha 

fått en bra bild av hur det ser ut vid matematikläxor i de yngre åldrarna. Genom att spela in 

intervjuerna gavs möjlighet att under hela intervjun vara närvarande i det som berättades. Jag 

hade däremot inte möjlighet att transkribera efter varje intervju utan allt skedde vid ett tillfälle 

vilket tog mycket tid. Att sedan hitta bästa strategin för att få fram det som var sagt i varje 

frågeställning krävde många tester innan jag hittade det bästa sättet. Metoden med kvalitativa 

intervjuer och semistrukturerade frågor kräver mycket tid men jag tror ändå att den är den 

bästa för min studie.  

För att studien skulle ges hög reliabilitet fick den som skulle intervjuas bestämma var 

intervjun skulle ske. Jag startade även intervjun med att skapa god kontakt med den 

intervjuade. Däremot är det tveksamt om studien skulle ge samma resultat om den gjordes 

igen med samma person och med samma förutsättningar. Det kan ha tillkommit nya händelser 

som påverkat individens syn mellan första och andra intervjun. (Trost, 2010). De frågor som 

ställdes gav svar på det som behövdes för att besvara studiens syfte och den målgrupp som 

besvarat frågorna var även den rätt för syftet (ibid). Hade jag valt att göra på ett annat sätt tror 

jag inte jag fått de svar som behövts för studien. För att eventuellt stärka studien kunde jag ha 

använt mig av triangulering, det vill säga använda två eller flera metoder (ibid). Här kunde jag 

efter det som kommit fram i de kvalitativa intervjuerna sammanställt frågor och skickat ut 

dessa i en enkät till ett stort antal personer tillhörande målgruppen. I min studie ingick sex 

lärare, de flesta av dem med lång erfarenhet av att ge läxor i matematik men även lärare med 

kort erfarenhet. Under intervjuerna framkom en mättnad, det vill säga att de sista som 

intervjuades kom inte med andra svar än de som getts innan. Jag anser därmed att min studie 

visar hur målgruppens lärare generellt ser på läxor i matematik. 

Resultatdiskussion 

Studien har tydliggjort att forskarnas slutsatser till stor del överensstämmer med hur det 

fungerar ute på skolorna. Det som jag tar med mig efter den här studien är vikten av att 

läxorna inte ska vara något nytt för eleverna; läxorna ska också ges till alla elever och de ska 
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inte ta lång tid att göra. Läxorna ska individanpassas så att eleverna ska kunna klara av dem 

själva. Studien visade att lärarna är angelägna om att det ska vara läxor som ligger på rätt 

nivå för varje elev, därmed måste lärarna också veta hur varje elevs utvecklingszon ser 

ut; vilket överensstämmer med Vygotskijs teori om den närmaste proximala 

utvecklingszonen (Liberg & Säljö, 2014). Om så sker kommer eleverna i de lägre 

årskurserna att vilja ha läxor och därmed skapas både lust och motivation för matematik. Det 

här kan vara en starkt bidragande anledning till att ge läxa i matematik. 

Däremot ifrågasätter jag den anledning som både forskare och de intervjuade anger när det 

handlar om koplingen hem och skola. Om eleverna på de skolor som har läxhjälp gör sina 

läxor där faller det här syftet bort. Det måste finnas andra möjligheter att skapa en god kontakt 

mellan hem och skola. 

 Till skillnad från flertalet av de som ingick i studien anser jag att om läxor ska ge maximal 

effekt så bör den ingå i lärprocessen. Återkopplingen ska också ske genom diskussioner i 

klassen där alla elever deltar. Dessa diskussioner kan ske mellan två elever eller i smågrupper, 

men de kan även ske i hela klassen. Enligt Grønmo (2013) blir effekten som störst när 

uppföljning sker genom klassrumsdiskussioner. En av lärarna har som jag ser det en viktig 

syn på uppföljningen av läxan; hon anger hur viktigt det är att få veta hur eleverna tänker och 

anser att det inte bara handlar om att rätta läxan. Om återkopplingen sker som en formativ 

bedömning så tror jag att även det ger en stor effekt.  

 

Eleverna måste veta syftet med läxor (Cooper, 2007; Skolverket, 2014), men endast en av de 

som intervjuats nämner något om detta. Vygotskij (Strandberg, 2006) menar att elevens 

motivation är viktigt. För att skapa motivation måste eleven förstå syftet med det som ska 

läras; här är samspelet med andra av stor betydelse. Lärarna har här ett viktigt uppdrag med 

att skapa en förståelse hos eleven om varför det är viktigt med den kunskap skolan erbjuder 

och när kunskapen kommer till användning. För att eleverna ska få den förståelsen är det 

viktigt att koppla undervisningen och läxorna till elevernas vardag. 

 

Forskare och lärare är samstämmiga när det handlar om att eleverna ska få goda studievanor. 

Studievanorna verkar däremot inte handla om de tidiga skolåren utan om senare studier. Om 

goda studievanor är det enda syftet med läxor frågar jag mig om det är försvarbart att ge läxor 

varje vecka. Troligtvis är det som Cooper (2007) anger om att läxor oftast har fler än ett syfte; 

ansvarstagandet blir då en följdverkan av ett annat större syfte. 
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Enligt vad som kom fram i enkäterna verkar det inte vara vanligt på skolorna att det tagits 

någon gemensam policy angående läxor. Det är därmed upp till varje lärare att fatta egna 

beslut om hur man ska förhålla sig. Det som kommit fram i min studie anser jag därmed vara 

ett stöd för hur jag kommer att förhålla mig till matematikläxor i min kommande 

undervisning. I visst delar jag åsikt med forskarna, i annat med de som intervjuats och 

slutligen; en del åsikter om läxor i matematik delas av oss alla som omnämnts i studien. 

Förslag på vidare forskning 

I en framtida forskning skulle det vara intressant att göra en studie i om det stämmer som en 

av lärarna återgav: Hon funderade över vad som hände med den lust och glädje för 

matematiken som eleverna hade i årskurserna 1-3 när eleverna började årskurs fyra. Hon sa 

sig uppleva att glädjen och motivationen då saknades. Det skulle alltså vara intressant att 

studera vad som händer med lusten och motivationen för matematik i årskurs fyra och om 

hennes upplevelse speglar hur det ser ut på andra skolor runt om i landet. 
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 [Stad] 2016-03-09 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Elisabet Persson och håller på med min sista uppgift i VAL, Grundlärare F-3 på 

Karlstad Universitet för att kunna få lärarlegitimation för Grundskolans tidigare år. Den 

slutliga uppgiften innebär en examensuppgift i form av en uppsats.  

Läxor är något som idag ofta diskuteras och ifrågasätts. Min studie handlar om 

matematikläxor i årskurserna 1-3. Syftet med denna studie är att få lärares syn på 

matematikläxor och behöver därmed koppla teorin till praktiken. För att få ett rättvisande 

resultat kommer jag att intervjua lärare undervisande i matematik i årskurserna 1-3 som ger 

läxor i matematik.  

Jag uppskattar att du vill delta i min studie. De insamlade uppgifterna kommer endast 

användas i den här studien. Intervjun kommer att ta ca 20-30 min och för att inte missa något 

kommer den att spelas in. När examensuppgiften är godkänd kommer inspelningen och 

anteckningarna från den att raderas. Intervjun är konfidentiell och kommer att förvaras så 

obehöriga inte kan ta del av den. De intervjuade kommer inte heller att kunna identifieras i det 

färdiga examensarbetet. Ditt deltagande är helt frivillig och du kan avbryta det när som helst. 

Om det finns intresse kommer du naturligtvis när den är klar att få ett exemplar av uppsatsen.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Tele.nr: XXXXXXXXXX 

Mailadress xxxxxxxxxxxx 

 

Tack för din medverkan! 

Elisabet Persson 

  



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Som framgår av bilaga ett handlar min studie om läxor matematik. Jag har delat in intervjun i 

två delar. Den första delen är det bra om du hinner besvara innan vi träffas. Frågeställningarna 

i den andra delen är de frågor som kommer behandlas vid den intervju som spelas in. 

 

Del 1. 

Vad har du för utbildning?_______________________________________________________________________ 
 
Hur många år har du undervisat i matematik?_________________________________________________ 
 
Vilken/vilka årskurser undervisar du i för närvarande?______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Har du undervisat i andra årskurser tidigare?  Ja ⎕ Nej ⎕ 
 
Om ja, Vilka?_______________________________________________________________________________________ 
 
Har ni en gemensam policy angående läxor på skolan?  Ja ⎕ Nej ⎕  
 
Om ja, Vilken?_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Finns läxhjälp på skolan?  Ja ⎕ Nej ⎕ 
 
Hur ofta ger du läxor i matematik? Varje vecka ⎕ Varannan vecka ⎕ Oregelbundet ⎕  
 
Annat ⎕___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Del 2. 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på när du planerar läxor i 
matematik? 

 
 Vilka är dina syften med matematikläxor? 

 
 Ser du några nackdelar med läxor i matematik? 

  



 

Bilaga 3 

Följdfrågor 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när du planerar läxor i 

matematik? 
 

 Hur förbereder du eleverna inför läxan? 

 Kopplar du läxan till undervisningen? 

 Ger du samma läxa till alla elever eller individualiseras den? 

 Hur ser de läxor du ger idag ut i jämförelse med de du gav när du började undervisa? 

 Hur ofta följer du upp läxorna? 

 Hur kan din uppföljning se ut? 

 

Vilka är dina syften med matematikläxor? 
 

 Vilka olika typer av läxor ger du? 

 Vilka kunskaper/effekter upplever du att läxorna ger eleverna? 

 Är det någon kunskap som är mer lämpad att träna med läxans hjälp? 

 

Ser du några nackdelar med läxor i matematik? 
 

 


