
 
 

 
 
Examensarbete 2 för grundlärarexamen inriktning F-
3 

Avancerad nivå 

Matematikläxor i årskurs 1-4 
 

 
16 lärares beskrivningar av matematikläxor i årskurs 1-4 
 
 

  
 

 

 

 

Författare: Anna Magnusson 

Handledare: Helén Sterner, Helena Eriksson 

Examinator: Eva Taflin  

Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete/matematik 

Kurskod: PG3037 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 161219 
 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open 

access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen 

och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna 

rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja x Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  
 
 
 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares beskrivningar av matematikläxor i 

grundskolan i årskurs 1-4. Dagens mediala debatt om läxor och rapporter om sjunkande 

matematikresultat har inverkat på valet av ämne till denna studie. Egna erfarenheter av läxor 

som förälder såväl som VFU-student har också bidragit. Studien har genomförts med både 

kvantitativ och kvalitativ metod i form av enkätundersökning och intervjuer. Enkäter har 

besvarats av 16 lärare från tre skolor i en och samma kommun och intervjuer har genomförts 

med 4 lärare på en och samma skola. Sammanfattningsvis så visar resultatet av studien att 

samtliga elever i årskurserna 1-4 får matematikläxor, hälften av lärarna i årskurs 1-4 uppger 

att de ger läxor en gång i veckan medan resterande hälft uppger mindre än en gång i veckan. 

Läxorna genomförs överlag i hemmiljö, gärna med stöd av föräldrar om möjlighet finns. 

Lärarnas syfte med läxorna är främst att ge eleverna möjlighet att repetera och 

befästa/automatisera kunskaper, ett annat syfte är ge vårdnadshavare insyn, ytterligare ett 

syfte är att tiden är för knapp i skolan för att hinna med allt. Läxorna kan till största del 

betraktas som en repetition av tidigare genomgånget material, inga nya områden introduceras 

i samband med matematikläxan. Vidare så kombinerar lärarna olika typer av läromedel. 

Läxornas uppgifter består av olika variationer av egna tillverkade uppgifter, läroboken, 

uppgifter från nätet samt lek och spel. Läxorna är till största delen individuella för att 

anpassas till varje enskild elevs behov.     
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1. Inledning  
Den här studien bygger vidare på min uppsats i examensarbete 1 som handlar om 

matematikläxor i årskurs 1-3. Vad som fångade mitt intresse var dagens mediala debatt om 

läxor och sjunkande matematikresultat i svenska skolor. Genom både min VFU-praktik och 

även erfarenheter som förälder har jag sett att matematikläxor är ett vanligt inslag i yngre 

elevers skolarbete. I min första uppsats genomförde jag en systematisk litteraturstudie som 

utgick från aktuell forskning och de kunskapsmål i matematik som gäller enligt läroplanen för 

elever i årskurs 1-3 (Skolverket 2011, s. 63-64). Jag ville undersöka vad tidigare forskning 

säger om vad matematikläxor kan ge elever och hur läxorna kan tänkas påverka elevernas 

kunskapsutveckling. Resultatet visade att själva begreppet läxa saknar en tydlig definition 

(Westlund 2004, s. 78) men att läxa oftast framställs som ett arbete som eleverna utför utanför 

skolan utan tillgång till lärare (Cooper, Robinson och Patall 2006, s. 1; NE 2014; Österlind 

2001, s. 16; Hellsten 2000, s. 120).  Matematikläxan beskrivs även enligt svensk forskning 

som rutinräkning ur läroboken (Hellsten 2000, s. 142-143; Österlind 2001, s. 16, 27). 

Resultatet visade också att en mängd olika faktorer spelar in för att eleverna ska kunna 

utveckla kunskaper. Först och främst avfärdades föreställningen om att mycket läxor generellt 

skulle gagna elevernas kunskapsutveckling (Farrow, Tymms och Henderson 1999, s. 336-338;  

Murillo & Martínez-Garrido 2014, s. 15-16). Resultatet visade också att läraren bör ha 

elevernas förkunskaper och intellektuella förmågor i åtanke, så att alla elever ska ha möjlighet 

att kunna genomföra sina matematikläxor (Epstein & Van Voorhis 2001, s. 181; Cooper 1989, 

s. 90). Läraren måste också tänka på att låta eleverna få utveckla fler förmågor ur kursplanen 

såsom exempelvis problemlösning, så att läxorna inte enbart resulterar i ett rutinräknande ur 

läroboken (Skolinspektionen 2009, s. 8). Lärarens stöd vid läxläsning visade sig dessutom 

vara en viktig faktor som underlättade elevernas inlärning, detta borde med fördel ske genom 

aktivt läxläsande i klassrummet (Murillo och Martínez-Garrido 2014, s. 19-20) särskilt vid 

problemlösning (Moyer, Cai, Wang och Nie 2011, s. 97. Vad som även framkom i 

litteraturstudien var att skollagen (2010:800) och läroplanen (Skolverket 2011a) tillsammans 

med tillhörande styrdokument inte innehåller några läxrekommendationer. Det faktum att 

skollag, läroplan och styrdokument inte föreskriver läxor har tillsammans med mina egna 

erfarenheter fått mig att vilja undersöka närmare varför lärare i så fall väljer att ge sina elever 

läxor i matematik. I den här studien, som baseras på resultat från examensarbete 1, 

kombineras ytterligare aktuell forskning tillsammans med en enkätundersökning och 

intervjuer med lärare från grundskolans tidigare år.    
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2. Bakgrund 
Det här avsnittet inleds med en kort redogörelse om vad som står gällande begreppet läxa i 

skolans styrdokument och efterföljs sedan av förmågorna i matematik för årskurs 1-3. 

Därefter presenteras definition och tillhörande uppgifter av färdighetsträning och 

problemlösning samt relationen mellan dessa. Avslutningsvis presenteras en del av 

forskningsresultatet ur mitt examensarbete 1 som handlar om faktorer som styr läxan, hur 

läxan ser ut samt vilken betydelse läxan har för elevernas kunskapsutveckling.         

2.1 Läxor enligt skolans styrdokument  
Som nämndes i inledningen så finns inga närmare riktlinjer för lärare att följa vad det gäller 

hanteringen av läxor. En viss fingervisning, om så en allmän går att hitta i Skolverkets 

allmänna råd (2011b), en skrivelse som tillkom i samband med att nya läroplanen 2011 

(Skolverket 2011a) trädde i kraft. I skrivelsen framgår det att lärarna bör dela upp elevernas 

skolarbete över skolveckan, det vill säga mellan måndag till fredag.  För att läxor som 

beskrivs som en ”ökad arbetsinsats”  (Skolverket 2011b, s. 16) inte ska bli för arbetsam är det 

också viktigt att lärarna planerar undervisning gemensamt så att det resulterar i en ”rimlig 

arbetsbelastning” (Skolverkets allmänna råd 2011b, s. 16, Skolförordningen 2011:185, kap. 3. 

§ 4). I anslutning till elevernas arbetsinsats står det även i läroplanens andra kapitel, rörande 

elevernas ansvar och inflytande, att målet för skolan är att samtliga elever tar ansvar för både 

studier och arbetsmiljö (Skolverket 2011a, s. 15).  

I Skolverkets (2014) stödmaterial om läxor framgår det att begreppet läxa vare sig nämns eller 

behandlas i den aktuella läroplanen (Skolverket 2011a), till skillnad från läroplanen innan 

(Lpo 1994), vilket i praktiken betyder att lärare och rektorer själva fattar beslut i frågor som 

rör läxtid samt i vilken omfattning läxorna bör ges (Skolverket 2014, s. 8). I samma skrivelse 

lyfts även läxors kvalitet fram. För att eleverna ska kunna utveckla kunskaper är det viktigt att 

lärarna planerar sin undervisning. När det kommer till läxans kvalitet bör dessa liksom 

undervisningen ställas i förhållande till elevernas förutsättningar och möjligheter att nå 

kunskapsmålen som anges i läroplanen (Skolverket 2014, s. 17). Skolinspektionen (2009) 

skriver i sin rapport som handlar om matematikundervisning, innehåll och ändamålsenlighet 

att eleverna inte ges tillräckligt varierad undervisning. Enligt rapporten anges orsaken bland 

annat handla om lärarnas svårigheter med att tolka kursplanen, som i sin tur kan innebära att 

eleverna inte utvecklar de förmågor de förväntas göra såsom till exempel problemlösning, 

förmågan att föra och följa matematiska resonemang etc. Samma rapport visar samtidigt att 

det finns positiva exempel där lärarna är väl insatta i styrdokumenten, har fått 

kompetensutveckling i matematikdidaktik samt tar hänsyn till olika elevers 

kunskapsutveckling och arbetar för att undervisningen ska vara uppfattas lustfylld av eleverna 

(Skolinspektionen 2009, s. 8). I relation till vad Skolinspektionen skriver så ska eleverna 

enligt kursplanen utveckla följande förmågor i årskurs 1-3: 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
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 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter 

 föra och följa matematiska resonemang 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011a, s. 63). 

Dessa förmågor ska som nämndes ovan även utvecklas genom arbetet med läxor (Skolverket 

2014, s. 17).  

2.2 Färdighetsträning   
I detta avsnitt behandlas färdighetsträning och rutinuppgifter i anslutning till kursplanen i 

matematik med tillhörande förmågor  i årskurs 1-3. 

Färdighetsträning kan enligt Hagland, Hedrén & Taflin (2005) definieras som en rutin- eller 

standarduppgift som eleven redan känner till och därför kan lösa utan större svårigheter 

(Hagland m.fl. 2005, s. 27). Karlsson och Kilborn (2015a) förklarar att forskning visar att 

vissa matematiska inslag såsom operationer och algoritmer kräver vana (flyt) hos eleverna 

eftersom de förekommer så ofta. Exempel på det kan vara de fyra räknesätten (addition, 

subtraktion, division och multiplikation). Om eleven inte behärskar dessa räknesätt så innebär 

det en belastning på arbetsminnet och det leder i sin tur till att eleven får svårt att klara 

matematiska resonemang (Karlsson och Kilborn 2015a, s. 21).  

2.2.1 Uppgifter som tränar förmågan att lösa rutinuppgifter 

McIntosh (2009) menar att elevernas första kontakt med aritmetik sker när de lär sig 

räkneramsor. När eleverna räknar sker det i en bestämd ordningsföljd där bildmönster 

memoreras. För att eleverna sedan ska kunna räkna obehindrat måste de kunna generalisera 

mönstret som betyder att räkneorden följer samma princip, det vill säga trettioett, trettiotvå 

etc. När eleverna kommer till talen mellan 11-20 som skiljer sig från föregående mönster med 

elva, tolv etc så kan svårigheter uppstå eftersom mönstret inte är befäst, enligt McIntosh kan 

eleverna därför behöva träna på detta. Han nämner också att tiotalsövergången kan vålla 

problem för eleverna då det tidigare befästa mönstret med nio, tio kan leda till att de räknar 

trettionio, trettiotio  (McIntosh 2009, s. 18-19). Han förklarar vidare att syftet med 

skolmatematiken är att eleverna ska kunna använda sina kunskaper utanför skolan, därför 

måste isolerade kunskaper även praktiseras utifrån verkliga situationer. Enligt McIntosh måste 

eleverna därför kunna hantera matematiken på ett varierat sätt och utifrån olika 

representationer som text och bilder samt kunna hantera ett abstrakt matematiskt språk. Att 

lära sig att räkna betyder därför träning utifrån rätt sammanhang samt ett utvecklande av 

räknestrategier. (McIntosh 2009, s. 62).  McIntosh pekar också på hur viktigt det är att 

eleverna har kunskaper om talmängder och räknelagar: den kommutativa, distributiva och 

associativa lagen (McIntosh 2009, s. 72). Han talar om minnet och elevernas förmåga att 

antingen förstå eller att kvickt kunna beräkna additions- och subtraktionstabeller liksom 

multiplikations- och divisionstabeller. Enligt honom behöver eleverna ges tillfällen att träna 

upp minnet, tid att befästa kunskaper och varierande möjligheter att praktisera sina kunskaper 

genom exempelvis lättsammare övningar som lekar och spel, som enligt honom inte bara 

behöver ske under matematiklektionerna. Även aktiviteter som tränar elevernas minne är 
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nödvändiga menar han (McIntosh 2009, s. 94). Han förklarar också att eleverna ofta klarar 

multiplikationstabellen bättre än additions- och subtraktionstabellerna. En förklaring till det 

menar han kan vara att additions- och subtraktionstabellerna oftast utgörs av tal som sträcker 

sig upptill 10 och därför inte behöver tränas upp eftersom dessa är enklare för eleverna att 

räkna ut  (McIntosh 2009, s. 95).  

2.3 Problemlösning 
I detta avsnitt behandlas problemlösning och uppgifter med problemlösning i anslutning till 

kursplanen i matematik med tillhörande förmågor  i årskurs 1-3. 

Textuppgift, benämnd uppgift eller vardagsuppgift som består av text och ibland matematiska 

symboler kan definieras som ett problem förutsatt att tre kriterier medföljer uppgiften a) 

eleven vill/är tvungen att lösa uppgiften, b) det finns ingen given lösning på förhand för att 

lösa uppgiften C) eleven behöver anstränga sig för att lösa uppgiften (Hagland m. fl. 2005, s. 

27).   

2.3.1 Uppgifter som tränar förmågan att lösa problem  

Hagland m. fl. (2005) förklarar i anslutning till textuppgift, benämnd uppgift eller 

vardagsuppgift att ett problem  bör uppfylla 7 kriterier om det dessutom ska betraktas som 

rikt. Kort sammanfattat handlar det enligt författarna om att eleven ska ges möjlighet att 

reflektera och diskutera. Eleven ska använda både bekanta och nya procedurer och begrepp. 

Lösningsförslagen ska dessutom kunna vara flera för att kunna jämföras och värderas. Även 

om eleven inte kan lösa problemuppgiften från början till slut är det viktigt att eleven förstår 

vad det handlar om, gruppdiskussioner kan därför tillföra än mer. Uppgiften ska också ha 

potential att kunna användas från ”förskolan till högskolan”. Eftersom uppgiften är krävande 

tillskillnad från en rutinuppgift måste det också få ta tid och eleverna kan dessutom komma 

olika långt i sina lösningar. Lösningsförslagen ska också representeras på ett varierat vis i 

form av exempelvis bilder, siffror, algebraiska symboler, olika språkliga uttryck etc. 

Uppgiften ska kunna leda till matematiska diskussioner om elevernas olika lösningar, 

strategier och representationer. Här kan även läraren vara med för att guida. Olika 

matematiska områden (geometri, aritmetik, algebra etc) ska även kunna kopplas samman för 

att visa på den variation uppgiften kan lösas med. Slutligen ska även uppgiften kunna 

generera nya problem (Hagland m. fl. 2005, s. 27-30). 

2.4 Uppgifter som visar på relationen mellan färdighetsträning och problemlösning  
Det här avsnittet presenterar hur färdighetsträning och problemlösning samspelar.  

Karlsson och Kilborn (2015b) tolkar och beskriver relationen mellan matematikuppgifter och 

de förmågor som ingår i läroplanen 2011 (Skolverket 2011a). Författarna beskriver hur 

rutinuppgifter och problemlösning skiljer sig åt, men samtidigt är beroende av varandra. 

Rutinuppgifter likställs med matematiska baskunskaper och metoder. Rutinuppgifterna menar 

författarna kan även leda vidare till problemlösning genom att låta eleverna få analysera och 

diskutera dessa (Karlsson och Kilborn 2015b, s. 22-24). Detta motsvarar enligt författarna 

förmågan att kunna:  

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter (Karlsson och Kilborn 2015b; Skolverket 2011a, s. 63). 
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När det kommer till problemlösning poängterar Karlsson m.fl. att eleverna inte ska lära sig att 

lösa enstaka problem, istället ska de utveckla kunskaper för att kunna resonera, analysera samt 

fundera över lämpliga metoder och strategier, för att i framtiden kunna lösa nya problem. 

Sådana kunskaper motsvarar följande förmåga: 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder (Karlsson och Kilborn 2015b; Skolverket 2011a, s. 63).  

Författarna menar att läromedlen ibland inte tillhandahåller sådana uppgifter, eleverna får 

istället ett problem i form av text som innebär att eleverna ska luska ut vilket räknesätt och 

vilken formel som ska användas. Inte sällan innebär det en ”upprepning av en redan känd 

beräkning” som därför kan likställas med vad som kännetecknas som färdighetsträning. Ett 

sätt för läraren att bedöma huruvida eleverna besitter problemlösningsförmåga kan vara att 

låta eleverna lösa ”kluringar”, i dessa fall måste dock eleven vara införstådd 

problemuppgiftens kontext (Karlsson och Kilborn 2015b, s. 22-23). Problemlösning 

förutsätter att eleverna har förståelse för den kontext uppgiften utgår ifrån, för att kunna lösa 

uppgiften. Dessutom krävs det att eleven har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra 

tillhörande beräkningar. Om dessa två kriterier inte uppfylls kommer eleverna inte att kunna 

resonera eller hitta sätt att lösa uppgiften (Karlsson och Kilborn 2015a, s. 16-17). 

Enligt Cigdem Özcan (2015) handlar problemlösning om att överföra redan förvärvade 

kunskaper till nya situationer. Han förklarar att när eleverna ägnar sig åt läxor med 

problemlösning så använder de sig av en kombination av begreppsförståelse och operationella 

kunskaper. I anslutning till matematikläxor förklarar författaren att det i litteraturen går att 

finna olika definitioner av problemlösning, men att de två vanligaste utgörs av rutin- kontra 

icke-rutin uppgifter. Läxor som är rutinbaserade problemuppgifter beskrivs som utmanande 

men inte för svåra. Dessa läxövningar påminner dessutom om de uppgifter som eleverna 

redan arbetat med och löst. Läxor som är icke-rutinbaserade problem beskrivs däremot som 

nya uppgifter som eleverna ännu inte är bekanta med. Dessa är dessutom öppna och kräver 

undersökning. Oavsett så leder dessa två verbalt presenterade problembaserade typer av 

övningar till öppna svar och kräver aritmetiska lösningar (Cigdem Özcan 2015).   

Lunde (2011) förklarar hur problemlösning förutsätter grundläggande kunskaper i aritmetik. 

Enlig honom måste eleverna alltså utveckla sina kunskaper om tal. För att kunna utföra 

addition och subtraktion krävs minne för såväl procedurer som fakta (Lunde 2011, s. 48). 

Samma spår är Jahnke (2011) inne på, för att kunna lösa en problembaserad uppgift måste 

eleverna kunna lösa rutinuppgifter som ett delmoment i den problembaserade uppgiften. 

Jahknke skiljer också på begreppen strategi och metod. Strategi kan jämföras med en idé om 

hur ett problem skulle kunna lösas, men innebär därmed inte att uppgiften är färdigställd. Med 

en metod däremot (förutsatt att den är adekvat och rätt uträknad) kan eleverna lösa 

rutinuppgifter som ingår i själva problemuppgiften (Jahnke 2011, s. 55). Å andra sidan menar 

Pettersson och Wistedt att problemlösningsuppgifter kan ges till både starka och svaga elever 

och hänvisar till Hagland m. fl. (2005) (Pettersson och Wistedt 2011, s. 41).  

Johnsen Höines (2000) lyfter fram hur de fyra räknesätten kan fördjupas och diskuteras av 

eleverna istället för att räknandet ska resultera i ”lösa räknestycken” (Johnsen Höines 2000, s. 
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149). Hon menar att genom att låta elevernas resonemang och tankar få plats skapar eleverna 

på så vis en ”personlig matematik” och kan i och med det visa på olika sätt att utföra 

beräkningar. Tanken med detta är att eleverna inte bara ska kunna räkna utan också lära sig 

vad matematik handlar om (Johnsen Höinses, 2000, s. 149-150). Vid problemlösning är det 

därför viktigt att elevernas eget språk kommer till användning i kombination med formella 

regler som gäller i matematiken för att stärka elevernas förmåga till resonemang (Johnsen 

Höines 2000, s. 149-150). I elevernas arbete med problemlösning uppmanar Johnsen Höines 

till samarbete där språket får ta plats och en dialog förs om hur man resonerar och löser 

uppgiften. Enligt henne är uppgiften att betrakta som löst när metoden är knäckt, det vill säga 

när algoritmen är funnen (Johnsen Höines 2000, s. 151). Hon förklarar även att algoritmen 

består av ett flertal operationer där ordningen är viktig. Vidare förklarar hon att begreppet 

algoritm oftast använts när det handlar om de fyra räknesätten, framför allt inom 

multiplikation och division (Johnsen Höines 2000, s. 152). Johnsen Höines framhåller att 

uppgifter med problemlösning bör ges i rätt sammanhang och inte delas ut till matematiskt 

starka elever eller som extra uppgifter eftersom risken finns att uppgifterna inte blir lösta 

(Johnsen Höines 2000, s. 155). En ”grubblis” kan enligt henne även skickas hem för att 

eleverna ska få möjlighet att fundera på uppgiften. Om så sådana uppgifter skickas hem bör 

föräldrarna vara insatta i hur man arbetar med dessa uppgifter (Johnsen Höines 2000, s. 155, 

157).   

2.5 Faktorer som styr läxa  

I detta avsnitt presenteras resultat från föregående studie som beskriver skolans och hemmet 

påverkan på läxa.  

Resultatet från mitt examensarbete 1 visar att läxor i matematik påverkas av begrepp som 

skoleffekt och kulturellt kapital (Farrow m.fl. 1999, s. 328-330). Det betyder att det finns ett 

samband mellan frekvensen av matematikläxor och den skola som eleverna går på, alltså en 

skoleffekt. Att elever från studieorienterad bakgrund får mer läxor avses med begreppet 

kulturellt kapital (Farrow m.fl. 1999, s. 328-330). Resultat visar även att lärare ger läxor för 

att det förväntas av dem (Farrow m.fl., 1999, s. 337; Westlund 2004, s. 44). Tradition och 

kulturell bakgrund anges också som anledningar till varför en majoritet av lärarna i Latin 

Amerika ger sina elever matematikläxor (Murillo och Martínez-Garrido 2014, s 10).   

2.6 Hur ser en matematikläxa ut?  
Detta avsnitt presenterar inledningsvis resultat från föregående studie där läxan definieras. 

Därefter följer både tidigare resultat och för denna studie nytillkommen forskning om läxans 

innehåll. Avslutningsvis behandlas syftet med läxan som också är resultat från föregående 

studie.  

I både svenskt och internationellt forskningssammanhang så existerar inte någon entydig 

definition av begreppet läxa. Däremot finns det beskrivningar och studier av läxor som kan 

betraktas som uppgifter som ges av lärare som eleverna sedan får arbeta med utanför skoltid 

(Cooper, Robinson & Patall 2006, s. 1). Nationalencyklopedin (2016) definierar begreppet 

som ”en avgränsad skoluppgift för hemarbete” (NE 2016). Österlinds (2001) definition är 

ungefär densamma då läxa beskrivs som ett arbete som utförs av eleven i hemmiljö utan 

lärares handledning (Österlind 2001, s. 16). Westlund (2004) definierar läxor som ”en 
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svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, 

skola och hem, individ och kollektiv” (Westlund 2004, s. 78). Hellsten (2000) menar att ”läxa 

är det arbete som inte sker på lektionstid” (Hellsten 2000, s. 120).  

I likhet med begreppet läxa så finns heller ingen klar och tydlig definition av vad en 

matematikläxa bör innehålla. Kännetecknande för skolmatematiken är att eleverna får arbeta 

och utveckla kunskaper utifrån läroboken. Läxförhör och prov är enligt Hellsten enformiga 

och uppgifterna i boken utgörs av problem med endast en lösning som svarsalternativ 

(Hellsten 2000, s. 142-143). Johnsen Höines (2000) lyfter också innehållet i läroboken och 

svårigheterna för lärarna att använda dessa och samtidigt ta hänsyn till alla elevers 

kunskapsbehov. Hon menar att lärarna är medvetna om den socialiserande funktionen med 

samarbete och dialog som en gemensam undervisning kan ge, samtidigt som hon menar att 

lärarna inte vill att läroboken ska dominera. När eleverna ska utveckla talbegrepp menar 

Johnsen Höines att läroböckerna mestadels innehåller uppgifter där eleverna får arbeta 

”övningar i att rita en-tydiga korrespondenser” (Johsen Höines 2000, s. 116). Eftersom 

läroboken inte kan ge alla elever utmaningar menar hon att lärarna måste välja med eller åt 

eleverna (Höines 2000, s. 116). Anledningen till att läxuppgifterna saknar större utmaningar 

beror enligt Österlind på att lärares stöd saknas i elevernas arbete med läxor. Även hon delar 

uppfattningen att läroboken styr matematikläxorna, varvid dessa resulterar i rutinartade 

räkneuppgifter med lite inslag av problemlösning (Österlind 2001, s. 16, 27). Också Liljekvist 

(2014) instämmer i att den svenska matematikundervisningen präglas av läromedlen. Det 

innebär i praktiken att eleverna räknar uppgifter efter lärobokens upplägg och instruktioner. 

Mer utmanande uppgifter såsom problemlösning återfinns enligt Liljekvist oftast längre bak i 

läroboken och alla elever räknar inte dessa uppgifter enligt henne (Liljekvist 2014, s. 10). 

Repetitionsläxan är en vanlig hemuppgift där eleverna tränar på tidigare genomgångna och 

bearbetade uppgifter. I dessa fall handlar det om mängdträning av exempelvis 

multiplikationstabellen. Detta innebär att lärare kan nyttja lektionstiden i de situationer 

eleverna är i större behov av läraren (Skolverket 2014, s. 13). Liljekvist förklarar att 

anledningen till att eleverna ska lära sig utantill är för att minska belastningen på arbetsminnet 

som är en förutsättning för att skapa ett räkneflyt (Liljekvist 2014, s. 14). En tänkbar 

anledning till varför skolan har använt repetition som en metod för kunskapsutveckling kan 

förklaras genom en historisk tillbakablick. Under föregående sekel betraktades hjärnan som 

en muskel som kunde tränas. Detta var inte nödvändigtvis något som var tvunget att ske i 

skolan och därför kunde eleverna repetera och memorera även utanför skolmiljö. Denna idé 

vidareutvecklades dock omkring 1940-talet och repetition övergick istället till problemlösning 

(Cooper 1989, s. 85).  

När det kommer till läxans syfte visar det sig i Hellstens (2000) studie om grundskoleelevers 

arbetsmiljö och  intervjuer med både lärare och elever att läxor är självskrivna i skolarbetet, 

samtidigt som han menar att lärare sällan förklarar syftet med läxorna för sina elever (Hellsten 

2000, s. 130). I samma intervju nämns dock tidsbristen som en orsak till varför lärarna ger 

läxor. För att eleverna ska kunna befästa kunskaper på sitt eget vis krävs helt enkelt både tid 

och ro i hemmiljö (Hellsten 2000, s. 130). Hellsten menar även att läxan tar stort utrymme i 

lärarens arbete med att organisera tiden, det vill säga att förhöra läxor och gå igenom nya 

(Hellsten 2000, s. 150). Hellsten beskriver också i intervjuer med lärare hur läxan omges av 
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ett romantiskt hölje där eleverna uppfattas kunna utveckla kunskaper då läxorna läses i rofylld 

miljö (Hellsten 2000, s. 166-167). Han citerar bland annat en lärare: ”Det de får i läxa är det 

de behöver arbeta med: sitta hemma och befästa och förstå” (Hellsten 2000, s. 167). Ett annat 

sätt att förklara syftet med läxor utifrån ett elevperspektiv är att betrakta dessa dels på en 

systemnivå och dels på en skolnivå enligt Westlund (2004). Det förstnämnda innebär att 

lärare ger eleverna läxor som ett krav ställt både från föräldrar och från lärare. Läxorna ska 

förhöras av föräldrar och leda till att eleverna når upp till kunskapskraven genom exempelvis 

prov. Den andra nivån handlar om att tid och uppgifter inte är i balans och att eleverna 

tidsmässigt inte hinner med uppgifterna (Westlund 2004, s. 44).  

2.7 Vilken betydelse har läxan för elevernas kunskapsutveckling?  
I detta avsnitt presenteras resultat från föregående studie som handlar om läxfrekvens, effekter 

av läxor, läxor i klassrummet samt hur lärare bör utfärda en läxa.   

Ytterligare ett resultat från examensarbete 1 motbevisar att en hög läxfrekvens skulle ge 

elever bättre matematikresultat. Visserligen presterar elever som får mycket läxor bättre, men 

överlag visar det sig att elever som läser läxor en gång i månaden presterar bättre än de elever 

som läser läxor mer eller mindre (Farrow m.fl. 1999, s. 336, 338). En annan studie visar att 

elevernas prestationer inte påverkas nämnvärt av faktorer som mängden matematikläxor eller 

den tid det tar för eleverna att genomföra uppgifterna (Murillo och Martínez-Garrido 2014, s. 

15-16). Dock menar en annan studie att ökad läxtid (minuter/vecka) leder till bättre 

prestationer hos eleverna, när olika länder jämfördes (Gustafsson 2013, s. 293).  

Vilka effekter läxor har på elevernas kunskapsutveckling har Hattie (2012) undersökt genom 

en stor meta-analys där bland annat Coopers m.fl. (2006) meta-analys av läxor ingår. Hatties 

meta-analys är en kvantitativ undersökning där snittet 0,40 räknas som minimum för att 

effekterna av läxor ska visa sig vara bra för elevernas utveckling av kunskaper. Resultatet 

visar också kvantitativa skillnader av läxornas effekter beroende på vilken åldersgrupp 

eleverna tillhör. Elever som går i gymnasiet uppvisar högst siffermässiga resultat när 

regelbundna läxor ges, medan elever i grundskolan uppvisar minst positiv effekt med siffrorna 

0,0. Resultatet visar att grundskoleelever alltså inte kommer upp till brytpunkten 0,40 som 

krävs för att läxorna ska ha en önskad effekt. I genomsnitt visar resultatet att läxors inverkan 

hamnar på 0,29, alltså under brytpunkten. Att läxor ändå ges förklarar Hattie bero på att läxor 

inte kostar skolan något samt att tradition spelar in (Hattie 2012, s. 27-30). Gällande 

effekterna av läxläsning så menar Hellsten (2000) att läxan inte problematiseras utifrån 

innehåll, sammanhang, mängd eller dylikt. I samma mening kritiserar han Cooper (2006) och 

menar att denne trots liten bevisad effekt rekommenderar läxa för yngre elever (Hellsten 

2000, s. 32-33). 

Hur läxor bör utformas tar Epstein och Van Voorhis (2001) upp. De menar att lärares läxor 

styrs av två faktorer, tilldelning och design. Det sistnämnda innebär att lärarna är tvungna att 

fundera över syftet med läxan (ämne och innehåll) som i slutändan är tänkt att stödja eleverna 

för att de ska kunna nå kunskapsmålen. Designen av läxor avspeglar lärares kunskaper om 

läroplanen liksom deras kunskaper om varje enskild elevs förkunskaper, förmågor, behov och 

hemförhållanden (Epstein & Van Voorhis 2001, s. 181). Lärarens stöd vid läxläsning visade 

sig dessutom vara en viktig faktor som underlättade elevernas inlärning, detta borde med 
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fördel ske genom aktivt läxläsande i klassrummet (Murillo och Martínez-Garrido 2014, s. 19-

20) särskilt vid problemlösning (Moyer, Cai, Wang och Nie 2011, s. 97). 

I skolan så inverkar enligt Cooper (1989) två faktorer: läraren och klassrummet. När inlärning 

sker utanför skolan måste andra faktorer beaktas såsom exempelvis elevernas hemmiljö. Det 

handlar exempelvis om när eleverna ska göra läxor utifrån andra åtaganden och vilka läxorna 

ska involvera (Cooper 1989, s 87). Cooper förklarar hur läraren bör utforma läxan, a) läraren 

bör göra klart för eleven hur uppgiften är kopplad till ämnet, b) eleven måste förstå syftet med 

uppgiften, c) läraren måste förklara för eleven hur denne bäst genomför uppgiften, d) eleven 

måste veta vad som ska göras för att uppgiften ska beräknas som färdig. Cooper anger också 

några riktlinjer för lärare i deras arbete med att designa läxor, a) förutom särskilda undantag 

bör alla elever ha samma uppgifter, b) uppgifterna bör vara obligatoriska, när problem uppstår 

för en elev bör avhjälpande aktiviteter sättas in, c) för att bemöta individuella behov hos 

elever bör läraren ge en frivillig läxa, d) inga uppgifter ska användas för att utvärdera 

elevernas kunskaper, istället ska dessa kunna användas för att upptäcka problem som i sin tur 

ska leda till individuella instruktioner, e), skolämnen ska såväl innan som efter behandlas i 

klassrummet, f) uppgifterna ska inte användas för att utveckla komplexa kunskaper utan 

istället utgöras av enklare uppgifter, e) föräldrar ska uppmuntras att skapa en bra miljö för 

studier men inte inta en formell roll med att hjälpa sina barn med deras uppgifter (Cooper 

1989, s. 90).  

3. Problemformulering 
Resultat från examensarbete 1 visar att matematikläxor till stor del styrs av en läxtradition 

(Murillo och Martínez-Garrido 2014, s 10). Forskningen visar också att läxor är vanligt 

förekommande (Farrow m.fl., 1999, s. 337; Westlund 2004, s. 44 ).  Detta bekräftas av 

Skolverkets (2014) rapport som handlar om hur lärare ska förhålla sig till läxor (Skolverket 

2014, s. 5). Detta i kontrast till det faktum att skollagen (2010:800), läroplanen (Skolverket 

2011a) och kommentarmaterial (Skolverkets allmänna råd 2011b, s. 16, Skolförordningen 

2011:185, kap. 3. § 4) saknar rekommendationer gällande matematikläxor och andra läxor. 

Forskningen visar också att definition (Cooper m. fl. 2006, s. 1; NE 2014; Österlind 2001, s. 

16; Westlund 2004, s. 78; Hellsten 2000, s. 120) och syfte (Hellsten 2000, s. 130; Westlund 

2004, s. 44) med matematikläxor heller inte är helt klart och tydligt fastställt. Frågan som då 

blir intressant att undersöka är hur lärare tänker om matematikläxans vara eller icke vara. Om 

matematikläxor ska ingå i elevernas skolarbete, vad bör en läxa i så fall bestå av och vad är 

dess syfte?  

3.1 Syfte och frågeställning 
Utifrån skollagen, styrdokument, tidigare forskning samt egna erfarenheter av läxor avser jag 

med denna studie undersöka hur lärare tänker och handlar i frågan om matematikläxor. Syftet 

konkretiseras i följande frågeställning: 

 Vad karaktäriserar lärares beskrivningar av matematikläxor i årskurs 1-4? 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
Här redovisas de teoretiska utgångspunkter jag valt för min studie. Studien utgår i synen på 

lärande från Säljös (2012) tolkning av ett sociokulturellt perspektiv. Studien bygger också på 

de teoretiska nyckelbegrepp som använts i tidigare forskning, för att kunna tolka och förstå de 

data som har valts. Analysen baseras på det resultat enkätundersökningen och intervjuerna 

gett och består av följande nyckelbegrepp: färdighetsträning (Hagland m.fl. 2005, s. 27; 

Karlsson och Kilborn 2015a, s. 21) och problemlösning (Hagland m. fl. 2005, s. 27). Därefter 

följs definitionen av läxa (Cooper m. fl. 2006, s. 1; NE 2014; Österlind 2001, s. 16; Hellsten 

2000, s. 120) samt läxläsning i skolan (Murillo och Martínez-Garrido 2014, s. 19-20) vid 

problemlösning (Moyer m. fl. 2011, s. 97). Därefter följer begreppet high quality homework 

som jag här har översatt till läxa med kvalitet (Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Kunter & 

Baumert 2010, s. 473, 475-478). Avslutande nyckelbegrepp är grade level som jag har 

översatt till läxa efter årskurs (Cooper m.fl. 2006, s. 4-5, s. 50; Cooper 1989, s. 85-91).    

 

4.1 Sociokulturell teori  
Detta avsnitt syftar på vilket sätt barn/elever utvecklar kunskaper tillsammans med 

föräldrar/lärare utifrån ett läxsammanhang.   

Säljö (2012) berättar hur det inom den sociokulturella traditionen används begrepp som 

mediering och approriering för att förklara hur människan utvecklar förståelse. Med 

mediering avses de verktyg som hon använder för att förstå världen omkring sig. Vygotskij 

delar upp verktygen i två delar, det ena är språk och det andra är material. Språkligt verktyg, 

som också kan definieras som ett intellektuellt verktyg, är symboler och tecken som 

exempelvis används i matematiken såsom siffror (Säljö 2012, s. 187). Appropriering innebär 

att människan får kännedom om verktygen och lär sig använda dessa. Säljö förklarar hur 

Vygotskij skiljer mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. Det förstnämnda ingår i vad 

som Vygotskij kallar primär socialisation och utgår från relationen mellan förälder och barn, 

medan den sekundära socialisationen äger rum i skolsammanhang mellan lärare och elev 

(Säljö 2012, s. 192). Säljö fortsätter vidare i detta led av förståelseprocesser genom att 

beskriva ”den närmaste proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij så befinner vi oss i 

denna zon när vi, utifrån tidigare utvecklade kunskaper, är på väg att lära oss något nytt. Säljö 

betonar att människan i denna fas är ”känslig för instruktioner och förklaringar” och att vi 

därför behöver ledas av en kunnigare person såsom till exempel en lärare. Ledning av en 

kunnigare person beskriver Säljö med ordet scaffolding. Det innebär att stöttandet är intensivt 

i början för att sedan avta allteftersom den lärande erövrar kunskapen (Säljö 2012, s. 193-

194).   

4.2 Färdighetsträning  
Med detta avsnitt avses matematiskt innehåll och förmågor utifrån läxor att analyseras. 

 Hagland m. fl. (2005) definierar färdighetsträning som en rutin- eller standarduppgift som 

eleven redan känner till och därför kan lösa utan större svårigheter (Hagland m.fl. 2005, s. 

27). Karlsson och Kilborn (2015) förklarar att räkneflyt i samband med operationer och 

algoritmer utifrån de fyra räknesätten (addition, subtraktion, division och multiplikation) är 
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viktiga. Orsaken är att minska belastningen på att arbetsminnet så att eleven ska kunna 

hantera matematiska resonemang (Karlsson och Kilborn 2015a, s. 21).   

4.3 Problemlösning   
Med detta avsnitt avses matematiskt innehåll och förmågor utifrån läxor att analyseras. 

För att textuppgift, benämnd uppgift eller vardagsuppgift innehållandes text och eventuellt 

matematiska symboler ska kunna definieras som en problemuppgift krävs följande tre 

kriterier: a) eleven vill/är tvungen att lösa uppgiften, b) det finns ingen given lösning på 

förhand för att lösa uppgiften C) eleven behöver anstränga sig för att lösa uppgiften (Hagland 

m. fl. 2005, s. 27).   

4.4 Definition av läxa 
Här jämförs läxa i flera avseenden. Dels genom en generell definition, dels i sammanhang där 

läxläsning sker i skolan och slutligen specifikt vid problemlösning. Samtliga variationer ingår 

i resultatet ur föregående studie.  

Förenklat kan läxa uttryckas som en uppgift eleverna får av lärare under skoldagen som 

eleverna sedan får arbeta med hemma utanför skolmiljön (Cooper m. fl. 2006, s. 1, NE 2014, 

Österlind 2001, s. 16, Hellsten 2000, s. 120). För att utveckla kunskaper i samband med 

läxläsning är läxor i klassrummet fördelaktigt för eleverna (Murillo och Martínez-Garrido 

2014, s. 19-20) speciellt vid problemlösning  (Moyer m. fl. 2011, s. 97). 

4.5 Läxa med kvalitet  
Detta avsnitt är tänkt att ställa begreppet läxa med kvalitet i förhållande till hur lärarna i denna 

studie väljer att ge sina elever läxor.  

Dettmers m.fl. (2010) begrepp high quality homework som jag har översatt till läxa med 

kvalitet utgår från tanken om att elevernas förkunskaper och intellektuella förmågor varierar. 

Effekterna av matematikläxor beror på elevernas motivation (förväntan och uppskattning) och 

beteende (ansträngning och tid). Det betyder att motivation ger effekter på elevernas beteende 

och därmed prestationer. Konsekvenserna av låg motivation och låg tilltro till sig själv kan 

resultera i att matematikläxorna blir ogjorda. För att läxor i matematik ska kunna utveckla 

kunskaper hos eleverna, behöver läraren ta hänsyn till vad som inverkar på elevernas 

motivation och beteende. Därför är det viktigt att läraren skapar läxor med kvalitet, det vill 

säga läxor som är väl valda och lagom kognitivt utmanande, så att alla elevers 

kunskapsutveckling kan stöttas (Dettmers m.fl. 2010, s. 473, 475-478).   

4.6 Läxa efter årskurs  
Detta avsnitt tillämpas utifrån att de lärare som ingår i studien undervisar i årskurserna 1-4. 

 Med begreppet läxa efter årskurs (grade level) avses elevernas kognitiva utvecklingsnivå i 

samband med läxläsning. Enligt detta är elever i början av grundskolan för unga för att kunna 

tillgodogöra sig läxan (Cooper m.fl. 2006, s. 50). Den ena anledningen är att eleverna inte har 

utvecklat en studieteknik. Den andra anledningen är att elevernas kognitiva utvecklingsnivå 

innebär att de är lättdistraherade, varvid läxor kan bli svåra att läsa i hemmiljö (Cooper m.fl. 

2006, s. 50). Detta grundar sig på en metaanalys av läxor i låg-mellan och högstadiet där 
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författarna utgått från tre utgångspunkter a) läxor eller inte läxor, b) läxor i klassrummet och 

c) läxtid. Utifrån elevernas åldersgrupp visar resultatet att samtliga utgångspunkter (a, b och 

c) att läxläsandet gagnar de yngsta eleverna minst, för att sedan stiga uppåt med årskurserna. 

Utifrån meta-analys har författarna satt upp rekommendationer gällande läxor för respektive 

årskurs. För årskurs 1-3 gäller 1-3 uppgifter i veckan, dessa var för sig bör inte ta mer än 15 

minuter att genomföra. För elever i årskurs 4-6 gäller 2-4 uppgifter i veckan, dessa var för sig 

bör inte ta mer än 15-45 minuter att genomföra (Cooper 1989, s. 85-91; Cooper m.fl., 2006, s. 

4-5).   

5. Metod  
I det här kapitlet beskrivs metoden för denna studie. 

5.1 Val av metod  
Denna studie genomfördes med en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod. 

Undersökningen inleddes med en enkätundersökning som sedan följdes upp av 4 intervjuer. 

Syftet med enkätundersökningen var att få en djupare inblick i lärares matematikläxor i 

årskurs 1-4, varvid frågorna som ställdes utgick från helheten av föregående resultat. Efter att 

enkätresultaten granskats genomfördes 4 lärarintervjuer där frågorna specifikt riktades mot 

denna studies problemformulering, syfte och frågeställningar (Eliasson 2013, s. 30-31). Då 

detta är en mindre studie motiverades också den kvantitativa metoden i form av 

enkätundersökningen, som utifrån en liten volym möjliggör en viss generaliserbarhet i form 

av siffror. Ytterligare så möjliggjorde en kvantitativ metod både förberedelse och 

sammanställning inom en rimlig tidsgräns (Eliasson 2013, s. 29-30). Enkätundersökningen 

kombinerades av öppna frågor, där respondenten själv fick formulera sina svar, tillsammans 

med slutna frågor med tillhörande svarsalternativ. Slutna frågor med fasta svarsalternativ 

utgjordes av en kombination av variabler. På första frågan fick respondenten besvara om 

han/hon har en lärarexamen, där svarsalternativen bestod av ja eller nej (dikotom variabel). 

Övriga frågor med dikotom variabel utgjordes med tillägget ”motivera”. I en annan fråga fick 

respondenten ange med vilka tidsintervall matematikläxor ges (ordinal variabel). Övriga 

frågor med slutna svar utgjordes av alternativ utan inbördes rangordning (nominal variabel), 

exempelvis visar forskning att matematikläxor många gånger utgår från läroboken, varav 

läroboken utgjorde ett av flera svarsalternativ (Eliasson 2013, s. 38). Med underökningens 

frågor var ytterligare syftet varit att ställa tydliga frågor utifrån ett vardagligt språk (ej 

fackspråk), för att minimera missförstånd och oklarheter (Eliasson 2013, s. 36-37). Även 

antalet frågor begränsades till 8 stycken för inte uppta för mycket tid av respondenten 

(Eliasson 2013, s. 40-41). Frågorna, både öppna och de med fasta svarsalternativ utgick 

huvudsakligen från de resultat som framkom under mitt föregående examensarbete. Fördelen 

med öppna frågor är att respondenten får utrymme och att svaren kan ge mer information i 

jämförelse med slutna frågor. Nackdelen med öppna frågor är kodningen av svaren som 

kräver tid för att kunna kategoriseras, samt att dessa svar måste tolkas varvid missförstånd kan 

ske (Eliasson 2013, s. 36-37). Enkätundersökningen avslutades med en öppen fråga där 

respondenten frivilligt fick lägga till något som han/hon ansåg vara relevant i anslutning till 

frågorna (Eliasson 2013, s. 35).  
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Den kvalitativa metoden i form av intervju motiverades med syftet att försöka tillföra studien 

förklaringar av vad som framkommit av enkätsvaren (Eliasson 2013, s. 21). Intervjueffekten 

som kan inverka på respondentens svar och påverka reliabilitet (annan person som genomför 

samma undersökning får samma resultat) beaktades också, genom färdigskrivna frågor. 

Intervjuerna som genomfördes utgick från vad som karaktäriseras som semi- eller 

halvstrukturerade intervjuer. Frågorna var bestämda på förhand och utgick med andra ord från 

vad studien är tänkt att undersöka. Fördelen med att frågorna var bestämda på förhand var att 

jag som oerfaren intervjuare kunde behålla fokus. Nackdelen är att respondenten styrs utifrån 

de frågor denne blir tillfrågad att besvara, vilket kan innebära att relevanta frågor och därmed 

svar uteblir om sådant som jag själv inte är medveten om (Eliasson 2013, s. 26-27). Analysen 

av intervjun är tematisk där svaren delas in i olika teman (Wigg Jepson 2015, s. 244).       

5.2 Urval  
Då denna studie huvudsakligen inriktar sig mot elever i årskurs 1-3 har urvalet bestått av 

verksamma lärare i motsvarande årskurser. För att inte riskera ett för tunt underlag till studien 

så har även lärare som undervisar i årskurs 4-6 inkluderats. Den här studien bygger på en 

enkätundersökning och 4 lärarintervjuer. Antalet respondenter har inte på förhand valts utan 

istället varit beroende av hur många som haft möjlighet att delta. Enkätundersökningen har av 

praktiska skäl genomförts på tre olika skolor i en och samma kommun. Intervjuerna har 

genomförts på en och samma skola.  

5.3 Forskningsetiska överväganden  
I den här studien har en enkätundersökning och intervjuerna besvarats av verksamma lärare 

som undervisar i matematik i årskurserna 1-4. I samband med genomförandet av 

enkätundersökningen och intervjuerna har ett informationsbrev medföljt, (se bilaga s. 39-41). 

Där anges vem som utför undersökningen, vad syftet med undersökningen är, vilken grupp 

som undersöks, de 4 (nedanföljande) forskningsetiska reglerna, kontaktuppgifter till 

undersökningspersonen samt handledare och slutligen ett tack för deltagande (Björkdahl 

Ordell 2007, s. 88). Inga uppgifter om samband mellan lärare eller skola förekommer. I den 

mån frågor av mer personlig karaktär har ställts, det vill säga en sakfråga, har det i 

enkätundersökningen handlat om utbildning, det vill säga huruvida respondenten har en 

lärarexamen eller inte. Detta har då formulerats som ett påstående och inlett 

enkätundersökningen (Björkdahl Ordell 2007, s. 91). För att studien ska säkra god etisk 

kvalitet och skydda deltagarnas integritet har studien utgått från de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet 2008). 

 

 Informationskravet – syftet med studien ska kommuniceras till de deltagande. 

 Samtyckeskravet – deltagande bestämmer själva om de vill medverka och har när som 

helst rätt att avbryta. 

 Konfidentialitetskravet – obehörig ska inte kunna ha tillgång till insamlat material. 

 Nyttjandekravet – endast i forskningsändamål får insamlade uppgifter nyttjas.   
 

Vad det gäller konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har det belysts muntligt och/eller 

skriftligt i både enkätundersökningen och intervjufrågorna via ett medföljande brev.  
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5.4 Genomförande 
En enkätundersökning har genomförts på tre grundskolor i en och samma kommun. Kontakt 

har tagits både via mail och telefon med rektorer och handledare och frågeformulär och 

informationsbrev har personligen överlämnats till respondenterna i samband med besöken. På 

inrådan av handledare så var den ursprungliga planen, för att få så hög svarsfrekvens som 

möjligt, att genomföra undersökningen i samband med en arbetslagsträff. På grund av 

tidsaspekter har samtliga enkätundersökningar lämnats iväg och hämtats upp med några 

dagars mellanrum, därmed har svarstiden varierat i viss utsträckning. Vid första tillfället blev 

min tidigare VFU-handledare kontaktperson. Efter klartecken kontaktade personligen de 

lärare som hade möjlighet att delta. Antalet utlämnade enkäter blev nio stycken varav åtta 

samlades upp fyra dagar efter. Vid andra tillfället veckan därpå lämnades enkäter ut i 

samband med en arbetslagsträff. Från början var tanken att jag skulle få låna några minuter 

innan mötet började, men efter en hastig omplanering av möten fick det istället ske efter 

arbetslagsträffen. Detta resulterade i att utlämningen av enkäterna blev påskyndad. Fem 

stycken enkäter delades ut och vid upphämtning tre dagar senare, var en ifylld och 

återlämnad. Vid tredje och sista tillfället lämnades enkäterna ut, även denna gång i samband 

med en arbetslagsträff. Där jag fick även chansen att presentera mig själv och min 

undersökning. Enkäterna mottogs av nio deltagare, varav sju enkäter hämtades upp dagen 

därefter. I de fall då lärarna hann börja besvara enkätundersökningen under tiden som jag var 

på plats kunde jag besvara någon enstaka fråga, i övriga fall fick respondenterna besvara 

frågorna på egen hand.  

5.5 Databearbetning och analysmetod 
De analysverktyg som använts till enkätundersökningen och intervjuerna har utgått från de 

nyckelbegrepp som framkommit ur forskning gällande matematikläxor: färdighetsträning, 

problemlösning, definition av läxa, läxa med kvalitet samt läxa efter årskurs. I samband med 

det bildades tre nya kategorier: automatisering/repetition/befästa kunskaper/träna extra, tiden 

räcker inte till och relationen mellan hem och skola.   

5.6 Enkätundersökning 
Första steget var att gå igenom och organisera materialet. Då enkätundersökningen 

genomfördes i pappersform så har samtliga svar överförts manuellt till ett separat dokument 

för att sedan sammanställas på en och samma plats, detta för att skapa en överblick och lättare 

kunna se likheter och skillnader. I andra steget genomfördes en tolkning och en kategorisering 

då enkäterna till viss del bestod av öppna frågor. Ett konkret exempel på det är frågan om 

lärares syfte med matematikläxor. Svaren har sedan tolkats efter hur likbördiga dessa 

uppfattades vara. Ord som repetition, träna extra, automatisera, färdighetsträna och så vidare 

har jag exempelvis placerat under en och samma kategori. Jag vill därför särskilt lyfta fram 

problematiken det innebär med öppna frågor, där respondenten själv får möjlighet att svara 

fritt. Svårigheten med det består i att tolka och kategorisera och samtidigt försöka göra 

respondenten och dennes svar rättvisa.   
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5.7 Intervju  
För att utveckla och fördjupa enkätresultaten kompletterades enkätundersökningen med 4 

lärarintervjuer. Då tidsaspekter inte möjliggjort en intervju på plats har dessa istället 

genomförts via mail. Analysen har varit tematisk och kopplats till ovannämnda teoretiska 

nyckelbegrepp (Fejes & Thornberg 2015, s. 244). Intervjufrågorna bygger på de svar som 

framkommit i enkätundersökningen. Intervjuerna har alltså genomförts sist. I analysen har jag 

återberättat vad lärarna har svarat i de skriftliga intervjuerna och jag har vid enstaka tillfälle 

citerat någon av respondenterna.     

5.8 Tillförlitlighet 
Huruvida samma resultat skulle kunna åstadkommas av en annan person under så jämförbara 

omständigheter som möjligt (reliabilitet) är svårt att säga (Eliasson 2013, s. 14). Även om 

metodvalet av enkäter, som möjliggör en viss generaliserbarhet utifrån små volymer, har 

använts går det inte att utesluta att studiens reliabilitet är knuten till studiens val och 

formulering av enkätfrågorna liksom respektive skola och lärare. Avsikten med 

enkätundersökningen har varit att undersöka lärares matematikläxor i främst årskurs 1-3 

utifrån lärarens perspektiv.  Frågorna har under framtagningsprocessen därför begrundats och 

konstruerats utifrån det och även omjusterats på inrådan av handledare. Enkätens 

frågeställningar kombinerar slutna och öppna frågor, varvid svaren har kategoriserats under 

bearbetning utifrån hur väl de motsvarar varandra, därmed finns en möjlighet att olika 

tolkningar skulle kunna göras. Det är alltid svårt att veta hur frågorna kommer att mottas och i 

efterhand kan vissa frågor ha varit än mer specifika för att få tydligare svar, som underlättar 

och möjliggör en tillförlitlig kodning och därmed resultat. Det är samtidigt en utmaning att få 

ut så mycket information som möjligt genom ett fåtal frågor. Enkätundersökningens åtta 

frågor motiverades med anledningen att få enkäten besvarad, det vill säga att inte betunga 

respondenterna i onödan.  

Huruvida studien har mätt vad som var avsett att mäta (validitet) kan ses utifrån olika synsätt 

(Eliasson 2013, s. 16-17). Återigen har avsikten med enkätundersökningen varit att undersöka 

lärares matematikläxor främst i årskurs 1-3 men även 4-6, sett från lärarens perspektiv, varvid 

frågorna har utgått från de kategorier föregående resultat kommit fram till. Det har därför 

handlat om att belysa matematikläxor utifrån vad en läxa/matematikläxa är, syftet med läxor, 

matematikläxa som tradition, frekvensen av läxor i matematik samt effekterna av dessa.  

6. Resultat  
Detta avsnitt presenterar resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna i diagram och 

text. Resultatet är sammanställt med inspiration av de teoretiska nyckelbegrepp jag har hittat i 

litteraturen. Resultatet sammanfattas under följande rubriker: 1 färdighetsträning och 

problemlösning, 2 färdighetsträning samt nytillkomna kategorier, 3 färdighetsträning och 

problemlösning samt läxa med kvalitet, 4 färdighetsträning och problemlösning samt läxa 

med kvalitet, 5 definition av läxa, 6 läxa efter årskurs. Studiens syfte har varit att undersöka 

hur lärare i årskurs 1-4 beskriver matematikläxor. Analysen utgår från studiens frågeställning 

nämligen: Vad karaktäriserar lärares beskrivningar av matematikläxor i årskurs 1-4?  
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6.1 Färdighetsträning och problemlösning  
Lärarna fick beskriva innehållet i deras matematikläxor utifrån svarsalternativen 

färdighetsträning, färdighetsträning och problemlösning samt övrigt. Resultatet har 

kategoriserats som färdighetsträning och problemlösning.  

 
 

Figur 1. Stapeldiagrammet presenterar innehållet i matematikläxorna utifrån årskurs.   

 

Lärarnas svar visar att majoriteten av eleverna får matematikläxor där färdighetsträning 

kombineras med problemlösning. Undantaget är årskurs 1 och 3. I årskurs 1 uppger två av 

fyra lärare att läxorna enbart innehåller färdighetsträning. Så här svarar några lärare som 

undervisar i årskurs 1: 

 

Läxans innehåll är det som vi tidigare arbetat med. Kan vara både stencil och spel.  

 

Läxornas innehåll är sådant som vi tidigare arbetat med under veckan/veckorna, alt. 

mattekluringar där eleverna får tänka matte på andra sätt, sudoku ex.   

 

Oftast en repetition på det vi arbetar med i klassrummet. Ibland individanpassas läxan 

utefter nivå hos eleven. En del elever behöver extra utmaningar. En del elever behöver 

befästa det vi arbetat med tidigare.  

 

I årskurs 2 där samtliga elever ges läxor med inslag av färdighetsträning och problemlösning 

svarar några lärare så här:  

 

Befästa det vi arbetat med under veckan. Vi ger även extra matteläxa i problemlösning 

till de som vill. Då tränar vi på att lösa uppgifterna med bild, mattespråk och att skriva 

med egna ord. 
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Beskriv matematikläxornas innehåll 

Färdighetsträning Färdighetsträning och problemlösning Övrigt 
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Jag har en obligatorisk läxa där eleverna får träna extra på det vi jobbar med i skolan. 

Dessutom en extra, frivillig läxa som är svårare som ger en utmaning till de elever som 

kommit långt i matematikutvecklingen.   

 

Automatisera + - . ./. Även utifrån elevens behov. Inget nytt utan bara sånt som ska 

befästas.  

 

I årskurs 3 där två av tre lärare svarar att eleverna får läxor som enbart tränar färdighet lyder 

några citat på följande vis:  

 

(…) Spel, lek, extra uppgifter inom aktuellt område.  

 

Ibland är det spel, memory, appar om de har.  

 

T. ex multiplikation, division, problemlösning, tio-kompisar. 

 

Jämfört med de övriga enkätsvaren så svarar läraren i årskurs 4 på följande vis:  

 

De ska vara enkla att förstå så att alla elever har en möjlighet att göra dem oavsett stöd 

hemma.  

 

Enkätsvaren från lärare i årskurserna 1-3 lyder så här: 

 

Hänger samman med det vi gör i klassrummet, men kan se väldigt olika ut. 

 

Tabell-träning, problemlösning, softogram. 

 

Tabeller färdighetsträning t. ex additions- och subtraktionstabeller”. Spel att spelas 

med föräldrar/syskon som tränar aktuellt lektionsinnehåll, mattekluringar.   

  

Ur lärarintervjuerna förklarar lärare 1 att läxor (utanför skolan) som innehåller rutinuppgifter 

såsom tabeller med addition-, subtraktion- och multiplikation ger eleverna mer tid att 

färdighetsträna/automatisera, så att dessa uppgifter inte behöver tar kraft av eleverna. 

Fördelen med det är enligt läraren att eleverna då kan få möjlighet att utveckla andra förmågor 

i matematiken under skoltid. Begränsningarna med sådana uppgifter kan handla om att 

föräldrar inte vet hur de ska stötta sina barn, vilket å andra sidan är upp till skolan att se till att 

det tillhandahålls. När det kommer till problemlösning menar läraren att skolans information 

måste vara ”tydlig och informativ” så att eleverna kan få hjälp hemifrån, även om det inte 

alltid är möjligt. Dialog och individuella uppgifter kan enligt läraren vara ett sätt att underlätta 

dessa uppgifter. Med tydliga instruktioner från skolan menar lärare 1 att föräldrarna kan 

inspireras att ”tala matematik” med sina barn för att gynna både den matematiska 

utvecklingen och den kommunikativa förmågan. Samma lärare påpekar också att andra vuxna 

kan vara till hjälp och att skolan inom rimliga gränser bör ha höga förväntningar på såväl 

eleverna som föräldrarna.   
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Lärare 2 förklarar att matematikläxorna utgår från vad de arbetar med för tillfället. En variant 

av läxa handlar om att eleverna ska få möjlighet att färdighetsträna genom exempelvis 

stenciler, läroboken eller appar/internetsidor.  En annan variant handlar om problemlösning 

och ges till dem elever som ”kommit långt i matematiken som inte behöver öva lika mycket 

på att automatisera”. I de fall resterande elever får läxor med inslag av problemlösning så har 

liknande uppgifter ingått i ordinarie undervisning och därmed behandlats under lektionerna. 

Problembaserade läxuppgifter förbereds enligt läraren vanligtvis i arbetslaget och baseras på 

elevernas kunskapsbehov och utifrån vad eleverna arbetar med på lektionerna. Lärare 3 

beskriver att läxornas fokus kan skifta, eleverna kan då antingen få möjlighet att automatisera 

eller att stimulera och utveckla den kommunikativa förmågan. I det sistnämnda fallet kan det 

handla om att låta eleverna få formulera egna mattesagor eller att utifrån hemmiljön få lösa ett 

matteproblem. Samma lärare förklarar att läxor handlar om att förstärka inlärningen samt att 

ge eleverna tid och fokus till ett moment. Eleverna kan då exempelvis få automatisera sina 

kunskaper med hjälp av mönster och tabeller. Läraren beskriver dessutom att svenskämnet 

prioriteras just nu i läxsammanhang med syfte att utveckla läsförmågan. När det kommer till 

läxor matematik och problemlösning utgår denne från vad eleverna arbetar med på 

lektionerna, men läxorna kan också knyta an till hemmiljön. Problembaserade uppgifter 

förbereds enligt läraren genom att låta eleverna få arbeta med liknande uppgifter på lektionen, 

så att eleverna ska vara bekanta med dessa moment. Lärare 4 svarar att läxor i matematik ges 

då arbetslaget har beslutat om detta. Med utgångspunkt från utvecklingssamtalen ger samma 

lärare läxor till de elever som önskar få det. Läxor med färdighetsträning kan exempelvis 

handla om tiokamrater. Läraren svarar också att denne inte har gett några läxor med just 

problemlösning.   

Detta resultat är svårtolkat då jag uppfattar svaren som mångtydiga. Det jag kan utläsa från 

ovannämnda citat och intervjuer och vad som förenar svaren är att läxa vars syfte är att träna 

färdigheter bygger på ett redan bekant matematiska innehåll för eleverna, då uppgifterna tycks 

vara repetition av vad som redan har behandlats i skolundervisningen. Läxa som kombinerar 

färdighetsträning med problemlösning är däremot till för att tillgodose elever i behov att större 

matematisk utmaningar.    

 

6.2 Färdighetsträning samt nytillkomna kategorier 
Lärarna fick beskriva syftet med läxan. I enkätundersökningen var frågan ställd som en öppen 

fråga, det vill säga utan färdiga svarsalternativ. Utifrån resultatet tillkom tre kategorier 6.2.1 

automatisering/repetition/befästa kunskaper/träna extra, 6.2.2 tiden räcker inte till och 6.2.3 

relation mellan hem och skola. Första kategorin 6.2.1 menar jag visa likheter med resultatet i 

avsnitt 6.1 som handlar om färdighetsträning och problemlösning. Resultatet har 

kategoriserats som färdighetsträning samt nytillkomna kategorier.     

6.2.1 Automatisering/repetition/befästa kunskaper/träna extra  

Nedan följer några citat där ovannämnda begrepp går att finna i enkätsvaren: 

Tanken är att befästa kunskaper (åk 1). 

Som en repetition på det vi arbetat med (åk 1). 
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För att befästa/träna extra på de delar vi arbetar med i matematiken (åk 1). 

Befästa det vi arbetet med under veckan (…) (åk 2). 

Jag ger läxor för att automatisera matten (…) (åk 2).  

Extra färdighetsträning inom området vi håller på med för tillfället. Vi har ALLTID 

gått igenom och arbetat med det läxan innehåller på lektionstid innan läxan delas ut 

(åk 3).  

Att de ska befästa kunskap (åk 4).  

Syftet är att repetera, automatisera och befästa (åk 1-3).  

Färdighetsträning i t. ex additions och subtraktionstabeller (åk 1-3).  

Vad det gäller användandet av räknehjälpmedel varierar intervjusvaren. Lärare 2 svarar att det 

vanligtvis inte krävs, om det skulle användas ingår det i så fall i uppgiften. Lärare 3 svarar att 

det beror på vad för uppgift det handlar om och att det kan vara befogat vid problemlösning. 

Lärare 4 svarar att denne inte gett några riktlinjer åt vare sig det ena eller andra hållet och att 

denne heller inte reflekterat över användandet av räknehjälpmedel. Läraren svarar också att 

frågan heller inte har lyfts av vare sig elever eller föräldrar.   

6.2.2 Tiden räcker inte till 

Syftet med läxan kopplas av en annan lärare samman med elevernas kunskapsutveckling och 

den begränsade undervisningstiden då denne svarar på följande vis:  

Läxorna ger tillfälle till extra träning hemma. Tiden räcker inte i skolan för befästa 

kunskaperna och automatisera. Många behöver lång tid i lugn och ro (åk 2).  

6.2.3 Relationen mellan hem och skola 

Flera lärare pekar dessutom på relationen mellan hem och skola i läxsammanhanget och 

svarar så här:  

(…) Föräldrar kan även få inblick i skolarbetet (åk 1).  

En möjlighet för föräldrarna att se vad vi gör samt ge stöd till sitt barn i lugn och ro. 

Ovärderlig hjälp för barnet (åk 2).  

(…) Att föräldrarna blir uppdaterade i det vi gör i skolan (åk 3).  

(…) Föräldrar blir delaktiga i sitt barns matematikutveckling (åk 1-3).    

Möjliggöra samverkan hem-skola (åk 1-3). 

Men det finns också lärare som är tveksamma till att ge matematikläxor. Sista enkätfrågan där 

lärarna är fria att lägga till egna kommentarer lyder så här:  

Oavsett vilket ämne läxan berör anser jag att det är viktigt att vi jobbar med innehållet 

även i skolan. Det finns alltid elever som inte får stöd med läxan hemma, då måste vi 

tillgodose även detta. Jag ger endast läxor för att fördjupa, automatisera, förbättra det 

vi redan håller på med i skolan (åk 3).  

Intervjuerna i denna undersökning bekräftar även vad enkätundersökningen visar. Däremot 

betonar lärare 1 vikten av en dialog mellan hem och skola, där föräldrar kan få hjälp att stötta 
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sina barn i samband med matematikläxor. Lärare 2 svarar att det är viktigt att föräldrarna är 

delaktiga i läxläsningen, däremot anser denne att eleverna med ökande ålder bör kunna läsa 

läxan på egen hand, såvida inte särskilda behov finns. En annan viktig roll som föräldrarna 

har är enligt läraren att finnas till hands för att kunna förklara, gå igenom och rätta läxan. 

Lärare 3 betonar att föräldrarnas delaktighet är särskilt viktigt i de sammanhang läxan handlar 

om kommunikation, men understryker samtidigt att delaktigheten är viktigt i alla typer av 

sammanhang som handlar om skolverksamheten. Lärare 4 uttrycker inte mer än att konstatera 

att föräldrarnas delaktighet kan variera.         

Ytterligare ett citat där läraren är helt fri att kommentera (sista frågan) framgår av en lärare ett 

tydligt motstånd till läxor då denne svarar på följande vis:    

Läxors vara eller icke vara? Jag förespråkar att vi arbetar i skolan. Inga läxor, alla 

barn har inte någon stöttning hemma. Många elever tyngs ner av läxor. Det lyfter inte! 

(åk 3).  

 

Det jag generellt kan utläsa av svaren är dels att läxorna är repetitiva, det vill säga att eleverna 

har arbetet med innehållet på lektionstid, dels att läxan ofta kombinerar flera syften (mer än 

att bara repetera).   

 

6.3 Färdighetsträning och problemlösning sam läxa med kvalitet  
Lärarna fick ange om eleverna får samma läxor, individuella läxor samt övrigt. Resultatet har 

kategoriserats som både färdighetsträning och problemlösning samt läxa med kvalitet.   

 
 

Figur 2. Stapeldiagrammet presenterar i vilken utsträckning eleverna i respektive årskurs tilldelas samma eller 

individuella matematikläxor. 
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Diagrammet visar att en stor majoritet av eleverna får individuella matematikläxor, då 13 av 

16 lärare anger detta. I årskurs 1 ger två lärare samma läxor till eleverna medan resterande två 

ger individuell läxa. Förutom de fasta svarsalternativen svarar några av lärarna i årskurs 1 så 

här: 

 

Alla elever får i dagsläget samma, sen finns det en extra läxa som är frivillig.  

 

En del behöver fortfarande befästa baskunskaper varpå de får läxor som tillgodoser det 

medan andra vill testa lite klurigare matte varpå de får sådana läxor. Ibland har alla 

samma läxa också.  

 

För tillfället får de samma läxa men vi har precis fått ny lärobok där eleverna som 

behöver mer utmaningar fått en annan nivå på sin bok. Vi diskuterar nu hur vi ska göra 

med läxan.  

 

 I årskurs 2 är andelen färre lärare som ger samma läxa, det vill säga en av fem. 

 

Alla elever har olika behov därför anpassas läxan. 

 

Nej. Jag ger läxa i det jag ser att barnen behöver öva på utifrån bok och genomgångar.  

 

De elever som behöver träna mer på något som vi ”lämnat” jobbar med det på IUP-

lektionerna. Där jobbar alla med olika saker isf läxor.  

 

 I årskurs 3 får alla elever individuell läxa.  

 

Nej. Alla elever är på olika nivåer och behöver träna på olika delar samt har olika 

mycket. 

 

Olika nivåer beroende på vilken förmåga de behöver öva mer på.  

 

Det kan skilja beroende på vad eleven behöver jobba med/automatisera/befästa. Ibland 

får alla samma läxa, ibland inte.  

 

I årskurs 4 svarar läraren att eleverna ”oftast” ges samma läxa.  

 

I årskurs 1-3 svarar samtliga tre lärare att eleverna inte ges samma läxa och att läxorna 

anpassas efter elevernas behov.  

 

Olika elever har kommit olika långt i sin matematiska utveckling. Enligt våra 

styrdokument ska eleverna få stimulans på sin nivå.  

 

Ungefär 3/4 av klassen har samma läxa. Resterande 1/4 har lättare eller svårare läxa.  

 

Olika beroende på hur långt man kommit i sin utveckling.  
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I intervjun med lärare 1 som undervisar i årskurs 1 följer samma mönster som enkätsvaren 

och denne betonar samtidigt att läxorna ska vara ”väl valda och genomtänkta”.  

I detta fall uppfattar jag resultatet som svårtolkat då vissa lärare kan ha angett ett visst 

svarsalternativ men kommenterat frågan ytterligare, som delvis motsäger det egna svaret. Men 

för att summera det hela från såväl enkätundersökningen som intervjuerna så visar det sig att 

stor majoritet av lärarna uppfattar individuella skillnader hos eleverna och försöker utifrån det 

tillgodose respektive elevs behov genom olika läxuppgifter. Jag tolkar det också som att läxan 

delas upp i två delar, ”obligatorisk läxa” som övar färdighetsträning och ”frivillig läxa” som 

övar problemlösning. Tanken med färdighetsträning, som i detta resultat benämns som samma 

läxa, att möjliggöra för eleverna att repetera och befästa/automatisera kunskaper. 

Problemlösning, som i detta resultat benämns som individuell läxa och ibland kallas ”frivillig 

eller extra läxa”, ges till elever som behöver mera matematiska utmaningar.   

 

6.4 Färdighetsträning och problemlösning samt läxa med kvalitet 
Lärarna fick ange vad deras läxor baseras på utifrån svarsalternativen: egna tillverkade 

uppgifter, läroboken, uppgifter från nätet samt annat. Resultatet har kategoriserats som både 

färdighetsträning och problemlösning samt läxa med kvalitet.   

 

Figur 3. Stapeldiagrammet presenterar utifrån respektive årskurs vad matematikläxorna bygger på för läromedel. 

I årskurs 1 är det en relativt jämn spridning mellan läroboken och egna tillverkade uppgifter 

samt uppgifter från nätet. I det enstaka fall då svarsalternativet ”annat” anges utgörs 

läromedlet av ”mattespel”. I årskurs 2 är det jämn fördelning mellan egna tillverkade 

uppgifter, läroboken och uppgifter från nätet, liksom i årskurs 3. I årkurs 4 visar resultatet en 

jämn fördelning mellan läroboken och uppgifter från nätet. Från enkätsvaren av lärare som 

inte angett specifikt vilken årskurs de undervisar i, det vill säga mellan årskurserna 1-3, 

dominerar egna tillverkade uppgifter för att efterföljas av läroboken.  
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Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att lärare i samtliga årskurser kombinerar minst två 

olika läromedel i läxsammanhang. I årskursen 1, 2 och 3 utgörs läxorna generellt av egna 

tillverkade uppgifter, läroboken samt uppgifter på nätet. I årskurs 4 kombineras läroboken 

med uppgifter från nätet. I årskurserna 1-3 kombineras egna tillverkade uppgifter tillsammans 

med läroboken.   

6.5 Definition av läxa  
Lärarna fick ange hur eleverna får läsa sina läxor. Frågan är öppet ställd och lyder på följande 

vis: Hur får dina elever arbeta med matematikläxorna, t. ex enskilt i eller utanför skolan, i 

klassrummet tillsammans med kamraterna och/eller med läraren? Resultatet har kategoriserats 

som definition av läxa där läxläsning vanligtvis sker utanför skolan men även vid enstaka 

tillfälle i skolan, exempelvis i samband med problemlösning.     

Samtliga lärare i de olika årskurserna uppger att eleverna får läsa sina läxor utanför skolan/i 

hemmet med undantag för en lärare i årkurs 3: 

Om det är problemlösning eller undersökande läxor, då bearbetar vi det i klassrummet.  

En del lärare lyfter även fram föräldrarnas roll i läxläsningen:  

Matematikläxan skickas hem med instruktioner om att den ska göras tillsammans med 

en vuxen (åk 1). 

De jobbar hemma med läxorna, oftast med en vuxen (åk 2).  

Utanför skolan. Enskilt (gärna med föräldrarnas hjälp) (åk 3). 

Matematikläxor utförs hemma/alt på läxhjälp som skolan anordnar. Vissa 

läxor/hemuppgifter förordas att göra tillsammans mes förälder (åk 1-3). 

Andra citat lyfter fram vad läraren och skolan gör för eleven i samband med läxläsning: 

 

Själva läxan gör eleverna hemma. Vi går igenom den i skolan och har arbetat med det 

läxan handlar om i skolan (åk 1).  

 

Barnen tar hem sina läxor. Språklärare hjälper sina elever. Jag hjälper så fort barnen 

frågar. Går alltid igenom läxan innan den skickas hem (åk 2).  

 

Eleverna får arbeta enskilt hemma eller på plats i skolan tillsammans med mig ifall de 

tycker att det är svårt (åk 2).  

 

Eleverna får med sig en uppgift hem. De utför den enskilt. Jag rättar och kollar av om 

det är något vi behöver jobbar vidare med, i så fall gör vi det under lektionstid i skolan 

på olika sätt, för att alla elever ska ha möjlighet att befästa sina kunskaper väl (åk 3).  

Vi går igenom läxan innan de får den och följer upp när den är inlämnad (åk 1-3).  

Enstaka enkätsvar visar också att eleverna ges möjlighet att få arbeta med läxan under 

lektionstid tillsammans med läraren eller klasskamraterna vid behov. Läxhjälp finns även 

tillgängligt på vissa skolor, dock inte in någon större utsträckning. Ur intervjuerna 
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framkommer det även att två av fyra lärare ger skriftliga instruktioner för att föräldrarna ska 

kunna stötta sina barn i läxläsningen.  

Sammanfattningsvis gör alltså alla elever läxorna utanför skoltid även om olika varianter 

förekommer. Föräldrarnas stöd vid läxläsning är också något som i viss utsträckning önskas 

och uppmuntras av lärarna.   

6.6 Läxa efter årskurs  
Lärarna fick ange hur ofta de ger sina elever matematikläxor. Resultatet har kategoriserats 

som läxa efter årskurs.  

 

 
 

Figur 4. Stapeldiagrammet presenterar hur ofta lärare i respektive årskurs ger sina elever matematikläxor.  

Enkätsvaren visar att samtliga lärare i årskurs 1-4 ger sina elever matematikläxor regelbundet. 

Samma enkätundersökning visar att frekvensen av matematikläxor varierar mellan 

årskurserna. I årskurs 1 ger tre av fyra lärare läxor mindre än 1/v. Utöver de givna 

svarsalternativen svarade två lärare från årskurs 1 så här:   

Varannan vecka.  

Oftast varannan vecka. Alternerar sv och ma. 

I årskurs 2 ger en av fem lärare läxor mindre än 1/v. I årkurs 3 ger en av tre lärare läxor 

mindre än 1/v. Utöver de givna svarsalternativen i årskurs 3 löd svaren så här:   

Ibland mer sällan. 

Dock inte varje vecka. 

I årskurs 4 anger läraren annat svarsalternativ:  
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Har ofta samma läxa i flera veckor, exempel multiplikationstabellerna 0-10. 

I årskurserna 1-3 visar resultatet att en av tre lärare ger läxor mindre än 1/v. Utöver 

svarsalternativen svarar en av dessa lärare:  

Svårt att ange men i genomsnitt över år 1-3 mindre än en 1g/v. År 2-3 har oftare 

matteläxor än år 1. 

Sammanfattningsvis kan jag utläsa av enkätsvaren att hälften av lärarna i samtliga årskurser, 

det vill säga åtta av sexton ger sina elever läxor mindre än 1/v. Maxgränsen för 

matematikläxor går dessutom vid 1/v, det vill säga att ingen av lärarna i de olika årskurserna 

ger eleverna matematikläxor oftare än så, snarare tvärtom. I årskurs 1 visar även 

enkätundersökningen att läxorna kan varieras ämnesvis mellan veckorna.  

7. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag metoden och resultatet av enkät- och intervjustudien. 

Diskussionen utgår från syftet med studien.  

7.1 Metoddiskussion 
Den här studien har genomförts med både en kvantitativ och kvalitativ metod genom en 

enkätundersökning och fyra intervjuer. Svagheterna med metoden enkätundersökningar är att 

missförstånd kan uppstå. Ett konkret exempel på det är frågan om vilken årskurs lärarna 

undervisar i. Denna fråga tolkades av tre respondenter som behörighet varvid det i resultatet 

inte är möjligt att urskilja specifik årskurs hos dessa lärare. Något som kan betraktas som både 

styrka och svaghet är att enkätfrågorna delvis varit öppna. Detta har inneburit liten påverkan 

på respondentens möjlighet att själv få uttrycka sig. Utöver formulering av frågeställningarna 

i både enkät och intervjuer har min påverkan varit minimal då dessa i största utsträckning har 

besvarats utan min närvaro. I de fall jag haft en påverkan har en fråga handlat om årskursen 

de undervisar varvid jag svarade ”den årskurs du undervisar i nu”. En annan fråga jag fick i 

samband med enkätundersökningen var där respondenten ombads beskriva innehållet i 

matematikläxorna, varvid jag svarade att hen skulle försöka vara ”så konkret som möjligt”. 

Ytterligare en svaghet är att enkäterna lämnades iväg för att sedan hämtas upp vid ett senare 

tillfälle, vilket var motsatsen till den ursprungliga planen. Omständigheter på plats relaterat 

till tidsbrist i samband med möten är orsaken. Jag misstänker att detta resulterade i ett bortfall 

på sammanlagt sex stycken enkäter.  

Även intervjuerna besvarades skriftligt av respondenterna. Detta var det enda alternativ 

tidsmässigt med tanke på den tidsram som gäller för studien. Svagheten med detta är att inte 

följdfrågor har kunnat ställas direkt på plats, liksom att de intervjuade personerna har fått 

tolka intervjufrågorna. 

Den här studiens validitet har påverkats av hur samt vilka frågor jag har valt att ställa i 

samband med enkätundersökningen och intervjuerna för att få syfte och följande 

frågeställning besvarad: Vad karaktäriserar lärares beskrivningar av matematikläxor i 

årskurs 1-4? När det kommer till studiens reliabilitet har som ovan nämnts min kontakt med 

respondenterna varit ytterst begränsad. I och med det drar jag slutsatsen att om någon annan 
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skulle ha genomfört enkätundersökningen samt intervjuerna så hade resultatet inte förändrats 

nämnvärt.  

7.2 Resultatdiskussion  
I detta kapitel presenteras följande resultatdiskussion utifrån fyra olika rubriker. 

7.2.1 Matematikläxor utgår från elevernas individuella kunskapsnivå – läxa med kvalitet 

Enkätsvaren samt intervjuerna visar att lärare är medvetna och tar hänsyn till elevernas 

individuella kunskapsnivåer. Av denna anledning tilldelas därför en stor majoritet av eleverna 

i årskurs 1-4 individuella läxor. Resultatet visar att hela 13 av 16 lärare väljer att 

individanpassa läxorna i matematik. Detta överensstämmer enligt mig med Dettmers m. fl. 

(2010) begrepp high quality homework, läxa med kvalitet där elevernas varierande 

förkunskaper och intellektuella förmågor räknas in (Dettmers m.fl. 2010, s. 473, 475-478). 

Vidare så tolkar jag de individbaserade uppgifterna som ett sätt för lärarna att försöka 

bibehålla elevernas motivation (förväntan och uppskattning) samt inverka positivt på 

elevernas beteende (ansträngning och tid) för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig 

läxorna och färdigställa dessa. Intervjun med lärare 1 sammanfattar innehållet i detta begrepp 

nästa identiskt då denne beskriver att läxan i matematik bör vara ”väl vald och genomtänkt”, 

eller som Dettmers m.fl. själva uttrycker det, väl vald och lagom kognitivt utmanande 

(Dettmers m.fl. 2010, s. 473, 475-478). Det resultatet säger mig och som jag också kopplar till 

lagom kognitiva utmaningar är att läxuppgifter med färdighetsträning som utgörs av så 

kallade baskunskaper (Karlsson m.fl. 2015b, s. 22-24) ges främst till elever i behov av att 

automatisera och utveckla räkneflyt (McIntosh 2009, s. 94) och därmed utveckla förmågor 

som att lösa rutinuppgifter (Skolverket 2011, s. 63). Problembaserade uppgifter ges dock till 

de elever som kräver mer matematisk utmaning som innebär att eleverna får lösa uppgifter på 

ett mer varierat sätt (Hagland m. fl. 2005, s. 27-30). I samband med det utvecklar de eleverna 

förmågor som att till exempel föra och följa matematiska resonemang, formulera och lösa 

problem utifrån valda strategier och metoder (Skolverket 2011, s.) En lärare ur 

enkätundersökningen förtydligar dessutom att alla elever har rätt att utvecklas utifrån sina 

egna villkor, vilket också går i linje med lagom kognitivt utmanande uppgifter (Dettmers m.fl. 

2010 s. 473, 475-478) samt vad läroplanen säger (Skolverket 2011a, s. 14). För att kunna 

stötta och vidareutveckla elevernas kunskapsbehov framgår det av enkätsvaren att majoriteten 

av lärarna i årskurs 1-4 kombinerar sina läxuppgifter med färdighetsträning och 

problemlösning. Av samma resultat framgår av svaren att färdighetsträning utgörs av 

repetitiva uppgifter som eleverna redan är bekanta med, detta kopplar jag till Haglands m. fl. 

definition av rutin- och standarduppgift som också beskrivs som uppgifter eleverna kan utföra 

utan att stöta på större svårigheter (Hagland m.fl. 2005, s. 27). Innehållet i uppgifter med 

färdighetsträning för att utveckla räkneflyt utgörs enligt enkätsvaren exempelvis av de fyra 

räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division) och överensstämmer med 

(Karlsson m.fl. 2015a, s. 21; McIntosh 2009, s. 94). Syftet med läxor som utgår från 

färdighetsträning tolkar jag som att lärare ger elever lämpliga kognitiva utmaningar som en 

förberedelse inför problembaserade uppgifter där eleverna ges möjlighet att träna upp 

arbetsminnet (McIntosh 2009, s. 94). Problemlösning skiljer sig från färdighetsträning enligt 

enkätsvaren då dessa består av mer utmanande uppgifter för elever som kommit längre och 

utgörs i sådana fall av exempelvis ”mattekluringar” och matematik med flera olika 
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representationer såsom bild och mattespråk. Jag kan till viss del se likheter utifrån Hagland 

m.fl. (2005) definition av rika matematiska problem, även om de flesta av delarna i 

definitionen inte framgår av enkätsvaren (Hagland m.fl. 2005, s. 27-30).  

7.2.2 Obligatoriska och frivilliga läxuppgifter – syfte med läxan 

Utöver att enkätsvaren visar att 13 av 16 lärare ger sina elever individuella läxuppgifter 

framgår det även att lärarna till viss del delar upp uppgifterna i två varianter; ”obligatoriska” 

och frivilliga, samt att dessa uppgifter skiljer sig från varandra. Det jag kan utläsa av resultatet 

som handlar om matematikläxornas innehåll så består ”obligatoriska” läxor av 

färdighetsträning medan läxor som kombinerar färdighetsträning och problemlösning tolkar 

jag som (mer) frivilliga. Lärarna förklarar med egna ord utöver de fasta svarsalternativen i 

enkätundersökningen att eleverna behöver träna olika förmågor. I det fallet handlar lärarna 

enligt mig med vad som ingår i begreppet lagom kognitivt utmanande läxa (Dettmers m.fl. 

2010 s. 473, 475-478)  då lärarna förklara att det för en del elever först och främst handlar om 

att automatisera/befästa kunskaper. Därmed skickas heller inga obekanta läxuppgifter med 

eleverna, medan andra elever däremot behöver utmanas med svårare uppgifter. Detta härleder 

jag till läroplanen och de olika förmågorna som eleverna ska utveckla (Skolverket 2011a, s. 

63). De ”obligatoriska” läxorna kopplar jag främst till begreppet räkneflyt (Karlsson m.fl. 

2015a, s. 21; Liljekvist 2014, s. 14, Cooper 1989, s. 85; McIntosh 2009, s. 94) även om detta 

begrepp även ingår i de (mer) frivilliga läxorna tillsammans med problemlösning (Jahnke 

2011, s. 55; Lunde 2011,  s. 48). Elever som tilldelas uppgifter som kombinerar 

färdighetsträning med problemlösning tolkar jag utifrån lärarnas svar som att dessa har 

kommit längre i sin automatisering/befästande av kunskaper och därför får träna fler förmågor 

som val av strategier och matematiskt resonemang (Karlsson m.fl. 2015b, s. 22-26; 

Skolverket 2011, s. 63). Å andra sidan menar Pettersson och Wistedt (2011) att 

problembaserade uppgifter kan ges till både svaga och starka elever (Pettersson och Wistedt 

2011, s. 41). Liknande resonemang har dock inte förts av lärarna i enkätundersökningen eller 

intervjuerna. Däremot framgår det av en del svar att läxan inte bör vara för svår för eleverna, 

återigen ett tänk utifrån lagom kognitivt utmanande uppgifter (Dettmers m.fl. 2010 s. 473, 

475-478). Enkätundersökningen bekräftar till viss del också Coopers (1989) 

rekommendationer för hur lärare bör designa läxor. Lärarnas svar visar att uppgifterna består 

av både ”obligatoriska” (färdighetsträning) och frivilliga (problemlösning) uppgifter för de 

elever som behöver utmanas mer (Cooper 1989, s. 90).  

7.2.3 Olika läromedel kombineras för att utveckla fler förmågor ur läroplanen  

På frågan om lärarnas val av läromedel framgår av enkätsvaren att samtliga lärare i årskurs 1-

4 kombinerar läxmaterialet med minst två alternativ. I årskurserna 1, 2 och 3 kombineras 

samtliga alternativ: egna tillverkade uppgifter, läroboken och uppgifter från nätet. I årskursen 

4 kombineras lärobok med uppgifter från nätet och i årskurs 1-3 kombineras egna tillverkade 

uppgifter med läroboken. Av detta drar jag slutsatsen att lärarna anser att läroboken inte 

motsvarar de förmågor eleverna förväntas utveckla såsom problemlösning och därför väljer 

att komplettera läxmaterialet med flera alternativ. Därmed skiljer sig dessa enkätsvar från den 

forskning som beskriver att matematikläxor baseras på läroboken med enbart rutinuppgifter 

(Hellsten 2000, s. 142-143; Österlind 2001, s. 16, 27; Liljekvist 2014, s. 10; Johnsen Höines 

2000, s. 116). Samtidigt skulle det också kunna tolkas utifrån svaren att läromedel utanför 
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läroboken ger möjlighet att träna extra rutinuppgifter. Viktigt att förtydliga är att resultatet 

inte säger något om vad för slag matematiskt innehåll kompletterande läromedel i form av 

uppgifter från nätet, egna tillverkade uppgifter samt annat är menat att bidra med. Däremot 

visas inga större tecken utifrån enkätundersökningen att eleverna får möjlighet att 

kommunicera matematik, vilket också ingår som en av förmågorna i kursplanen (Skolverket 

2011a, s. 63). Intervjun med lärare 1 och 2 lyfter dock fram kommunikation i samband med 

föräldrars stöttning i läxläsningen där föräldrarna kan ”inspireras att tala matematik” med sina 

barn. Lärare 1 betonar i detta sammanhang en dialog mellan hemmet och skolan. Här ser jag 

likheter med Johnsen Höines (2000) och hur rutinuppgifter med barnets språk kan fördjupas 

och leda till ”personlig matematik” för att underlätta uppgifter med problemlösning (Johnsen 

Höines 2000, s. 149-151). Detta motsäger dock vad Cooper (1989) förespråkar som menar att 

föräldrarna inte ska ha en pedagogisk roll gentemot sina barn i samband med läxläsningen 

(Cooper 1989, s. 90).   

7.2.4 Matematikläxan – ett traditionellt hemarbete 

Trots att läroplanen 2011 inte ger lärarna några rekommendationer (Skolverket 2014, s. 8) 

mer än att benämnas som en arbetsbelastning som därför bör planeras (Skolverkets allmänna 

råd 2011b, s. 16, Skolförordningen 2011:185, kap. 3. § 4) visar enkätundersökningen att 

samtliga lärare i årskurserna 1-4 ger eleverna matematikläxor. Dessa läxor visar sig också 

överensstämma med definitionen av läxa som en enskild uppgift som utförs utanför skolan 

(Cooper m. fl. 2006, s. 1; NE 2014; Österlind 2001, s. 16; Westlund 2004, s. 78; Hellsten 

2000, s. 120). Trots bristen på vägledning så skiljer sig lärares beskrivningar av läxor inte så 

mycket ifrån varandra, vare sig det gäller syfte, frekvens eller innehåll. I undersökningen av 

lärarnas design av matematikläxor framkommer det att uppgifterna innehåller flera syften. 

Enkätsvarens huvudsakliga svar är att eleverna ska få möjlighet att repetera och 

befästa/automatisera kunskaper. En annan anledning är att ge vårdnadshavare insyn. 

Ytterligare en anledning till att lärarna ger eleverna läxor är för att tiden i skolan är för knapp 

för att hinna befästa/automatisera kunskaper. Intervjun med lärare 1 bekräftar också att det 

kan handla om ”gammal vana och tradition” (Farrow m.fl., 1999, s. 337; Westlund 2004, s. 

44; Murillo och Martínez-Garrido 2014, s 10 ). Enstaka enkätsvar visar också att det 

möjliggör för eleverna att utveckla tilltro till sin egen förmåga som skulle kunna härledas till 

läroplanen (Skolverket 2011a, s. 14). Jag delar uppfattningen av svaret från lärare 1 om att 

läxorna präglas av vana och tradition. Jag tolkar också utifrån både enkät- och intervjusvar att 

en gemensam planering bidrar till att läxorna utformas lika. Enkätsvaren visar att 

läxfrekvensen motsvarar Coopers (1989) rekommendationer då hälften av lärarna ger läxor 

1/v (Cooper 1989, s. 85-91 ; Cooper m.fl. 2006, s. 4-5). Däremot motsäger resultatet från 

enkätundersökningen och intervjuerna Coopers (1989) resonemang om föräldrarnas roll i 

samband med läxläsning, då lärarna i motsatts till Cooper uppmanar föräldrarna att ta en aktiv 

roll i läxläsningen. Cooper menar istället att föräldrarna bör skapa en studievänlig miljö 

(Cooper 1989, s. 90). Enkätundersökningen visar att samtliga elever läser sina matematikläxor 

enskilt utanför skolan, även om möjlighet (vid behov) finns att läsa tillsammans med läraren 

eller kamraterna i klassrummet. Om läxorna genomförs utanför skolan innebär det enligt 

Cooper (1989) att lärare måste ta ställning till hur elevernas hemmiljö ser ut och även 

tidpunkten och sättet för hur eleverna ska genomföra läxan. När elevers lärande sker i skolan 
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styr ”endast” två faktorer, läraren och klassrummet (Cooper 1989, s. 87). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv innebär läxläsning utanför skolan (sekundär socialisation) att läraren, som utgör en 

viktig faktor i elevernas inlärning, uteblir. När eleven befinner sig i den närmaste proximala 

utvecklingszonen, det vill säga att utifrån sina förkunskaper är på väg att lära sig något nytt är 

stöttning (scaffolding) av lärare eller kunnigare person och instruktioner ytterst relevant (Säljö 

2012, s. 193-194). Att bedöma utifrån en del lärares svar är tanken att föräldrarna istället kan 

vara med och stötta sina barn i läxläsningen. Enkätundersökningen och intervjuerna beskriver 

hur instruktioner följs med läxan. Jag tolkar det som att lärarna har förtroende för föräldrarna, 

även om vissa enkätsvar även visar en tydlig medvetenhet hos lärarna om att alla elever inte 

kan få stöttning hemifrån. Förtroende för föräldrar och behov av att inte bara stötta elever utan 

också föräldrar vittnar exempelvis intervjun med lärare 1 om som förklarar hur hem och skola 

kan samarbeta. Ett exempel på medvetenhet och hänsynstagande till elevers olika 

förutsättningar visar särskilt en lärare som svarade så här på frågan om matematikläxornas 

innehåll: ”De ska vara enkla att förstå så att alla elever ha en möjlighet att göra dem oavsett 

stöd hemma”. Utöver möjlighet eller brist på möjlighet till stöd hemifrån kan läxor utanför 

skolan vara särskilt utmanande för yngre grundskolelever och orsakerna är flera. Det handlar 

bland annat om att studietekniken inte har utvecklats tillräckligt och att elevernas kognitiva 

utvecklingsnivå inte är tillräckligt utvecklad för att kunna stå emot distraktioner i hemmiljö 

(Cooper m. fl. 2006, s. 50). Detta har inte lyfts av någon av lärarna varken i 

enkätundersökningen eller i intervjuerna. Möjligheten för eleverna att läsa matematikläxor i 

klassrummet är inte något som präglar lärarnas läxor enligt enkätundersökningen, samtliga 

lärare uppger av läxorna följer med eleverna hem (om eleven har behov kan dock han/hon få 

läsa i klassrummet med lärarens stöd). Ett undantag visar dock ett enkätsvar som förklarar att 

när läxorna utgår från problemlösning ”bearbetar vi det i klassrummet”. Enstaka svar ur 

undersökningen liksom intervjun förklarar också att skolan erbjuder läxhjälp, däremot anges 

inte i vilken utsträckning det används av elever i årskurs 1-4 med undantag för intervjun med 

lärare 1 där det framgår att ingen av eleverna i årskurs 1 nyttjar det. Intervjun bekräftar också 

synsättet på färdighetsträning och utav svaret tolkar jag att dessa uppgifter lämpar sig för 

läxor utanför skolan, så att andra förmågor kan utvecklas under undervisningen i klassrummet 

med läraren som stöd. Moyer m.fl. (2010) menar att stöttning av läraren har betydelse för 

eleverna vad det gäller både färdighetsträning och problemlösning i utvecklandet av en 

procedur- och begreppsmässig förståelse (Moyer m.fl. 2011, s. 97). Denna tanke stödjs också 

i en studie utförd i Latin Amerika som menar att matematikläxor invävda i klassrummet är det 

optimala för elevernas kunskapsutvecklande (Murillo och Martínez-Garrido 2014, s. 16-17).  

7.3 Slutdiskussion 
Syftet med studien har varit att titta närmare på vad som utmärker matematikläxor ur svensk 

skolkontext och mot yngre elever. Den huvudsakliga anledningen är att lärare står utan 

vägledning i denna fråga samtidigt som skollagen säger att all undervisning ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Frågeställningen för denna studie har varit: Vad 

karaktäriserar lärares beskrivningar av matematikläxor i årskurs 1-4? Nedan följer en 

sammanfattning i punktform av de resultat denna studie gett. Resultatet består av de svar som 

framkommit under enkätundersökningen och de fyra lärarintervjuerna. Punkt 1 innebär att 

samtliga lärare svarade att deras elever i årskurserna 1-4 ges läxor i matematik. Punkt 2 visar 
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att elevernas arbete med läxor (med visst undantag) sker i hemmiljö där föräldrarna 

uppmuntras att delta. Punkt 3 förklarar att läxorna kombinerar flera syften, eleverna behöver 

automatisera sina kunskaper, föräldrarna får inblick i skolan och tiden för att hinna med är för 

knapp. Punkt 4 betyder att läxor ges antingen 1/v eller mer mindre. Punkt 5 handlar om att 

läxorna oftast är repetitiva. Punkt 6 visar på att lärarna kombinera både traditionella och 

moderna läromedel. Punkt 7 handlar om att möta varje enskild elevs kunskapsbehov.       

 Alla elever i årskurs 1-4 får matematikläxor. 

 Matematikläxorna läses av eleven utanför skolan och i viss mån förväntas eller 

uppmuntras föräldrarna att hjälpa sina barn. 

 Det huvudsakliga syftet med läxorna är att repetera och befästa/automatisera 

kunskaper, ett annat syfte är att ge vårdnadshavare insyn i barnens skolverksamhet, 

ytterligare syfte att kompensera den bristande tiden eleverna har i skolan för att 

utveckla kunskaper. 

 Hälften av lärarna ger sina elever matematikläxor mindre än 1/v, resterande hälft ger 

1/v. 

 Läxorna bygger alltid på tidigare genomgånget material, inget nytt introduceras. 

 Matematikläxorna baseras på egna tillverkade uppgifter, läroboken, uppgifter från 

nätet samt annat som spel- och lekuppgifter.  

 Majoriteten av läxorna är individuella i syfte att anpassas efter varje elevs behov. En 

del behöver befästa kunskaper genom färdighetsträning medan andra behöver utmanas 

med exempelvis problemlösning. 

 

Mina slutsatser är att lärare följer en läxtradition. Denna tradition finns på sätt och vis 

inskriven i läroplanen som säger att vårdnadshavare ska ges insyn i elevernas skolverksamhet 

och elevernas kunskapsutveckling, matematikläxorna blir därmed ett sätt att tillgodose detta. 

Huruvida läxor speglar skolundervisningen med tanke på mängden färdighetsträning och 

problemlösning är svårt att uttala sig om, däremot tjänar läxorna i matematik tjänar mer än 

bara syftet att repetera och befästa/automatisera kunskaper. Ytterligare ett tecken på 

läxtradition kan vara det faktum att samtliga lärare ger matematikläxor, även om det inte finns 

några styrdokument som påvisar att det ska ingå i undervisningen. Matematikläxorna 

överensstämmer med definitionen av läxor som ett enskilt arbete för eleven utanför skolan 

(med föräldrars stöd) men överensstämmer inte med definitionen av matematikläxor, då 

läroboken har fått konkurrens av andra (moderna) läromedel såsom exempelvis uppgifter från 

nätet. Ingen av lärarna har lyft frågan om elevernas ålder och deras kognitiva förmåga att läsa 

läxor, däremot finns en stor medvetenhet hos lärare gällande elevernas olika förutsättningar, 

både vad det gäller förkunskaper och intellektuella förmågor liksom elevernas hemmiljö. 

Lärarna försöker ge alla elever möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar, enligt läroplanen. Utifrån det uppfattar jag att den ”obligatoriska läxan” utgörs 

av färdighetsträning medan den problembaserade läxan i vissa fall beskrivs som ”extra 

träning” eller ”frivillig”. Återigen kan jag inte uttala mig om hur detta speglar undervisningen, 

däremot visar svar i båden enkätundersökning och intervju att rutinuppgifter uppfattas som 

lämpliga och att svårare uppgifter behandlas i klassrummet. Matematikläxorna i årskurs 1-4 är 
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med andra ord inte tänkta att utveckla samtliga förmågor ur kursplanen. Matematikläxorna är 

till största del till för att utveckla ett räkneflyt som motsvarar förmågan att kunna lösa 

rutinuppgifter, medan förmågorna att lösa uppgifter med problemlösning samt föra och följa 

matematiska resonemang utvecklas i undervisningstillfällena tillsammans med läraren.  

7.4 Vidare forskning 
Det har i den här studien inte varit möjligt att jämföra och diskutera innehållet i 

matematikläxor i klassrummet eftersom resultatet visar att läxläsandet sker utanför skolan. 

Med hänvisning till forskningens positiva resultat av läxläsning i klassrummet skulle det 

därför vara intressant att samla in läxuppgifter för att analysera det matematiska innehållet i 

läxorna.   
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Bilagor  

 

     Falun 2016-02-03 

Informationsbrev om en studie  

Läxor i matematikundervisning  

Hej! 

Jag som genomför studien heter Anna Magnusson och läser sista terminen på 

Grundskollärarprogrammet med inriktning F-3. I min uppsats har jag valt att skriva i ämnet 

matematikdidaktik med fokus på matematikläxor i årskurs 1-3.  

Du tillfråga härmed om deltagande i denna undersökning  

Den här undersökningen utgår från lärarens perspektiv och dennes förhållningssätt och tankar 

om matematikläxor. Både svensk och internationell forskning visar att matematikläxor är vanligt 

förekommande i undervisningen, dock utgår forskningen mestadels från äldre skolelever. Syftet 

med denna undersökning är utveckla kunskaper och förståelse om matematikläxor i de tidigare 

skolåren.      

Undersökningen kommer att genomföras med en enkätundersökning och är planerad att påbörjas 

vecka 6. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Insamlad data kommer att behandlas anonymt och endast jag, min handledare samt 

examinator på Högskolan Dalarna kommer att ha tillgång till materialet. All data kommer efter 

godkänt arbete att förstöras. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats. 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Anna Magnusson  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Studerande     Handledare 

Anna Magnusson   Helén Sterner  

Tfn: XXX    Tfn: XXX 

e-post: XXX    e-post: XXX  

Falun 2016-02-03   Falun 2016-02-03 

 

……………………………  …………………………. 
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Enkätfrågor: Läxor i matematik  
 

Jag har en lärarexamen      Ja           Nej 

 

Jag undervisar i matematik i årskurs     1 2 3 4 5 6 

(Flera alternativ är möjliga) 

 

1. Får dina elever läxor i matematik?    Ja           Nej 

 

2. Vad är syftet till att du ger/inte ger matematikläxor?   

 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(Om du svarat nej på fråga 1 gå vidare till fråga 8) 

 

3. Hur ofta ger du matematikläxor?   

1/v 

Fler än 1/v 

Mindre än 1/v 

Ange annat 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Beskriv matematikläxornas innehåll.  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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5. Hur får dina elever arbeta med matematikläxorna, t. ex. enskilt i eller utanför skolan, i 

klassrummet tillsammans med kamraterna och/eller med läraren? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Vad baseras matematikläxorna på? 

Egna tillverkade uppgifter 

Läroboken 

Uppgifter från nätet 

Ange annat 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Får alla elever samma matematikläxor?   Ja           Nej  

Motivera 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Om du har andra tankar om matematikläxor som du anser inte getts utrymme via 

enkätfrågorna får du gärna skriva det här. 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Intervjufrågor: Läxor i matematik  
 

1. Läroplanen 2011 saknar rekommendationer för hur lärare ska agera i frågan om läxor. 

Utifrån enkätundersökningens svar så ger en majoritet av lärarna sina elever läxor i 

matematik. Vad tror du att lärares skäl till detta kan vara? 

2. Enkätsvaren visar att lärare ger både rutin- och problemuppgifter i läxa. Enligt dig, 

vilka möjligheter respektive begränsningar kan matematikläxor utgöra för eleverna i 

utvecklandet av dessa nämnda förmågor? 

3. I enkätsvaren framgår det att matematikläxorna baseras jämbördigt på egna tillverkade 

uppgifter, läroboken och uppgifter från nätet. Vad kan en kombination av dessa tre 

exempel betyda för matematikläxornas innehåll?      

4. Enkätsvaren visar att lärare tar stor hänsyn till elevernas individuella förutsättningar 

och kunskapsbehov. Hur ser du på elevernas olika förutsättningar att genomföra 

matematikläxor?      

5. Enligt enkätsvaren utför eleverna matematikläxor enskilt utanför skolan. Vilka 

alternativ skulle kunna finnas till traditionellt läxläsande? 

 

Kompletterande intervjufrågor  
 

6. Varför väljer du att ge läxor? 

7. Vad brukar dina läxor innehålla? (Tex matematiska moment, tematiska med andra 

ämnen).  

8. Om du ger läxor med problemlösning, vad för typ av uppgifter innehåller dessa? 

9. Hur förbereds problemen i skolan? 

10. Om du ger läxor med färdighetsträning, vad för typ av uppgifter innehåller dessa?  

11. Får eleverna använda räknehjälpmedel, vilka i så fall?  

12. Hur presenteras läxan? Digitalt, skriven text, bilder?  

13. Hur ser du på föräldrars delaktighet?  
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