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Abstract 
 
Läxor är för många elever en stor del av skolgången, men det finns stora variationer mellan hur 
läxor används i undervisningen. Detta skiljer sig både från skola till skola men också lärare 
emellan, vilket till stor del beror på att det inte finns några riktlinjer för läxor i styrdokumenten 
utan det är upp till varje skola och lärare att bestämma förhållningssättet till läxor. Lärare ger 
läxor till elever av många olika orsaker. Även forskning pekar åt olika håll, hur och varför läxor 
bör eller inte bör vara en del av undervisningen. Syftet med denna studie är att få kunskap om 
läxors inverkan på elevers lärande i matematik och vilka möjligheter lärare har att stimulera 
elevers lärande genom matematikläxor. Olika databaser har använts till sökningen av relevant 
forskning på området. De utvalda artiklarna har sedan granskats och analyserats. De artiklar som 
varit tillräckligt kvalitativa och haft relevant innehåll för denna studies frågeställningar har utgjort 
underlag för sammanställning av resultatet. Resultatet visar att lärare har nyckelrollen för hur 
läxor inverkar på elevers lärande. För att läxor i matematikundervisningen skall vara gynnsamt för 
alla elevers lärande så måste läxorna anpassas efter individernas förutsättningar och möjligheter. 
Alla elever bör även erbjudas stöd i läxarbetet. Resultatet visar också att faktorer som tid mellan 
läxarbete och återkoppling spelar roll i vilken inverkan de har på elevers lärande, samt att läxor 
med anknytning till elevers vardag eller läxor med metakognitiva tilläggsfrågor verkar ha en god 
effekt på elevers lärande. 
 
Nyckelord: Matematik, läxor, lärande 
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1. Inledning  
Läxor i anknytning till skolans verksamhet är ett bekant fenomen och ett vedertaget begrepp för 
elever i alla åldrar och inom många kulturer. En läxa kan utformas på många olika sätt men den 
innebär ofta arbete utanför lektionstid för eleverna. På senare år har läxor blivit ett allt mer 
aktuellt debattämne och jag har under min tid på lärarutbildningen bland medstudenter och 
lärare, men inte minst i mitt eget arbete som klasslärare, stött på olika uppfattningar om just 
läxor. Dessa uppfattningar yttras oftast av lärare och föräldrar, ibland även av elever, men utifrån 
mina erfarenheter verkar det vara just föräldrar eller lärare som har flest synpunkter och 
uppfattningar om fenomenet läxor. Dessa åsikter handlar ofta om läxans vara eller inte vara, samt 
om mängden av läxor som ges till eleverna. Ståndpunkter hos förespråkarna för läxor kan, enligt 
min erfarenhet, vara att det är viktigt med den repetition som eleverna får och som är möjlig 
endast genom läxor, då lektionstiden på skolan inte räcker till. Fördelar enligt många är också att 
eleverna lär sig ta ansvar över sitt arbete genom att vänjas vid regelbundna läxor. Ifrågasättare av 
hemläxor säger enligt mina erfarenheter exempelvis att eleverna skall få möjlighet att göra allt 
skolarbete under skoltid och inte behöva ta med läxor hem med följden att skolarbetet då 
konkurrerar med deras fritid. En del anser att det är viktigt med en tydlig gräns mellan skola och 
fritid där hemläxor är just en överträdelse över denna gräns. Det finns även de, som utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv, kritiserar hemläxor eftersom elever på grund av olika hemförhållanden inte 
har samma möjligheter att få stöd till läxarbetet i hemmet. Det som väckte mitt intresse för just 
hemläxor är att det sällan är eleverna själva som ifrågasätter eller förespråkar just hemläxor, trots 
att det faktiskt är eleverna och deras kunskapsutveckling som utgör föremålet för läxans syfte och 
mening. Som lärare är det också viktigt att ha en stadig grund att stå på, även när det handlar om 
att ge eller inte ge läxor till eleverna. Därför uppstod behovet av att undersöka närmare vad 
forskning säger om just läxor inom undervisning, i detta fall inom matematikundervisning. 
 
Skolverkets uttalanden kring läxor finns att hitta på deras hemsida. Där skriver man bland annat 
följande om läxors existens och användning inom skolan: 
 

Eftersom det inte finns något skrivet i skollagen eller andra regler kan skolorna välja att ge 
läxor, men det är inte obligatoriskt. I avsaknad av reglering runt användningen av läxor är 
det upp till lärare och rektorer att utifrån sina respektive uppdrag avgöra om och i sådana 
fall hur de vill arbeta med läxor som en del av den pedagogiska verksamheten. Läxor kan 
inte ersätta den lärarledda undervisning som eleven har rätt till. (Skolverket 2016c). 

 
Skolverket har även publicerat allmänna råd, eller stödmaterial som materialet kallas, avsett som 
stöd och vägledning för läxans användning inom skolan. Publikationen heter Läxor i praktiken – 
ett stödmaterial om läxor i skolan (Skolverket, 2014). Syftet med stödmaterialet är att ge underlag till 
de skolor som väljer att använda läxor som en del av verksamheten och hjälpa rektorer, lärare 
och andra inblandade i läxarbetet. Skolverket menar att man på så sätt kan understödja den 
verksamhet där läxor används i undervisningen så att de har ett väl genomtänkt syfte och främjar 
eleverna i deras lärande. Stödmaterialet skall även vara en hjälp till lärare att hålla likvärdigheten i 
beaktande, så att alla elever har samma möjligheter att klara läxläsningen på egen hand. 
Författarna betonar att materialet är utformat efter styrdokument, forskning och beprövad 
erfarenhet. Angående forskning, så beskriver man att forskningshänvisningarna i materialet även 
innehåller forskning som inte specifikt behandlar läxor, men att forskning om god undervisning 
generellt ändå är användbart i syftet att resonera kring läxors kvalitet (Skolverket, 2014:8-9). 
 
Det finns många debattartiklar som handlar om läxans vara eller icke-vara, eller dess nytta och 
onytta. Debatten pendlar ofta mellan att läxan bidrar till elevers lärande då de elever som får läxor 
lär sig mer än de elever som inte får läxor, till att forskare visar på att läxor inte nödvändigtvis är 
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lika med större och djupare kunskap, utan snarare skapar onödig stress eller större klyftor mellan 
eleverna. I debatter om läxor talas det också om elevernas olika behov och förutsättningar, om 
hemförhållanden och lärarnas förmåga att anknyta läxan till undervisningen i skolan. Flera artiklar 
beskriver att forskare är oense om ämnet eller att forskningen är otillräcklig på området. Kling 
Sackerud (2009:133-134) visar på en variation av elevernas upplevelser av just matematikläxor. 
Vad gäller elevers egen uppfattning så anser en del att de får för mycket läxor, medan andra säger 
att de knappt får matematikläxor alls och att de endast läser matematik hemma då de studerar 
inför prov (Kling Sackerud 2009: 133-134). 
 
Denna studie har således som övergripande syfte att utreda vilket underlag som finns i forskning 
för just läxor i matematik och hur lärare kan använda läxor i matematikundervisningen på ett 
gynnsamt sätt för elevers lärande. 
 

2. Definition av begrepp 
I detta avsnitt redogörs för relevanta begrepp med avsikten att underlätta läsarens förståelse. 
Begreppet läxa är hämtat ur frågeställningarna och förklaring av begreppet motivation ansågs också 
nödvändig för att underlätta förståelsen för vidare läsning. 
 

2.1. Läxa 

Definitionen av ordet läxa är mångfasetterad och det finns ingen definition som exakt beskriver 
ordet läxa. Svårigheten i att hitta en precis definition ligger dels i att innebörden av ordet läxa har 
ändrats genom åren, dels i att den moderna tolkningen av läxa innehåller en mängd olika nyanser 
av definitioner och uppfattningar. Nationalencyklopedins definition av ordet läxa beskriver det 
som en avgränsad skoluppgift för hemarbete och en hemuppgift (Nationalencyklopedin). För alla 
som gått i skola så är uttrycket läxa, hemläxa eller hemuppgift bekant. Hellsten (1997:205-206) 
beskriver definitionsproblemet som att alla vet vad en läxa är, till dess att man försöker definiera 
det. Även om ordet läxa inte nämns i dagens läroplan så har definitionen funnits med i svenska 
läroplaner genom tiderna, och då beskrivs det som att läxan kan vara något som görs i skolan 
eller hemma. Det som skiljer läroplanernas formuleringar åt är att skolarbetet bör (Skolverket 
1964:57) eller skall (Skolverket 1969:69) göras i skolan, samt formuleringar att hemuppgifter är en 
del av skolans arbetssätt (Skolverket 1980). Hellstens (1997:206) definition av ordet läxa eller 
hemläxa är inte heller tydlig, men han redogör för dess olika innebörder. Hellsten skriver att en 
läxa oftast berör hemuppgifter men han lägger även till att läxor också kan utgöra frivilliga 
arbetsuppgifter och att dessa kan göras både i skolan och hemma (Hellsten, 1997:206). I denna 
studie används begreppet läxa med avseende på skoluppgifter som görs utanför den ordinarie 
undervisningen, vilket inkluderar alla sorters hemuppgifter, frivilliga som obligatoriska. Denna 
studie berör endast läxor inom matematikundervisning. 
 

2.2. Motivation 

Motivation är ett centralt begrepp i lärarens arbete. Begreppet motivation används ofta i syftet att 
få eleverna att själva vilja göra skolarbetet med målet att ta bort känslan av tvång i samband med 
arbetsuppgifter Man kan se motivation som en drivkraft där lärarna får eleverna att vilja göra det 
som de måste göra (Österlind, 1998:20). Österlind (1998:20-21) beskriver olika tillvägagångssätt 
med avsikten att leda eleverna in på en väg, där de hittar motivation till de uppgifter som lärarna 
vill få dem att göra. Några av dessa vägar är individualiserad undervisning som i dagens 
undervisning och läroplaner getts allt större utrymme. En annan väg till elevernas motivation är 
att inleda eleverna på effektivitetstänkande, där de uppmanas till att använda tiden på ett 
förmånligt sätt för deras lärande (Österlind, 1998:20-21). 
 
I forskning som behandlar läxor så nämns det ofta om motivation som en bidragande faktor till 
läxans positiva respektive negativa effekter. Kristofferson & Limin, (2015:7) skriver hur läxor kan 
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ha olika inverkan på elevernas motivation till skolarbetet, utifrån deras olika förutsättningar och 
inställningar till skolarbetet (Kristofferson & Limin, 2015:7). Det samma går att hitta i 
Skolverkets stödmaterial, där man kan läsa om läxors påverkan på elevernas motivation genom 
dess inverkan på balansen mellan skola och fritid (Skolverket, 2014:10). 
 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad aktuell forskning säger om 
läxors inverkan på elevers lärande i matematikundervisning och lärares möjligheter att stimulera 
elevers lärande i matematik genom dessa.  
 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka eventuella fördelar respektive nackdelar finns det med läxor i matematik?  

 Hur kan lärare stimulera elevers lärande i matematik genom läxor i matematik?  
 

3. Bakgrund 
Detta avsnitt har som avsikt att ge en bakgrund till den systematiska litteraturstudien, för att ge 
läsaren en förförståelse inför läsandet. I avsnittet redogörs först för läxans del i skolans historia 
genom tiderna samt några användningsområden för läxor i matematikundervisningen. Därefter 
behandlas definitionerna stimulans av lärande och perspektiv på lärande i de två sista avsnitten. 
 

3.1. Läxan i svensk skolhistoria 

I svensk skolhistoria har läxor funnits med i långa tider. Lundahl (2004:19) har i sin text 
analyserat kunskapsbedömning i Sveriges första läroverksstadgor. Ordet hemläxa fanns med för 
första gången i läroverksstadgan från år 1611: ”när skolan upplöses, givas s.k. ferieläxa, vilken 
lärjungarna skola uppläsa ur minnet vid sin återkomst efter sockengången” (Lundahl 2004:19). 
Ordet läxa hade även nämnts ännu tidigare än detta, i 1561 års kyrkoordning, där läxa syftade till 
högläsning av stycken från bibeln eller katekesen. Det framgår av detta att ordet läxa hade en 
annan betydelse då än vad vi lägger i ordet läxa idag. I 1649 års skolordning talar man om läxor 
som en nödvändig del av repetitioner och att läxor gavs med avsikten att lära sig viss kunskap 
utantill (Lundahl 2004:18-19).  
 
Den första allmänna läroplanen från 1964 säger att ”huvuddelen av det med skolan förbundna 
arbetet bör göras i skolan” (Skolverket 1964: 57). År 1969 skriver man i läroplanen att 
”huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet skall göras i skolan” (Skolverket 1969:69). 
Man nämner också att ”Hemuppgifter /.../ bör i största möjliga utsträckning vara frivilliga för 
eleverna” (Skolverket 1969:71). I den efterföljande läroplanen år 1980 beskriver man 
”hemuppgifter för eleverna [som utgörande av] en del av skolans arbetssätt” (Skolverket 
1980:50). Läroplanen från 1994 skriver däremot inte något om läxor eller hemarbete, vilket även 
gäller för dagens aktuella läroplan från 2011. Utifrån detta kan konstateras hur innebörden för 
läxa/läxor har pendlat genom åren. De senaste åren har man sett på läxan som en frivillig del av 
elevens skolgång, eller något som är upp till varje skola att avgöra om läxan skall vara en del av 
undervisningen eller ej. 
 
Som nämnts inledningsvis så behandlas inte fenomenet läxor eller hemuppgifter i dagens 
styrdokument. Det finns dock artiklar och rekommendationer för läxans användning inom skolan 
hos Skolverket, i de fall skolorna använder sig av läxor. Rekommendationerna från Skolverket 
beskriver hur lärare, vid användande av hemläxor, i så fall borde arbeta med dessa för att det skall 
vara gynnsamt för eleverna i undervisningen. 
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3.2. Läxans användning i matematikundervisningen 

I detta avsnitt beskrivs i vilka syften matematikläxan ofta används i matematikundervisning samt 
vanliga utformningar av matematikläxor.  
 

3.2.1. Läxans syfte 
Fördelar med matematikläxor beskrivs av många aktörer inom skolans verksamhet. Hellsten har i 
sin artikel utrett sju grupper för vilka syften läxor används i undervisning (Hellsten 1997:211-
214). Dessa syften kan antas vara likvärdiga för läxor i vilket ämne som helst, vilket även berör 
matematikläxor som denna studie behandlar. Hellstens indelning av de olika grupperna utgör 
olika skäl till varför läxor används i undervisningen, antingen för elevers eller lärares skull. Dessa 
motiv är: elevens förberedelse (för läxförhör eller prov), övning av elevens färdighet i att strukturera sin tid, 
lärarens behov av kontroll och styrning, läxans bidrag till familjens engagemang och sammanhållning, bekräftelse 
av elevrollens identitet och status, gemenskap och kontakt i samarbetet mellan hem och skola samt fokus på 
elevernas arbetsprestation i sitt arbete i skolan och hemma (Hellsten 1997:211-214).  

 
3.2.2. Läxans utformning 
Hellsten (1997:209) beskriver att det sällan finns anvisningar till lärare om läxuppgifter, varken i 
lärarhandledningar eller annat undervisningsmaterial, utan att det är lärarens uppgift att utforma 
dessa. Det finns även, enligt Hellsten (1997:209), mycket material tillgängligt på Internet där man 
kan hitta tips till föräldrar om stöttning av barnens läxläsning, på samma sätt som det också finns 
material riktat till lärare i form av idéer eller färdigt utformade läxuppgifter (Hellsten 1997:209). 
Hellsten har i sin studie granskat en mängd olika lärarhandledningar och kommit fram till 
slutsatsen att ingen av dem innehåller beskrivningar av särskilt utformade uppgifter för just läxor, 
men att det finns extramaterial att tillgå i form av individuella arbetsuppgifter. Hellsten (1997:209) 
drar en skiljelinje mellan skoluppgifter som görs under lärares handledning och läxor som utförs 
utan lärares hjälp eller vägledning. Han anser att det borde finnas särskilda uppgifter som är 
anpassade för arbete utanför skolan, eftersom dessa görs utan lärarens handledning. Han 
poängterar därför frånvaron av sådana utformade uppgifter i de granskade lärarhandledningarna. 
Hellsten (1997:209) nämner två lärarhandledningar i matematik som innehåller konkreta förslag 
på hemuppgifter, men han beskriver att dessa uppgifter ser precis ut som övriga uppgifter i 
boken, med enda skillnaden att de kallas för just läxuppgifter (Hellsten 1997:209).  
 
En vanlig utformning av läxan är ofta att den ges i syftet att avsluta ofärdiga uppgifter hemma. 
Detta innebär oftast att läxuppgifterna är av samma utformning som de uppgifter som görs i 
skolan. Dessa utformningar är vanliga för läxor som syftar till att komma ikapp med skolarbetet 
(Hellsten 1997: 208-209). Skolverket nämner även dessa typer av läxor i sitt stödmaterial, där man 
beskriver dem som läxor som syftar till att komma ikapp eller slutföra skolarbete hemma. Dessa 
läxor ges alltså till de elever som inte hunnit tillräckligt långt i skolarbetet (Skolverket 2014:13). 
Kling Sackerud (2009:133-134) beskriver samma fenomen, där eleverna får i läxa att slutföra de 
uppgifter som inte hinns med på lektionen, vilket kan medföra att en del av eleverna blir 
frustrerade om läraren använder för mycket lektionstid åt genomgångar eller muntliga samtal. 
Eleverna vill hellre använda tiden till att hinna med så många uppgifter som möjligt under 
lektionstid, för att slippa ta hem dem i läxa (Kling Sackerud, 2009: 133-134). 
 
En annan liknande läxa är repetitionsläxan, som syftar till att repetera det som gåtts igenom i 
skolan. Dessa läxor, i likhet med föregående, ser ofta ut på samma sätt som de uppgifter som 
görs i skolan. Repetitionsläxan beskrivs i Skolverkets material som syftande till att ge eleverna 
större möjligheter till mängdträning och repetition (Skolverket, 2014:13). 
 
Läxan kan även se ut på andra sätt, där ett exempel är så kallad förberedande läxa. Lärare 
använder dessa läxor ofta med syftet att förbereda eleverna till det som komma skall i 
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undervisningen. Skolverket beskriver det som att denna läxa ger underlag för fortsatt arbete i 
klassrummet (Skolverket 2014:13).  En sådan typ av läxa är ofta av praktisk natur och bidrar till 
att undervisningen sedan bygger vidare på elevernas (genom läxan) nyvunna erfarenheter 
(Skolverket, 2014:13).  

 

3.3 Stimulans av lärande 

I styrdokumenten nämns det en del om skolans och lärares uppdrag att främja elevers lärande 
genom att stimulera individen att inhämta och utveckla kunskaper (Skolverket 2011:9). Det 
nämns även i värdegrundsuppdraget om hur skollagen beskriver att utbildningen skall främja alla 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2011:7). Vid beskrivning 
av den likvärdiga utbildningen så kan man läsa i styrdokumenten att undervisningen skall 
anpassas till elevens förutsättningar och behov samt främja elevers lärande utifrån elevers 
bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011:8). På skolverkets hemsida 
nämner man dessutom om att matematikundervisningens övergripande syfte är att ”främja och 
förbättra elevers matematikinlärning och möjligheter att tillägna sig en matematisk kompetens. I 
arbetet med att främja och förbättra handlar mycket i lärararbetet om att skapa en lärandemiljö 
som ger eleverna lust att lära” (Skolverket, 2016a). 

 
3.4 Perspektiv på lärande 

Säljö (2012:195) beskriver olika perspektiv på lärande, varav det sociokulturella perspektivet fått 
stort inflytande i dagens skola. Han nämner att detta framträder i de senaste årens utredningar av 
läroplansreformerna, som varit tydligt påverkade av det sociokulturella perspektivet. Säljö 
(2012:195) beskriver vidare att orsakerna till det ökade intresset för detta perspektiv är bland 
annat det växande sociala utbytet världen över, där det ställs höga krav på kommunikation över 
nationella och kulturella gränser.  Detta medför att det blir viktigt för skolan att lära ut kunskaper 
som passar i många sammanhang och sammanlänkar olika sociala sammanhang med varandra. 
Dessutom är synen på undervisning idag mycket fokuserad på sociala samspel, där interaktion 
och kommunikation är viktiga faktorer för att lärande och utveckling skall infinna sig (Säljö, 
2012:195). 
 
Skolverket beskriver i en artikel (Skolverket 2015) vad som kan anses som forskningsbaserat 
lärande med starkt stöd i vetenskapen. Där kan man tydligt se hur det sociokulturella perspektivet 
också samstämmer med forskningsresultat. I artikeln visar man på fem viktiga faktorer som 
påverkar undervisningen, varav fyra av dem är sådana som behandlar relationen och samspelet 
mellan lärare och elev. Dessa är: tillit, inkludering, metakognition och självreglerat lärande, samt formativ 
bedömning (Skolverket 2015). Om man sätter dessa faktorer i sammanhanget matematikläxor, så 
framgår det att läraren kan påverka undervisningen i sitt användande av matematikläxor, då både 
utformningen av läxorna och elevers upplevelse av läxorna påverkas av dessa faktorer. Det är 
alltså viktigt för lärare att ha dessa faktorer i beaktande vid användandet av läxor i 
matematikundervisning. 
 

4. Metod 
Detta avsnitt redogör för utformning, sökprocess och sökmetod av denna systematiska 
litteraturstudie. Därefter beskrivs analysen av de utvalda artiklarna och slutligen ges en 
presentation av de utvalda artiklarna.  
 

4.1. Studiens utformning 

En systematisk litteraturstudie har i avseende att identifiera och bedöma alla relevanta studier 
inom ett område (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013:28). Sökorden för den 
systematiska sökningen har utformats utifrån studiens frågeställningar för att hitta så mycket 
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relevant forskning som möjligt på området. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013:75) skall en 
systematisk litteraturstudie inkludera så många relevanta forskningsartiklar och avhandlingar som 
möjligt inom ämnet. Författarna beskriver dock att urvalet ofta begränsas av praktiska svårigheter 
att täcka in all forskning, samt av författarens medvetna val vid sökningen av forskningsunderlag 
(Eriksson Barajas m.fl. 2013:75). På grund av dessa praktiska, och ibland även ekonomiska skäl, 
så säger författarna att det inte finns några regler för hur många artiklar som borde vara med i 
studien (Eriksson Barajas m.fl., 2013:31). Författarna har ställt upp fyra kriterier för att studien 
kan anses som en systematisk litteraturstudie. Första punkten beskriver att kriterier och metoder 
vid sökning och urval av artiklar skall återges tydligt, vilket i denna studie beskrivs under 
rubrikerna urvalskriterier och sökmetod. Det andra kriteriet är att studien skall redogöra för en tydlig 
sökstrategi, vilket beskrivs under avsnittet sökmetod. Tredje punkten är att alla artiklar som 
inkluderas i studien skall avkodas systematiskt, detta framställs i avsnittet analysmetod. Sista 
kriteriet är att resultatet nås genom att man genom metaanalys vägt samman resultatet från flera 
artiklar (Eriksson Barajas m.fl., 2013:27). Detta beskrivs även i avsnittet analysmetod. Den 
analysmetod som använts i denna studie är en innehållsanalys enligt Eriksson Barajas m.fl. 
(2013:147), där materialet analyserats för att hitta teman som besvarar studiens frågeställningar. 
En innehållsanalys ansågs vara relevant utifrån de typer av artiklar som hittades på området, där 
både kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat fanns med. Författarna beskriver att en 
systematisk litteraturstudie skall fokusera på forskning inom området som hittas i vetenskapliga 
artiklar eller rapporter (Eriksson Barajas, m.fl., 2013:31). Grunden till analysen i denna studie 
utgörs av utbildningsvetenskaplig forskning på området läxor inom matematik. 
 

4.2. Beskrivning av sökprocessen 

I detta avsnitt beskrivs närmare hur själva sökprocessen har gått till. Avsnitten beskriver de etiska 
aspekter som avvägts samt urvalskriterierna som begränsat valet av studier som tagits med i 
undersökningen.  
 

4.2.1 Etiska aspekter  
Enligt Eriksson Barajas m.fl. skall det framgå vilka etiska aspekter som avvägts vid arbetet med 
studien (Eriksson, Barajas m.fl., 2013:82). I denna studie har alla artiklar som tagits med i studien 
redovisats tydligt, vilket går att hitta under avsnittet presentation av valda artiklar. Det är även sådana 
artiklar som varit noggrant granskade utifrån etiska aspekter, såsom anonymitet för personer som 
deltagit i undersökningarna. Alla artiklar som ingår i resultatet redovisas noggrant.  Resultat som 
talar både för och emot författarens ståndpunkt skall tas med (Eriksson, Barajas m.fl. 2013:70). I 
denna studie är ingen hypotes ställd med tanken att bevisas eller motbevisas, utan 
frågeställningarna besvaras utifrån ett så brett perspektiv som möjligt, med den forskning som 
hittats på området. Artiklarna som tagits med i studien har blivit granskade innan publikation, 
Eriksson Barajas m.fl. (2013:61) rekommenderar filtreringen ”peer reviewed” för sökning av 
artiklar (Eriksson, Barajas m.fl. 2013: 61), vilket använts vid sökningar av artiklar till denna studie. 
All litteratur som finns med i arbetet arkiveras säkert i tio år (Eriksson, Barajas m.fl. 2013:70). 
 

4.2.2. Urvalskriterier 
Urvalskriterier för studien har till stor del bestämts utifrån Eriksson Barajas kriterier. Studiens 
syfte och frågeställningar har varit utgångspunkt för litteratursökningen med målet att hitta 
relevant forskning inom området. För sökning av forskning valdes en tidsperiod på tio år, då det 
ansågs vara en lagom tidsperiod för att forskningen ännu skall vara aktuell. I detta fall betyder det 
studier från år 2006 och framåt. Eriksson Barajas (2013:115) beskriver att en begränsning av 
studiernas ålder är relevant vid bedömning av en studies kvalitet, då gamla forskningsresultat 
snabbt kan bli ersatta av nya (Eriksson, Barajas m.fl., 2013:115). Studierna har även begränsats till 
språken svenska och engelska, på grund av språkförståelsen och endast sökord på dessa språk har 
tillämpats. 
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Studierna har granskats utifrån dess relevans för frågeställningarna. Första tanken var att begränsa 
urvalet till studier där man behandlade ämnet läxor endast inom matematikundervisningen. Efter 
insikten om en begränsad forskning på området så användes även en studie med allmän 
infallspunkt på ämnet läxor, då studiens innehåll ansågs tillämpningsbart även för 
matematikundervisning. Ålder för undersökningsgrupperna har begränsats till årskurserna 1-6. I 
vissa studier har man undersökt flera åldersgrupper och då har endast den del av studiens innehåll 
som avser rätt åldersgrupp använts. All litteratur har begränsats till att endast avse avhandlingar 
eller artiklar som uppfyller kriterierna ”peer reviewed” och ”scholarly journal”. ”Peer-reviewed” 
betyder att artiklarna har granskats utifrån vissa kriterier, däribland etiska, innan de blivit 
godkända för publikation. Begräsningen ”Scholarly journal” inkluderar endast akademiska artiklar 
och forskningsartiklar i sitt original, som är skrivna av forskare och vetenskapsmän inom en 
specifik akademisk disciplin. 
 

4.3. Sökmetod 

Sökning efter litteratur har gjorts i olika databaser, vilket beskrivs närmare i nästa avsnitt. I början 
av studien genomfördes ett möte med bibliotekarie från högskolan som gav vägledning om bra 
sökvägar och sökord. Detta rekommenderas även av Eriksson Barajas m.fl. (2013:75), då de 
beskriver att man kan effektivisera sökningen genom att ta hjälp av en bibliotekarie som känner 
till strukturen på lärosätets databaser. Sökningarna som gjordes dokumenterades i tabeller för att 
ge en översikt över antal träffar och genomgångna artiklar. Slutligen valdes ett antal artiklar ut för 
genomläsning och ett urval gjordes därefter av de mest relevanta artiklarna med hjälp av 
kvalitetsgranskning och innehållsanalys. Detta avsnitt beskriver databaserna och sökorden som 
använts.  
 

4.3.1. Databaser 
Flera databaser har använts för sökning av vetenskapliga artiklar till studien, dock har endast 
artiklar från sökningar gjorda i ERIC ProQuest ansetts som användbara. ERIC ProQuest samt 
LIBRIS är de databaser som berör matematik och pedagogik och är tillgängliga via Högskolan 
Dalarna. SUMMON har även använts, men där hittades inga relevanta artiklar och det var svårt 
att begränsa sökningen på ett överskådligt sätt. 
 
ERIC ProQuest 
Eric ProQuest är en underavdelning till världens största databas för pedagogisk litteratur, Eric. 
Eric ProQuest innehåller artiklar i fulltext och har enligt Eriksson Barajas (2013:75) ett brett 
utbud av bland annat vetenskapliga artiklar och rapporter inom ämnena pedagogik och psykologi. 
Man kan söka och hitta artiklar på olika språk, med det är främst engelska som används i 
databasen. Sökningar i denna databas har därför skett med engelska sökord. 
 
LIBRIS 
Libris är den databas som samlar innehåll från alla i LIBRIS registrerade bibliotek runt om i 
Sverige. Genom LIBRIS får man alltså tillgång till många vetenskapliga artiklar och rapporter 
som finns på universitets- och högskolebibliotek i Sverige. I LIBRIS har sökningar skett både på 
svenska och engelska. 
 
SUMMON  
Summon är en söktjänst via Högskolan dalarna som ger möjlighet att söka i bibliotekets alla 
tryckta och elektroniska material. Sökningarna har gjorts på både svenska och engelska. 
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4.3.2. Sökord 
Matematik, läx* hemläx*, undervisning*, elev* 
Math*, homework, mathematical homework, teaching, learning, learning approach, pupil 
perspective 
 
Dessa sökord utarbetades utifrån frågeställningarna. Det visade sig dock under sökprocessen att 
alla sökord inte behövdes, då sökningarna måste hållas mycket brett för att hitta tillräckligt 
utförliga sökresultat. 
 

4.4. Dataanalys 

I detta avsnitt presenteras sökresultaten, samt kvalitetsgranskning och analys av de valda 
artiklarna. Först presenteras den systematiska sökningen i tabeller där man kan avläsa antal 
sökträffar, hur många titlar, abstract och artiklar som lästs och till slut tagits med i studien. 
Därefter beskrivs kvalitetsgranskningen av de utvalda studierna som begränsade urvalet till endast 
de artiklar som bedömdes vara tillräckligt kvalitativa. Slutligen beskrivs analysen av artiklarnas 
innehåll. 
 

4.4.1 Sökträffar  
Det som i tabellerna anges som antal valda artiklar utgör till viss del samma artiklar, då samma 
artiklar kom upp i flera sökningar. Sökningar i de databaser som varit mest relevanta för den 
systematiska studien redogörs nedan, dock har endast sökresultat från ERIC ProQuest använts 
till studien. I de fall där antal sökträffar gick över 1000, ansågs det som för många titlar att gå 
igenom, dessa träffar har därför markerats i tabellen som icke hanterbart antal. 
 
Tabell 1. Sökträffar i ERIC ProQuest 

Sökord  Avgränsningar  
Träffar 
totalt 

Läst titel 
Läst 
abstract 

Läst 
artikel 

Antal 
valda 
artiklar 

math* homework*  

Scholarly journals, peer- 
reviewed  

78 78 12 10 3 

Scholarly journals, peer-
reviewed, elementary 
education 

27 27 10 5 1 

homework  
Scholarly journals, peer- 
reviewed 

3272 
icke 

hanterbart 
antal 

0 0 0 

homework  
Scholarly journals, peer- 
reviewed, elementary 
education 

182 182 29 11 5 

math* 
Scholarly journals, peer- 
reviewed, elementary 
education 

1205 
icke 

hanterbart 
antal 

0 0 0 

math*AND 
homework* AND 
student perspective  

Scholarly journals, peer- 
reviewed, elementary 
education 

0 0 0 0 0 

math*AND 
homework* AND 
pupil perspective  

Scholarly journals, peer- 
reviewed, elementary 
education 

0 0 0 0 0 
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Tabell 2. Sökträffar i LIBRIS 

Sökord  Avgränsningar 
Träffar 
totalt 

Läst 
titel 

Läst 
abstract 

Läst 
artikel 

Antal valda 
artiklar 

matematik* läx*  avhandlingar 0 0 0 0 0 

matematik* undervisning* avhandlingar 138 138 3 0 0 

matematk* undervisning* 
elev*  

8 8 1 0 0 

 
Tabell 3. Sökträffar i SUMMON 

Sökord  Avgränsningar 
Träffar 
totalt 

Läst titel 
Läst 
abstract 

Läst 
artikel 

Antal valda 
artiklar 

matematik* läx*  
peer reviewed, 
avhandling 

1 1 1 0 0 

homework math*  
peer reviewed, 
tidskriftsartikel  

20828 
icke 

hanterbart 
antal 

0 0 0 

”homework 
mathematics”  

peer reviewed, 
tidskriftsartikel  

17 17 13 1 0 

 
4.4.2 Kompletterande sökning  
En kompletterande sökning gjordes för att söka på författaren till en artikel som hittats via 
referenslistan till skolverkets stödmaterial. En sökning gjordes även på en forskares namn som 
hittats via en tidningsartikel som handlade om matematikläxor. Dessa författares namn användes 
därför till att hitta artiklarna via EricProQuest med filtreringen ”scholarly journals” och ”peer 
reviewed”. I dessa sökningar hittades två artiklar till som användes i studien. Nedan presenteras 
den kompletterande sökningen i tabell. 
 
Tabell 4. kompletterande sökning, Eric ProQuest. 

Sökord  Avgränsningar 
Träffar 
totalt 

Läst 
titel 

Läst 
abstract 

Läst 
artikel 

Antal valda 
artiklar 

Jan-Eric Gustafsson, 
homework 

Scholarly journals, peer 
reviewed,  

13 13 1 1 1 

Margaretha 
Kristoffersson 

Scholarly journals, peer 
reviewed,  

1 1 1 1 1 

 
 
4.4.3. Kvalitetsgranskning 
Enligt Eriksson, Barajas (2013:114) är kvalitetsgranskning av artiklarna en viktig faktor för 
litteraturstudiens värde. Det betyder att artiklarna som tas med i studien skall uppfylla vissa 
kriterier för att anses som tillräckligt kvalitativa, författarna skriver dock att det inte finns någon 
tydlig mall för hur en kvalitetsgranskning skall genomföras. I den systematiska sökningen har en 
viss begräsning redan gjorts, men efter det genomgick artiklarna en närmare kvalitetsgranskning 
där utformning, syfte, metodval, analys och slutsatser granskades noggrannare. Dessa kriterier är 
baserade på kriterierna av vad som borde utgöra grunden för granskning av en studies kvalitet 
(Eriksson Barajas, 2013:114). I nedanstående tabell presenteras hur de utvalda artiklarna till 
studien granskats utifrån dessa kriterier.  
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Tabell 5. Kvalitetsgranskning 

 

 
Utifrån tabellen ser man att kriterierna i kvalitetsgranskningen kunde besvaras med ”ja” för 
samtliga artiklar som tagits med i studien. Detta betyder att artiklarna uppfyllt tillräcklig god 
kvalitet för vidare analys och kan användas för att sammanställa resultatet i denna systematiska 
litteraturstudie. Utöver de frågor som utformats för själva kvalitetsgranskningen så har även 
undersökningsgruppernas anonymitet varit i beaktande vid denna noggrannare genomgång av 
artiklarna.  
 

4.4.4. Analysmetod         
I detta avsnitt redogörs för innehållsanalysen av de utvalda artiklarna till studien. En 
innehållsanalys enligt (Eriksson, Barajas 2013:147) skall analysera innehållet för att hitta teman 
och mönster som kan kategoriseras och analyseras på ett systematiskt sätt. För att bli insatt i 
innehållet i artiklarna så har de först lästs igenom ett flertal gånger. En sökning gjordes även i 
varje artikel efter orden ”math” och ”homework” för att få en överblick av hur stor del av 
artiklarna som verkligen tog upp dessa ämnen. Därefter granskades och markerades det innehåll 
som ansågs vara relevant till frågeställningarna ”Vilka eventuella fördelar respektive nackdelar 
finns det med läxor i matematik?, samt ”Hur kan lärare stimulera elevers lärande i matematik 
genom läxor i matematik?”. I denna process granskades även innehållet utifrån urvalskriterierna i 
de fall då undersökningarna gjorts för olika åldersgrupper eller olika frågeställningar, där endast 
vissa delar ansågs vara relevanta till denna studie. Det innehåll som ansågs vara relevant 
markerades med färg i varje artikel. Efter detta sammanställdes det markerade materialet från 
respektive artikel i ett enskilt dokument och översattes samtidigt till svenska. Det material som 
hittats kategoriserades sedan utifrån frågeställningarna under två rubriker, Fördelar och nackdelar för 
elevers lärande i matematik med läxor i matematik, samt Lärares stimulans av elevers lärande i matematik 
genom läxor i matematik. Därefter specificerades det första avsnittet i underrubrikerna fördelar och 
nackdelar. Det andra avsnittet delades in i underrubrikerna individualisering samt olika typer av 
matematikläxor. 
 

 

 

Artikel: C. H. 
Brock, 
D. Lapp,    
J. Flood,    
D. Fisher    
K. Tao 
Han (2007) 

M. 
Kalchman, 
B. Marentette 
(2012) 

M. Mendicino, 
L. Razzaq, 
N. T. 
Heffernan 
(2009) 

Rønning 
(2012) 

J-E. 
Gustafsson 
(2013) 

Z. Ç. 
Özcan, 
E. 
Erktin 
(2015) 

Limin’ Gu, 
Margaretha 
Kristoffersson 
(2015) 
 
 

Studiens syfte är 
tydligt formulerat  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Urvalsmetod 
beskrivs 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Platsen för studiens 
genomförande 
anges 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Datainsamlings-
metod beskrivs 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Analysmetod 
beskrivs 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Studiens syfte 
uppfylls  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Slutsatser dragna 
utifrån resultat finns 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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4.5. Presentation av valda artiklar 

I artikeln A comparison of traditional homework compared to computer-supported homework undersöker 
Michael Mendicino, Leena Razzaq & Neil T. Heffernan (2009) elevers lärande genom 
matematikläxor som görs via ett så kallat ”intelligent” webb-baserat handledningssystem. I 
undersökningen deltog 4 klasser från årskurs fem. Klasserna bestod av totalt 93 elever, men av 
olika orsaker kunde endast 76 delta i studien, varav 54 av dessa hade Internet hemma. Slutligen 
undersöktes 28 elevers resultat i studien, på grund av icke inlämnade eller ogiltiga svarsresultat av 
eleverna. Alla elever deltog i både webbaserade hemuppgifter, samt traditionella penna- och 
pappersuppgifter. Läxorna var uppgifter om taluppfattning eller blandade problem och alla 
uppgifter gjordes av varje klass, antingen i pappersformat eller i webb-programmet. Det webb-
baserade programmet som användes gav eleverna stöd i form av vägledning vid svårigheter samt 
feedback efter att uppgifterna avslutats. Eleverna gjorde före- och eftertest för varje läxa. Studien 
visar att de läxor som gjorts genom det webb-baserade programmet ledde till bättre resultat i 
testen än de läxor som gjorts med det som författarna kallar för ”traditionella” papper- och 
penna läxor. Studien har utförts i USA i en liten stad på landsbygden. 
  

Artikeln Homework as test preparation: Its Promise and Efficacy är skriven av Mindy Kalchman och 

Brian Marentette, (2012). Studien undersöker om elevers matematiska självförtroende, 

kompetens och provresultat, kan förbättras genom att de tilldelas läxor varje vecka som baseras 

på vardagsmatematik. I studien kallas denna metod för MIEL, som betyder ”Math In Everyday 

Life”. Resultaten mättes genom regelbundna prov som hölls tre gånger per år, det betyder att 

man undersökte elevernas provresultat före, under tiden och efter projektet. Läxorna bestod i att 

i huvudsak redogöra för hur och när man använder matematik utanför skoltid. Förutom att man 

undersökte elevernas utveckling i provresultat så tog man även reda på elevernas inställning till 

MIEL-baserade läxor och deras tankar om vilken effekt dessa hade på deras lärande. I studien 

deltog 17 elever från årskurs fem. Resultatet visar att eleverna som fick MIEL-baserade läxor 

upplevde större motivation till matematikundervisningen samt att deras egna erfarenheter fick en 

central roll i matematiken. 71% av elevernas resultat ökade från höst till vinter. 82% av eleverna 

ökade sina resultat från vinter till vår och 76% ökade från höst till vår.  Studien är gjord i en 

kommunal skola i en förort i USA.  

I artikeln Who benefits from homework assignments? skriver Marte Rønning (2010) om en analys av 
Holländska data där man studerat om läxor har en heterogen inverkan på elevers resultat. 
Artikeln använder data från Holländska studier som innehåller information från lärare, rektorer, 
elever samt elevernas föräldrar i åk 2,4,6 och 8 under åren 1994–95, 1996–97, 1998–99 2000–01 
och 2002–03. I studien ingick 22 länder, varav bland annat Norge, Japan och USA, dock inte 
Sverige. Grundskolan i Nederländerna har 8 årskurser. Barn börjar skolan när de är 4-5 år gamla 
och slutar då de är 11-12 år, vilket betyder att elever i årskurs 8 även är relevanta för denna studie. 
Studien visar att resultaten för elever från missgynnande bakgrunder inte påverkas nämnvärt av 
mer hemläxor, medan högpresterande elever från gynnsamma hemförhållanden får bättre resultat 
i de klasser där de får läxor. Slutsatsen visar att läxor ökar klyftan mellan elever från olika sociala 
förhållanden. 
 
Artikeln Enhancing Mathematics Achievement of Elementary School Students through Homework Assignments 

Enriched with Metacognitive Questions av  eynep  ig dem Özcan, Emine Erktin (2015) beskriver en 
undersökning gjord på en grundskola i Istanbul. Man har i studien undersökt effekten av elevers 
resultat i matematik, då de får matematikläxor berikade med metakognitiva frågor. Studien är en 
kvasi-experimentiell studie och eleverna som deltog hade en medelålder på 13 år, vilket skulle 
motsvara ungefär en åk 6 i svensk skola. I studien användes två elevgrupper, där ena gruppen 
utgjorde en kontrollgrupp som gjorde traditionella läxor. Den andra gruppen fick likadana 
uppgifter till läxa men dessa var utökade med metakognitiva frågor. Båda grupperna undervisades 
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av samma lärare och gjorde i början av undersökningen ett test som mätte deras matematiska 
kunskaper samt deras förhållande till läxor. Därefter fick de läxor inför varje helg under en tolv-
veckors period. Efter dessa veckor mättes gruppernas resultat igen med hjälp av ett nytt test. 
Slutsatsen av studien visar att ett ökat resultat kan uppnås genom att utöka matematikläxor med 
metakognitiva tilläggsfrågor, samt göra matematikläxorna mer motiverande för eleverna. 
 
Artikeln Causal inference in educational effectiveness research: a comparison of three methods to investigate effects 
of homework on student achievement av Jan-Eric Gustafsson (2013) beskriver en analys av TIMSS 
undersökningar från 2003 och 2006. TIMSS undersöker matematiska och naturvetenskapliga 
kunskaper för elever i årskurserna 4 och 8. Totalt deltog 49 länder (eller skolsystem) i TIMSS-
undersökningen som gjordes år 2003 och 60 länder i TIMSS-undersökningen från år 2006. 
TIMSS-undersökningarna innehöll även frågeformulär till eleverna där man bland annat 
undersökte hur mycket tid man använder på matematikläxor, samt ett frågeformulär till lärarna 
där man frågade efter frekvens och förväntad tidsåtgång för utförandet av matematikläxorna. Det 
fanns även frågor som undersökte elevernas socioekonomiska bakgrund. Endast de länder som 
hade tillräcklig mängd registrerade data om matematikläxor är inkluderade i studien, vilket 
uppgick till ett nummer av totalt 22 skolsystem, däribland Norge, Japan och USA, dock inte 
Sverige. 
 
Artikeln Does homework matter? av Cynthia H. Brock, Diane Lapp,   James Flood,   Douglas Fisher 
och  Keonghee Tao Han (2007) har undersökt varför lärare ger läxor, vilka sorts läxor de ger och 
deras tankar om läxornas effekt/påverkan på elevernas framgång i skolan. I undersökningen 
besvarades 133 enkäter från grundskolelärare, samt 27 intervjuer ur samma grupp. Intervjuerna 
fokuserade på orsaker till varför lärarna använde läxor, samt vilka sorters läxor de gav eleverna. 
Alla lärare arbetade i Södra Kalifornien på 12 skolor i varierande storlek mellan 945-1440 elever. 
Resultatet visar att den huvudsakliga orsaken till att lärare ger läxor var att praktisera färdigheter. 
En annan orsak till att de gav läxor var på grund av förväntningar från skolan eller föräldrar. 
Studien visar också att de flesta lärare hade elever från mindre gynnsamma förhållanden i åtanke i 
läxanvändandet. Nästan två tredjedelar av lärarna svarade att de ger exakt samma läxor till alla 
elever. 
 
Artikeln Swedish Lower Secondary School Teachers’ Perceptions and Experiences Regarding Homework av 
Limin’ Gu och Margaretha Kristoffersson (2015) undersöker svenska lärares föreställningar och  
erfarenheter kring läxor, samt deras förståelse kring läxornas potential och utmaningar för elevers 
lärande och utveckling. Undersökningen gjordes med enkäter där 201 giltiga enkäter inkom. 
Resultatet visar på att lärare anser att matematik är ett ämne där det behövs repetitionsläxor, få av 
lärarna anser att tidsplanering och föräldrarnas involvering har något att göra med läxor eller dess 
syfte.  

 

5. Resultat  
Syftet med denna studie är att undersöka vad aktuell forskning säger om läxors påverkan på 
elevers lärande i matematik och lärares möjligheter att stimulera elevers lärande i matematik 
genom läxor. Syftet preciseras i två frågeställningar, där den första är Vilka eventuella fördelar 
respektive nackdelar finns det med läxor i matematik? och den andra Hur kan lärare stimulera elevers lärande 
i matematik genom läxor i matematik?. Detta avsnitt tar sin utgångspunkt i de två frågeställningarna 
där två avsnitt respektive frågeställning var för sig. 
 

5.1. Fördelar och nackdelar för elevers lärande i matematik med läxor i 

matematik 
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Eftersom varken utformning av matematikläxor eller elevers enskilda förutsättningar är konstanta 
och lika i alla sammanhang, så måste frågeställningen betraktas utifrån matematikläxors 
användning i undervisningen, samt utifrån elevers olika förutsättningar. Det går alltså inte att 
beskriva fördelar eller nackdelar som är genomgående och gemensamt för alla elever och för alla 
typer av matematikläxor. Resultatet i detta avsnitt visar vad forskningsresultat säger om eventuella 
fördelar och nackdelar som kan uppstå för elevers lärande, beroende på hur matematikläxor 
används av lärare i undervisningen, samt beroende på elevers olika förutsättningar.  
 

5.1.1. Fördelar  
Brock, Lapp   , Flood, Fisher    och Tao Han (2007:365) beskriver i sin studie att större delen av 
lärarna i deras studie gav läxor i matematik. Matematik var i själva verket det ämne där man gav 
flest läxor. Lärarnas syfte med läxor var till övervägande del att ge möjligheter för eleverna att öva 
och repetera de färdigheter som praktiserats i skolan. Lärarna anser att sådana 
repetitionsövningar verkar positivt på elevernas lärande. Även om många lärare beskriver att 
läxor är till för att praktisera det som gåtts igenom i skolan, så var inte alla lärare av denna åsikt. 
En del av lärarna i Brocks undersökning ifrågasatte det som författarna till artikeln kallar för 
”typiska arbetssätt”, där de vanligaste matematikläxorna utgjorde en del av detta arbetssätt (Brock 
m.fl., 2007:365). Fördelen med matematikläxor som extra tid till repetition, har undersökts i 
studien av Gustafsson (2013), där man undersökt sambandet mellan just faktorerna tid lagd på 
läxläsning samt studieresultat. Resultaten är grundade på TIMSS undersökningar från 22 länder, 
därav Norge, USA och Japan (dock inte Sverige). Sverige togs inte med i studien på grund av 
otydliga resultat angående just läxor, även om Sverige deltagit i TIMSS undersökningarna. 
Gustafsson skriver dock att resultaten inte skall ses som riktlinjer för några drastiska åtaganden, 
utan att de endast är en jämförelse för hur en ökad tid för matematikläxor kan påverka elevers 
skolresultat. Resultatet visar en effekt på att 100 minuter extra tid lagd för matematikläxor per 
vecka ger ett steg upp på betygsstegen, exempelvis från betyget 7 till betyget 8, på en betygsskala 
1-10. Undersökningen visar att en del länder kan vinna på att öka tiden som läggs på 
matematikläxor om målet är att höja elevers studieresultat (Gustafsson, 2013:293). 
 

5.1.2. Nackdelar 
Brock m. fl. (20017:368) diskuterar att det finns få läxmetoder som är gynnsamma för elever i 
lägre skolåldrar, syftande på elever i grundskolan. Författaren till artikeln poängterar att det finns 
forskning som visar att läxor till och med kan ha negativ inverkan på elevernas attityd mot skolan 
Brock m.fl. (2007:368). Studien av Rønning (2010:63) visar på viktiga samband mellan hur elevers 
lärande påverkas av deras familjära bakgrund och ålder. Man har sett att elever ofta fallit undan 
på grund av svåra hemförhållanden redan innan skolåldern och att barn i yngre åldrar därför 
drabbas tidigt på grund av deras olika förutsättningar att få läxor gjorda. Därför, beskriver 
Rønning (2010:63) vikten av att lärare prioriterar att dessa redan existerande skillnader inte blir 
ännu större genom att ge eleverna läxor som förstärker elevernas olika förutsättningar att utföra 
sina läxor i hemmiljön. Föräldrarnas kapacitet att hjälpa barnen med läxarbetet och annat som 
berör skolans verksamhet är alltså en faktor som påverkar hur eleven gynnas/missgynnas av läxor 
som lärarna utdelar (Rønning, 2010:63). Limin’ Gu och Kristofferson (2015:7) beskriver hur 
elever med svårigheter och svagt stöd hemifrån missgynnas av läxarbete, samtidigt som det 
gynnar elever som redan är motiverade och fokuserade på skolarbetet (Limin’ Gu, Kristofferson 
2015:7). Slutsatsen av detta är att klyftan mellan de elever som har stöttande föräldrar, hög 
motivation och bra fokus på skolarbetet gentemot eleverna med svagt stöd hemifrån, låg 
motivation och sämre förutsättningar riskerar att bli större om inte läxarbetet individanpassas 
(Limin’ Gu, Kristofferson 2015:7). Rønning (2010:62) skriver att om läxorna är för många och 
för svåra så kan man riskera att sänka elevernas motivation och vilja att genomföra och 
framförallt fullföra läxorna till slut. 
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5.2. Lärares stimulans av elevers lärande i matematik genom läxor i matematik  

Detta avsnitt behandlar fråga nummer två i frågeställningen, Hur kan lärare stimulera elevers lärande i 
matematik genom läxor i matematik? Som tidigare konstaterat, beror elevers lärande i matematik på 
många faktorer. I detta avsnitt beskrivs hur lärare kan arbeta med matematikläxor för att gynna 
elevers lärande på bästa möjliga sätt. Avsnittet är indelat i underrubrikerna individanpassning och 
olika typer av matematikläxor. 
 

5.2.1. Individanpassning  
Lärare som individanpassar läxarbetet ger större möjligheter för alla elever att påverkas positivt i 
sitt lärande genom läxor. Elever som inte har tillräckligt stöd hemifrån, borde erbjudas läxhjälp på 
skolan utöver ordinarie undervisning (Brock m.fl. 2007:368). Även Rønning (2010:63) och Limin’ 
Gu, Kristofferson (2015:7) stöder detta då deras studier visar att elever med svagt stöd hemifrån, 
då särskilt elever i lägre skolåldrar, måste stöttas av lärarna så att inte läxorna istället bidrar till 
större klyftor mellan dessa elever och elever med gynnsamma förutsättningar hemifrån (Rønning, 
2010:63; Limin’ Gu, Kristofferson 2015:7). Författarna ger exempel på att läxarbetet kan 
individanpassas genom att ordna möjligheter för eleverna att fullföra läxorna i skolan, då det ger 
alla elever möjligheter till en stöttande undervisning som då blir mer jämlik för alla. Detta stöd 
hjälper främst de elever som av olika orsaker har svagt stöd i läxarbetet i hemmiljön (Limin’ Gu, 
Kristofferson 2015:7). Brock m.fl. (2007:367) beskriver att lärare måste ta hänsyn till elever med 
alla olika slags behov i sin undervisning, även dem som har språksvårigheter hemma. I artikeln 
beskrivs hur lärare hjälper elever vars föräldrar inte förmår att vara till stöd i läxarbetet på grund 
av språksvårigheter. Lärarna såg till att dessa elever fick möjlighet till stöd i form av läxhjälp på 
skolan vid sidan av ordinarie undervisning (Brock m.fl. 2007:367). Det verkar också finnas ett 
samband mellan elevernas lärande och den tid det tar för dem att få hjälp och feedback för sitt 
arbete med matematikläxor. Mendicino, Razzaq & Heffernan (2009:343) beskriver att omedelbar 
feedback, hjälp och betygsättning har en positiv inverkan på elevernas inställning, motivation och 
lärande (2009:343). En meningsfull läxa innehåller klara instruktioner, variation av uppgifter, 
feedback inom rimlig tid, samt beaktande av elevers individuella möjligheter och förutsättningar 
Rønning (2010:62). 
 

5.2.2. Olika typer av matematikläxor  
Mendicina m.fl (2009:342) har undersökt skillnaden i elevers lärande i matematik genom penna- 
och pappersläxor, jämfört med webbaserade läxor som utförs med självrättande program. 
Skillnaden för eleverna att utföra identiska läxor men i två helt olika utformningar, var att webb-
baserade matematikläxor mycket snabbt gav dem stöd och feedback i sitt arbete, medan papper- 
och penna läxor gjorde att de fick vänta till dagen efter för att få stöd och feedback av läraren. 
Studien visar att eleverna lärde sig betydligt mer med webb-baserade läxor än genom läxor som 
gjordes med penna och papper. Den genomsnittliga poängökningen mellan före- och efter-testen 
för elever som gjorde webb-baserade läxor var 2,32 poäng av 10, medan elever som gjorde 
matematikläxor med penna och papper hade en ökning på 1,14 poäng av tio. Författarna 
beskriver att detta är en stor ökning, även i jämförelse med andra studier (Mendicina m.fl. 
2009:342).  

 
Mendicina m.fl. (2009:343) betonar, att deras studie betraktar effekten av lärande i hemmiljö och 
inte i klassrumsmiljö, vilket betyder att dessa resultat kan användas som grund för att hjälpa 
elever att lära sig mer ifrån läxarbetet. Författarnas slutsats är att man genom att använda 
liknande system i undervisningen, kan gynna elevers lärande på ett bättre sätt än genom läxor 
som utförs med papper och penna (Mendicino m.fl. 2009:343). De positiva faktorerna med 
denna typ av matematikläxor är att de webbaserade läxorna ger omedelbar feedback till eleverna, 
samt så kallad ”intelligent” hjälp när de stöter på svårigheter. Denna ”intelligenta” hjälp betyder 
att programmet kan handleda eleven med feedback på deras svar, men också handleda eleven när 
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hen gör fel. Denna typ av läxprogram gynnar inte endast eleverna i sitt lärande men även lärarna i 
sin undervisning. Varje gång eleven använder programmet, ”lär” sig programmet mer om vilken 
nivå eleven ligger på. Programmet kan avläsa vilka svårigheter varje individ har, men också vilka 
svårigheter som är övergripande för varje klass. Detta blir alltså en hjälp för läraren att kunna 
anpassa matematikundervisningen på ett bättre sätt för eleverna (Mendicina m.fl. 2009:334). 
  
Kalchman och Marentette (2012) har i sin studie undersökt skillnader i elevers provresultat 
genom utförande av hemläxor som baseras på så kallad elevnära vardagsmatematik- MIEL ”Math 
In Everyday Life”. Resultaten från undersökningen är följande: Tolv elever (71%) förbättrade 
sina resultat från höst till vinter, 14 (82%) från vinter till vår och 13 (76%) från höst till vår 
(Kalchman och Marentette, 2012:4). Förutom att undersöka elevers utveckling av provresultat så 
undersöktes även elevernas tankar och åsikter kring de vardagsmatematikbaserade läxorna och 
den studie som de varit en del av. Eleverna uttryckte att uppgifterna öppnade deras ögon för den 
matematik som görs utanför skolan. De ansåg även att matematiken som gjordes i skolan blev 
lättare och fick en ökad meningsfullhet. Eleverna beskrev att de kände sig tryggare när de utsattes 
för oförutsägbara provfrågor och litade på så sätt mer på sina egna förmågor. Man upplevde 
också ökat självförtroende i att svara utförligare på frågor. Trots att studien som eleverna deltog i, 
utgjorde extra läxor för eleverna så upplevde de flesta att de fick fördelar i klassrumsarbetet och 
till prov, samt att de gentemot sina kamrater som inte arbetat med MIEL, lyckades bättre i 
matematikrelaterade uppgifter utanför skolan (Kalchman och Marentette, 2012:5). Även om 
studien beskriver förberedelser för prov så anser författarna att lärare måste hitta vägar som går 
runt provfokuserande metoder, men som stärker barns motivation till lärande och matematik. De 
anser att MIEL är ett möjligt närmande till detta. MIEL gav eleverna möjlighet att utföra 
problemlösande uppgifter där deras egna erfarenheter blev centrum för matematikuppgiften, 
vilket gjorde att de även fick känna meningsfullhet i matematikundervisningen (Kalchman och 
Marentette, 2012:5).  
 
Zeynep och Erktin (2015) har undersökt skillnaden mellan elevers prestationer efter att ha fått 
matematikhemläxor innehållande metakognitiva frågor, respektive elever som fått samma 
matematikläxor men utan dessa frågor. Innan eleverna fick läxorna skulle de besvara följande 
frågor utifrån den gångna veckans matematikundervisning: 

 Vilket huvudämne lärde du dig under matematiklektionerna förra veckan? 

 Vad var underrubrikerna för detta ämne? 

 Vilka delar var lätta? 

 Vilka delar var svåra? 

 Vad tänker du att du skall göra med de delar som du hade svårigheter i? (Zeynep & 
Erktin, 2015:1419) 

 
Innan eleverna började med läxan skulle de först besvara följande frågor: 

 När ska du börja med läxarbetet? 

 Vad tänker du om läxans svårighetsgrad? (Zeynep & Erktin, 2015:1419) 

Om eleverna stötte på svårigheter och inte kunde slutföra någon uppgift fick de dessutom 
besvara följande frågor: 

 ”Vilket ämne är problemet relaterat till? 

 Finns det något problem som liknar det som finns i din textbok eller anteckningsbok? 

 Om det finns några liknande problem, vilka är likheterna? 

 Vad är skillnaderna? 

 Vad behöver du veta för att lösa detta problem?” ( eynep & Erktin, 2015:1420)  
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Resultatet visar att de elever som fått matematikläxor berikade med metakognitiva frågor fick 
bättre resultat än de elever som gjorde dessa läxor utan metakognitiva frågor. Man ser en skillnad 
på 11% i de två elevgruppernas resultat. (Zeynep, Erktin, 2015:1421). 

5.3. Sammanfattning av resultat 

Resultatet från denna studie visar att det finns både fördelar och nackdelar med läxor i 
matematik. Fördelarna och nackdelarna är främst beroende av hur man utformar läxor och 
läxarbete för eleverna, samt vilka förutsättningar och möjligheter varje elev har till att utföra 
läxarbetet. Matematik är ett av de vanligaste ämnen att ge läxor i, enligt Brock m.fl. (2007:365). 
Lärarnas syften med läxorna är främst att repetera färdigheter. En ökad tid lagd på läxläsning kan 
öka studieresultatet (Gustafsson, 2013:293). Läxors påverkan på yngre, respektive äldre elever ser 
olika ut. Äldre, högpresterande elever får en positiv utveckling av studieresultat, medan yngre 
elever och elever med sämre förutsättningar riskerar att få sämre attityd till skolan utan nämnvärd 
utveckling av studieresultat (Brock, m.fl., 2007:368; Rønning, 2010:63). Elevers motivation till 
läxarbetet är även beroende av faktorer som instruktioner, variation av uppgifter, feedback och 
hänsyn till elevers möjligheter och förutsättningar (Rønning, 2010:61). 
 
Utformning av läxarbetet beror mycket på lärarna. Dels är det av stort värde att individanpassa 
läxarbetet till elevernas förutsättningar, bland annat genom att tilldela olika typer av läxor och ge 
möjlighet till läxläsning på skolan. Andra faktorer som kan anpassas är möjligheter för eleverna 
att få stöd i läxläsningen samt tiden det tar att få feedback och eventuell betygsättning på 
läxuppgifter (Mendicino m.fl. 2009:343). Utformning av läxor kan se ut på många sätt. Några 
egenskaper på läxuppgifter som visat ha positiv effekt på elevers lärande är webb-baserade 
uppgifter där man har möjlighet att utföra läxorna hemma och samtidigt få omedelbart stöd och 
feedback i arbetet (Mendicino, m.fl. 2009:343). Även läxor med vardagsbaserade uppgifter som 
knyter an till elevers erfarenhet av användning av matematik i vardagen är gynnsamma för elevers 
lärande i matematik (Kalchman, Marentette, 2012:4). Slutligen kan läxuppgifter också utökas med 
med metakognitiva frågor för att gynna elevers lärande i matematik (Zeynep, Erktin 2015:1421). 

 

6. Diskussion  
Frågeställningarna har besvarats genom systematiska sökningar efter relevant forskning som 
handlar om matematikläxors inverkan på elevers lärande i matematik. I detta avsnitt förs först en 
metoddiskussion av studiens genomförande och sedan en resultatdiskussion av studiens resultat. 
Slutligen behandlas ett avsnitt om förslag till framtida forskning på området. 
 

6.1. Metoddiskussion  

Denna studie har följt metoden av systematisk litteratursökning, analys och sammanställning. Det 
innebär att systematiska sökningar gjorts efter aktuell forskning i form av vetenskapliga artiklar 
och avhandlingar som kan besvara studiens frågeställningar. Sökresultaten har begränsats av vissa 
kriterier vilket har gjort att en del relevanta artiklar kan ha uteslutits. Artiklar som är skrivna 
tidigare än 2006 kan ha varit mycket kvalitativa för undersökningen men kom inte med i 
sökresultaten då en tidsbegränsning sattes på högst tio år. Detta för att få med nutida forskning. 
Begränsningen av årskurser har även haft viss påverkan, trots att spannet för godkända artiklar 
var relativt brett, med årskurserna 1-6. Ämnet matematikläxor är ett smalt forskningsområde 
vilket gjorde att det inte gick att begränsa sökningarna för mycket med specifika sökord, så de ord 
som vals ut i sökningen var inte alla aktuella, detta innebär dock att en relativt stor mängd artiklar 
varit med i den tidiga granskningen, vilket är en fördel. Några av artiklarna som hittats hade en 
mycket liten undersökningsgrupp på 17-44 elever (Mendicino m.fl. 2009), (Kalchman & 
Marentette 2012) samt (Zeynep & Erktin, 2015). Dock är dessa artiklar inte endast grundade på 
kvantitativ undersökningsmetod, utan också på kvalitativ undersökningsmetod, vilket motiverar 
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att inkludera även dessa artiklar i studien. Det var också dessa artiklar som var mest relevanta för 
studiens frågeställningar. 
 
Efter den första systematiska sökningen så uppstod så småningom behovet att hitta mer 
forskning på området. Den systematiska sökningen var svår att utföra då användningen av 
specifika ord gav för litet resultat och för breda sökningar som ”math*” gav för stort sökresultat 
att gå igenom. Därför granskades referenserna i Skolverkets stödmaterial, samt i referenslistor 
från andra matematiska forskningsartiklar, varefter två av dessa användes för sökningar i Eric 
ProQuest. Detta innebar att Gustafssons och Rønnings artiklar tillades till studien. Sökningar 
som gjordes i Libris baserades endast på svenska sökord, vilket kan ha gjort att någon 
engelskspråkig artikel missades. Endast artiklar som hittades i sökningar i Eric ProQuest 
användes slutligen i studien vilket resulterade i endast engelskspråkiga artiklar. Sökningarna har 
gjorts på svenska och engelska, samt en titel på norska som dock inte fanns tillgänglig. 
Språkbegränsningarna har i sig också hindrat troligen relevant forskning på området.  
 
Det smala utbudet av svenskspråkig forskning på området speglar antagligen den knappa 
forskning som finns internationellt. En av artiklarna beskriver dock forskning från svenska 
skolor, dock skriven på engelska. I övrigt finns studierna som granskats inom ett stort geografiskt 
område där undersökningarna gjorts. Detta är en styrka då man kan se att flera resultat stöder 
varandra oavsett var i världen studien utförts. Faktumet att endast en av studierna där Sverige 
finns med i undersökningen, kan ses som en svaghet då resultatet kan tyckas vara svårtillämpat på 
svenska skolor. Resultaten som kommit fram i de olika studierna är dock i hög grad överförbara 
till det svenska skolsystemet, oavsett det land där studien genomförts, då det gäller forskning på 
ett område som är relevant inom svenska skolor (matematikläxor). Studiens kvalitet har alltså 
brister i tillräckligt omfattande undersökningar och lite forskning från Sverige, dock är 
undersökningarna och resultaten nutida och överförbara även till svenska skolsystem.  
 
En insikt som kom fram under den systematiska sökningen var att frågeställningen behövde 
ändras till att omfatta endast relationen mellan lärares användning av matematikläxor och elevers 
lärande. Det dök upp en del forskning som handlade om huruvida skolan kan engagera föräldrar i 
elevers läxläsning och effekterna av detta, men det ansågs inte relevant för just denna studie. 
Därför omformulerades ena frågeställningen mer detaljerat från ”Hur kan elevers lärande 
stimuleras genom matematikläxor?” till ”Hur kan lärare stimulera elevers lärande i matematik 
genom läxor i matematik?”.  
 
Samtliga artiklar som tagits med i studien har passerat genom filtreringarna ”peer reviewed” samt 
”scholarly journal”. Detta innebär att alla artiklar är granskade utifrån etiska aspekter samt att det 
är akademiska artiklar och forskningsartiklar i sitt original, skrivna av forskare och 
vetenskapsmän. 
 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utifrån aktuell forskning ta reda på mer om matematikläxors påverkan 
på elevers lärande i matematik samt lärares möjligheter att använda matematikläxor i 
undervisningen på ett sätt som främjar elevers lärande. Syftet delades i två frågeställningar som 
löd: ”Vilka eventuella fördelar respektive nackdelar finns det för elevers lärande i matematik med 
läxor i matematik?” samt ”Hur kan lärare stimulera elevers lärande i matematik genom läxor i 
matematik?”. Framträdande aspekter i resultatet är att individanpassning och elevers ålder 
påverkar vilka fördelar eller nackdelar som kan finnas med läxor i matematik.  Den andra 
aspekten är att läxans utformning har stor inverkan på elevers inlärande. Detta avsnitt diskuterar 
dessa aspekter i förhållande till lärandeteorier samt skolverkets uttalanden om läxors användning i 
undervisningen i skolan. 
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Eftersom läxor eller hemuppgifter inte finns nämnda i dagens styrdokument, så utgör de inte ett 
obligatoriskt innehåll i undervisningen. Läroplanen talar dock om att främja elevers lärande 
(Skolverket 2011:9) och skollagen säger att utbildningen skall främja alla elevers lärande 
(Skolverket 2011:8). Liksom Hellsten (1997:209) beskriver så är det läraren själv som står för 
utformningen av läxuppgifterna. Det är alltså viktigt att som lärare reflektera över användandet av 
läxor i undervisningen så att det främjar alla elevers lärande. Enligt Skolverket (2015) finns det 
flera faktorer som påverkar undervisningen och i undervisningen ingår även det läxarbete som 
läraren utformar. Skolverket nämner att några av dessa faktorer som påverkar undervisningen är 
tillit, inkludering, metakognition och självreglerat lärande samt formativ bedömning (Skolverket 2015). 
Resultaten från denna studie ryms under några av dessa aspekter. Forskningen har visat på att 
faktorer som inkludering, metakognition och självreglerat lärande, samt formativ bedömning är 
en del av hur läxorna ka ha en påverkan på elevers lärande. Kristofferson & Limin (2015:7) samt 
Brock m.fl. (2007:367) talar om individanpassning som en viktig aspekt för en positiv inverkan på 
alla elevers lärande. Utan individanpassning riskerar en viss grupp av elever att drabbas negativt 
på grund av läxarbetet, detta gäller särskilt yngre elever samt elever med sämre förutsättningar till 
läxarbete på grund av exempelvis språksvårigheter eller svagt stöd hemifrån (Kristofferson & 
Limin, 2015:7; Brock m.fl., 2007:368; Rønning, 2010:63). Även i Skolverkets artikel (Lozic 2016) 
nämns denna aspekt där man skriver att klyftan kan ökas mellan låg- och högpresterande elever, 
samt att äldre elever gynnas mer av läxor än yngre elever (Lozic, 2016). Om man tillämpar 
individanpassning i sitt arbete, kan man säga att man har faktorn inkludering i åtanke eftersom 
man förebygger dessa klyftor mellan eleverna, på grund av deras olika förutsättningar. 
Metakognition och självreglerat lärande kan uppnås genom att lärarna utformar läxuppgifter som 
innehåller metakognitiva frågor. Eleverna får genom att svara på dessa frågor vägledning till att 
reflektera över sitt lärande, vilket har visat sig ha en positiv effekt på deras lärande och resultat 
(Zeynep, Erktin 2015:1421). Formativ bedömning har inte nämnts specifikt i resultaten från 
studien, dock ser man att elevernas lärande gynnas av snabb feedback och återkoppling på läxor 
(Mendicino m.fl. 2009:343). Feedback och återkoppling är exempel på hur en viss typ av 
kommunikation kan föregå mellan elev och lärare. I många fall är en sådan återkoppling även 
formativ om den syftar till att främja elevens fortsatta lärande. Det sociokulturella perspektivet på 
lärande lägger stor vikt vid kommunikation, där interaktion och samspel är viktiga faktorer för 
lärande och utveckling (Säljö, 2012:195). I läxarbetet kan detta tolkas som att eleverna behöver 
snabb återkoppling på sitt arbete för ett gynnsamt lärande, då deras studieresultat inte utvecklas 
lika positivt när de gör enskilda uppgifter och måste vänta till nästa dag för återkoppling av 
läraren. Mendicino m.fl. (2009:343) skriver hur webb-baserade läxprogram kan ge eleverna 
återkoppling när de stöter på svårigheter och behöver vägledning i sitt arbete. Detta är en form 
av kommunikation, även om det i detta fall sker utan lärarens inblandning i första hand. Det är 
dock en kommunikativ process där eleven snabbt får handledning samt se resultatet av sitt arbete. 
Stöd i läxarbetet utgör också en kommunikativ process vilket gynnar elevers lärande mer än 
arbete utan stöd (Mendicino m.fl. 2009:343; Rønning 2010:63; Limin’ Gu, Kristofferson 2015:7; 
Brock m.fl. 2007:368). Slutsatsen av detta är att när läxor utformas med faktorerna tillit, 
inkludering, metakognition och självreglerat lärande samt formativ bedömning i åtanke så har man kommit 
lång väg som lärare i gynnsam tillämpning av läxor i matematikundervisningen. I en sådan 
utformning av läxarbetet finns goda förutsättningar för alla elever att gynnas i sitt lärande, med 
mindre risk för att öka av klyftan mellan elever med olika förutsättningar. Utöver detta visar 
resultatet även att när elevers erfarenheter sätts i centrum vid utformningen av matematikläxor 
och när matematiken kan kopplas till deras vardag, så upplever eleverna en ökad meningsfullhet 
och utvecklar även sitt studieresultat (Kalchman & Marentette, 2012:5). Eleverna upplever även 
en positiv utveckling av deras självförtroende i att svara på matematikuppgifter eller bli utsatta för 
oförberedda provfrågor genom denna typ av matematikläxor, trots att detta utformande av 
läxorna medförde en ökad mängd läxuppgifter till eleverna (Kalchman & Marentette, 2012:5).  
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7. Slutsats och förslag på fortsatta studier 
Inga resultat har framkommit angående så kallade ”klassiska läxor” eller papper och penna-läxor 
och hur det inverkar på elevers lärande i matematik. Resultaten visar dock på faktorer som 
påverkar läxors inverkan på elevers lärande, samt vilka läxor som i jämförelse med ”klassiska 
läxor”, är bättre med avseende på hur de främjar elevers lärande i matematik. Slutsatsen av 
resultaten är att aspekter som elevers förutsättningar och ålder påverkar vilka fördelar eller 
nackdelar som kan finnas med läxor i matematik. Det är därför viktigt med individanpassning. 
Utifrån de resultat som kommit fram ser man även att läxor kan vara både bra och dåliga för 
elevers lärande och att det största ansvaret för hur det påverkar elevers lärande ligger hos läraren i 
utformning av läxarbetet. Olika typer av matematikläxor ger olika förutsättningar för elevers 
lärande, och de klassiska ”papper- och penna” läxorna är inte nödvändigtvis den bästa 
utformningen av matematikläxor, om man har elevers lärande i matematik i åtanke. Vidare 
forskning på området behövs, särskilt undersökningar med större urvalsgrupp samt inom mer 
specificerade ålderskategorier, då de undersökningar som hittats är gjorda med relativt små 
undersökningsgrupper samt ofta med elever från blandade åldersgrupper. Exempel på 
forskningsområden är vilken inverkan klassiska papper- och pennaläxor har på elevers lärande 
eller hur lärare kan utforma läxor utifrån faktorerna tillit, inkludering, metakognition och självreglerat 
lärande samt formativ bedömning. 
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