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Abstract 

Syftet med studien är att ta reda på om och i så fall hur yrkesverksamma matematiklärare inom 

årskurserna 4-6 uppfattar att matematikläxan bidrar till elevernas kunskapsutveckling. För att 

få svar på studiens frågeställning använde jag mig av en kvalitativ metod i form av en 

halvstrukturerad intervju. De 3 respondenterna från intervjuerna arbetar på en grundskola i 

Mellansverige. Svaren från dessa respondenter analyserades utefter den fenomenografiska 

metodansatsen.  

Studiens resultat pekar på att matematikläxan, i stor utsträckning, i dag används som en 

arbetsuppgift utanför skolan med fokus på färdighetsövning. Ett sett att använda läxan som ett 

redskap för färdighetsträning är att arbeta med läxan i digital form, vilket ur ett lärarperspektiv 

minskar lärarnas arbetsbelastning samtidigt som de anser att det är enklare att ge individuell 

läxa utifrån elevens behov och kunskapsnivå. Slutsatsen är att alla respondenterna i studien 

anser att matematikläxan främjar elevernas matematiska kunskaper, så länge läxan utgår från 

elevens nuvarande kunskapsnivå. 

 

 

Nyckelord 

Mathematics homework, teaching methods, läxa, matematikläxa, undervisningsmetod 
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Inledning 

Begreppet som i dag benämns som läxa har i de äldre styrdokumenten tydligt framställts som 

hemuppgift (Skolöverstyrelsen 1962, s. 57-58, Skolöverstyrelsen 1969, s. 70-71 & 

Skolöverstyrelsen 1980, s. 52). I de två senare läroplanerna riktas fokus mer på dialogen mellan 

skolan och hemmet som en grundförutsättning till anpassad undervisning för elevens fortsatta 

utveckling (Utbildningsdepartementet 1994, s. 4-5, 14, Skolverket 2018, s. 12, 14) samt 

målsättningen som finns inom skolan att eleven ska utveckla ett ansvarstagande för sina egna 

studier (Skolverket 2018, s. 16). Trots att ”läxa” inte benämns i dagens läroplan impliceras det 

av skolverket genom att de aktivt behandlar ett begrepp som de väljer att kalla för ”läxa” 

(Skolverket 2014). 

Eftersom det inte finns en bestämd definition av begreppet läxa kan det hända att lärare, deras 

huvudmän och forskare ger skilda tolkningar av begreppet (Skolverket 2014, s. 9). Ur lärarens 

perspektiv kan användningen av läxan grunda sig i att hen vill att eleverna ska repetera 

genomarbetat arbetsområde, öva mer på det aktuella arbetsområdet eller förbereda sig inför 

kommande moment och arbetsområden (Skolverket 2014, s. 13). 

Inom det svenska forskningsfältet är det i dag svårt att finna forskning kring läxor vilket gör 

det svårt för dagens lärare att förhålla sig till läxan och veta när de ska använda sig av den och 

hur de ska utforma den (Hellsten 2013). Det finns studier som påvisar att läxan och främst 

matematikläxan, har en positiv inverkan i och med att eleverna får arbeta utefter sina egna 

förutsättningar och på så vis förbättra sina egna kunskaper samt bättra på sitt eget 

självförtroende för framtiden (Graven 2016, s. 42; Walk & Lassak 2017, s. 547; Rosário et al. 

2018, s. 94). Samtidigt finns det studier som pekar på att läxan kan vara ineffektiv för elever 

som exempelvis inte kan få nödvändig hjälp i hemmet för att kunna genomföra läxan (Trenholm 

& Chinnapan 2018, s. 57-58). 

I skolklassen jag befunnit mig i under mina VFU-perioder i min grundskollärarutbildning har 

jag noterat att matematikläraren inte använde sig utav matematikläxor. Utifrån det har jag 

formulerat egna tankar kring användningen av matematikläxor som lett fram till syftet och 

frågeställningen för denna studie. 

Sammanfattningsvis har inte läxan en central plats i dagens läroplan vilket skapar en osäkerhet 

kring hur den ska användas för att gynna elevers kunskapsutveckling. I forskning är det möjligt 

att finna både fördelar och nackdelar med läxan i allmänhet och matematikläxan i synnerhet. 

Detta leder in på vad jag vill belysa med denna rapport, vilket är hur lärare väljer att arbeta med 

läxor inom matematik utifrån elevernas möjlighet att utveckla sina kunskaper inom matematik. 

Kan man se en koppling i att läxan är ett hjälpmedel för eleverna att utveckla deras resultat 

inom matematiken i en positiv riktning? 
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2. Bakgrund 

Fokus i denna text är att belysa lärarens syn på läxan inom matematikundervisningen. I 

bakgrunden visar jag detta med hjälp av tidigare forskning för att senare i texten se hur det 

överensstämmer med hur dagens yrkesverksamma lärare ser på läxan inom 

matematikundervisningen samt om de anser att den bidrar till elevernas matematiska 

kunskapsutveckling. Till en början förklaras den allmänna innebörden av begreppet ”läxa” samt 

dess syfte. Vidare görs en historisk framställning av begreppet innan det kopplas till lärarens 

perspektiv samt hur det bidrar till elevers kunskapsutveckling. 

 

2.1 Allmän innebörd av begreppet läxa 

En läxa kan definieras som en arbetsuppgift, utdelad av lärare, som beläggs utanför den tid som 

är fastställd som skoltid (Cooper, Civey Robinson & Patall 2006, s. 1). I den svenska 

nationalencyklopedin framställs begreppet ”läxa” som en ”avgränsad skoluppgift för 

hemarbete” (Läxa 2019) där begreppet hemarbete framställs som en ”juridisk term för arbete 

som utförs i arbetstagarens hem” (Hemarbete 2019). I inledningen nämns att läxan inte har 

någon speciell definition, men jag vill här påvisa hur skolan, i form av lärare, rektor och 

huvudman samt forskare kan se på läxan. Som skola kan man gemensamt överlägga hur man 

ska använda läxan beroende på balansen mellan lärarledd undervisning och det friare 

arbetssättet där eleverna ska ta mer eget ansvar, vilket präglar nutidens skola allt mer 

(Skolverket 2014, s. 9-10). Eftersom det inte finns några svenska lagar kring läxor är det upp 

till varje enskild skola att avgöra huruvida de vill arbeta med läxor eller inte. Därmed kan man 

ställa sig frågan om läxan ska vara något som elever behöver göra utöver den befintliga 

undervisningen i skolan? 

Enligt forskning kan läxan innefatta skolarbete som elever åläggs eller självmant väljer att göra 

utanför undervisningstiden, vilket inkluderar exempelvis raster och deras fritid. De läxor som 

eleverna åläggs kan ses som outtalade läxor i och med att skolformen som innebär att elever 

ska ta mer eget ansvar för sina studier tvingar dem till att utföra studierna på egen tid, vilket 

kan innebära att de behöver göra skoluppgifterna utanför skoltid. Detta kommer därmed att 

klassificeras som en läxa (Skolverket 2014, s. 9-10). Detta kan ställas i relation till att det i 

dagens skollag framställs att skolverksamheten som är obligatorisk under ett läsår inte får 

omfatta mer än 190 dagar varav 8 timmar per dag. Dessa dagar och timmar får inte förläggas 

till helg- samt röda dagar (2010:800, SkolL 7:17). Eftersom att läxan är kopplad till skolans 

verksamhet innebär skollagen att eleverna ska få möjlighet att genomföra allt som är kopplat 

till deras studier inom lagens ramar.  

Sammanfattningsvis kan sägas att för att åstadkomma goda elevresultat i ett långsiktigt 

perspektiv är det lämpligt att den läxa som eventuellt utdelas ska ha lagom storlek och beräknad 

tidsåtgång för att ge eleverna rättvisa förutsättningar för ny kunskapsinhämtning (Skolverket 

2019). 
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2.2 Läxans syfte 

De olika syftena med läxan är att ge eleverna en förförståelse för framtida 

undervisningsmoment, att mängdträna eller repetera material de redan har arbetet med, att 

komma i kontakt med miljöer utanför skolan, som till exempel arbetslivet samt för att utveckla 

goda studievanor för elevens framtid (Skolverket 2019). Ur skolans perspektiv är en läxa ett 

sätt för läraren att arbeta med sin undervisning utan att ersätta den obligatoriska lärarledda 

undervisningstiden med denna (Skolverket 2019).  Skolan ser även på läxan som ett redskap 

för läraren att använda till att låta eleverna repetera arbetsområden, öva mer inom ett 

arbetsområde eller för att förbereda sig inför kommande arbetsmoment (Skolverket 2014, s. 

13). Ytterligare ett synsätt på läxans syfte som är relevant att lyfta fram är att genom arbetet 

med läxor kan man arbeta för att förändra elevernas attityd till matematikämnet i sin helhet. 

Syftet är inte inriktat specifikt mot att utveckla elevernas matematiska kunskaper i nuet, utan 

det riktar sig mot att åstadkomma en attitydförändring med förhoppning om positiva resultat 

för framtiden (Trenholm 2018, s. 51). 

I denna studie avser jag att använda mig av perspektivet skolan har på läxan som innebär att 

läraren använder läxan som ett verktyg för att låta eleverna öva sina färdigheter, i form av 

repetition eller förberedelser, utan att det går ut över den avsatta undervisningstiden. 

 

2.3 Historisk framställning av begreppet läxa i svenska läroplaner 

I läroplanen från år 1962 beskrivs det vi i dag kallar för läxa istället som hemuppgift. 

Hemuppgiften ska succesivt utökas under elevernas skolgång där det i vad som i dag räknas 

som årskurs 4-6 anges ska ha ett regelbundet inslag, där hemuppgiften ska anpassas för varje 

enskild individ (Skolöverstyrelsen 1962, s. 58). Det framställs tydligt att skoltiden enbart ska 

inkludera skolarbete som främjar inlärning och att arbete som berör hemuppgifter inte ska 

utföras på skoltid utan istället utföras på egenvald plats och tid efter skoldagens slut. Syftet med 

hemuppgiften framställs vara att låta eleverna öva i ansvar, organisation och tidsdisponering. 

Allt detta för att öka sina chanser att klara av senare studier (Skolöverstyrelsen 1962, s. 57). 

Även i läroplanen från år 1969 beskrivs läxan som hemuppgift. Där står skrivet att merparten 

av vad som räknas som skolarbete ska eleverna få möjlighet att utföra på skoltid, i skolan 

(Skolöverstyrelsen 1969, s. 69). I timplanen är elevernas studietid i skolan väl tilltagen vilket 

ger upphov till att det anses att eleverna ska få ha sin fritid när de inte befinner sig i skolan. I 

och med det tillskrivs hemuppgiften vara frivillig för eleven, i största möjliga mån 

(Skolöverstyrelsen 1969, s. 70-71). 11 år senare, i 1980 års läroplan finner vi fortfarande 

begreppet hemuppgift relevant. Till skillnad från tidigare läroplaner nämns här tydligare att 

hemuppgiften är en del av skolans arbetssätt (Skolöverstyrelsen 1980, s. 52). Det är av vikt 

samt noggrant framställt, att hemuppgiften ska vara anpassad utefter elevens personliga 

förutsättningar så att hen har goda möjligheter att lyckas genomföra uppgiften utanför skolan. 

Om så inte är fallet ska skolan bistå med olika former av hjälpmedel för att eleven ska kunna 

fullborda sin hemuppgift (Skolöverstyrelsen 1980, s. 52). Vid övergången till Lpo 94 är den 

tydliga framställningen om läxor/hemuppgifter borttagen. Inget utav dessa två begrepp nämns. 

Istället läggs fokus på att skolan ska vara jämställd med en anpassad undervisning gentemot 
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varje enskild individ (Utbildningsdepartementet 1994, s. 4). Tonvikt läggs även på samarbetet 

mellan skolan och hemmet (Utbildningsdepartementet 1994, s. 5) där läraren ska föra en dialog 

med hemmet rörande hur man gemensamt kan utveckla innehållet och verksamheten inom 

skolan samt delge vårdnadshavarna information om elevens skolsituation och 

kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet 1994, s. 14). I nuvarande läroplan (Lgr 11) 

framställs heller inga konkreta föreskrifter om läxans användningsområde. Istället utpekas 

kunskapsmålsättningar där lärarens roll är att se till att varje elev får individuella förutsättningar 

för att lyckas i skolan (Skolverket 2018, s. 6, 11-12). Detta borde ske genom att läraren 

tillhandahåller eleven med det material och stöd som eleven behöver (Skolverket 2018, s. 12). 

Även här, liksom i föregående läroplan belyses skolans kontakt med hemmet där lärare och 

vårdnadshavare ska föra dialog om barnets allmänna skolsituation och kunskapsutveckling. 

Detta för att tillsammans utveckla innehållet och verksamheten inom skolan (Skolverket 2018, 

s. 14). Skolans mål är även att eleven som individ lär sig och utvecklar ett eget ansvar vad gäller 

dennes arbetsprestationer och därigenom ansvar för sina studier (Skolverket 2018, s. 16). I en 

jämförelse mellan de tidigare och de senare läroplanerna utläses att i de tidigare görs kopplingar 

till tidsaspekten för skolverksamheten, vilket inte framträder tydligt ju nyare läroplanen blir. 

 

2.4 Läxan ur lärarens perspektiv 

Lärares utgångspunkt när de använder läxor är att med hjälp av läxan möjliggöra 

kunskapsutveckling hos eleverna och utöver inhämtningen av kunskapsstoffet får eleverna även 

öva på att förbättra sina studievanor. Lärare påtalar även tidsbristen som finns inom 

undervisningstiden vilket leder till att de tar till läxan som hjälpmedel för att kunna ge eleverna 

möjlighet att ta del av all nödvändig information (Skolverket 2014, s. 13). När lärare ger ut 

läxor innebär det att de ber eleverna avsätta tid av sin fritid till skolarbete. För att det ska bli 

meningsfullt och lärorikt för eleverna att ta del av läxan behöver läraren utforma läxan utefter 

de arbetsområden som eleverna är bekanta med samt utefter befintlig kunskap. I och med det 

är det viktigt att läraren utformar läxor där eleverna känner igen innehållet så att eleverna kan 

lösa läxan på egen hand (Skolverket 2014, s. 19). För att nå goda kunskapsresultat behöver 

läraren utforma en god inlärningsprocess för eleverna där de tillsammans med hjälp av 

kunskapen läraren besitter bildar sig en förståelse för det aktuella arbetsområdet tillsammans 

med läraren och på så vis undviker en möjlig felaktig individuell ytinlärning (ibid., s. 19). Det 

är även av stor vikt att läraren följer upp läxorna, vilket brukar göras genom individuell rättning 

eller genom klassrumsdiskussioner. Tonvikten med läxuppföljningen är dels att öka elevernas 

ansträngningar men även för att lärarens kommentarer eller klassrumsdiskussionerna av läxan 

blir mer meningsfulla för eleverna än om läxan inte följs upp. Sett till lärarens arbetsbörda är 

det mer betungande att ge individuell rättning till varje elev än att föra ett gemensamt samtal 

om läxan. Positivt ur lärarnas synvinkel är att det sistnämnda framställs som mer passande för 

elevernas lärande och utveckling (Skolverket 2014, s. 19-21). 

Att som lärare använda sig av läxor inom undervisningen gör att en viss tid av deras arbets-

/lektionstid går åt till att följa upp läxan genom att se om eleverna har gjort den, rättning samt 

någon form av feedback tillbaka till varje elev utifrån hur de presterat på läxan (Rosário et al. 
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2018, s. 98). Vidare beskrivs att även elevernas tidsåtgång för läxor ska anpassas utefter 

godtagbara tidsramar för läxläsning eftersom det inkräktar på deras fritid (Rosário et al. 2018, 

s. 100). I och med att läraren gör uppföljning av sina läxor kommer hen enklare att finna 

balansen för vilken typ av läxa som passar eleverna och på så vis enklare navigera sig fram till 

lämpliga läxor där elevernas kunskaper i form av svagheter och styrkor framträder, vilket är en 

bärande anledning till användningen av läxor (Rosário et al. 2018, s. 100). 

Som lärare kan man ha olika anledningar till att ge eleverna läxa. Exempel på anledningar som 

stämmer överens med vad som tidigare nämns i denna rapport är att lärarna finner 

undervisningstiden inom skolan som bristfällig (Skolverket 2014, s. 13) och därmed vill att 

eleverna fullbordar arbetsmaterialet i hemmet, vilket även blir som en förlängning av lektionen 

där eleven får möjlighet till repetition för att på så vis öva upp sitt minne, utifrån det 

matematiska innehållet (Kaur 2011, s. 197). Eftersom en del av syftet med läxan kan vara att 

låta eleverna öva på sina färdigheter borde man som lärare vara uppmärksam på och ställa sig 

kritisk till hur eleverna har genomfört sin läxa. En inlämnad läxa som visar på korrekt 

genomförande där eleven tillsynes verkar förstå dess innehåll behöver inte vara sanningen 

eftersom det finns en risk att eleverna har kopierat sina resultat på läxan sinsemellan. När så är 

fallet fallerar vikten av läxans betydelse (Kaur 2011, s. 197). 

Som tidigare nämnts tillför läxan mer arbetsbelastning för lärarna, men de ser fördelen i att det 

ger en positiv inverkan på eleverna genom att läxan ger dem möjlighet att öva sig i 

ansvarstagande och punktlighet (då läxor ofta brukar ha en sista inlämningsdag), vilket anses 

vara en behövlig kunskap att ha med sig i deras framtida liv (Singh Mangat 2017, s. 13). I yrket 

som lärare innefattas en relation med såväl elever som deras vårdnadshavare. Läxan är 

därigenom ett verktyg för att delge hemmet en del av det aktuella skolarbetet (Skolverket 2014, 

s. 13) vilket ger upphov till en relation mellan lärare, elev samt vårdnadshavare. Föräldrarnas 

perspektiv är ofta att de förväntar sig att lärarna delger deras barn läxor, vilket kan sättas i 

förhållande till om lärarna anser att det är rimligt med läxor sett till deras egen arbetsbörda samt 

sett till elevernas vinning av läxan. Exempel på det är ifall de ges goda förutsättningar för 

eleverna att genomföra läxan samt för lärarna att hinna kontrollera läxan (Singh Mangat 2017, 

s. 14). 

 

2.5 Matematikläxans bidrag till elevers kunskapsutveckling 

Gällande arbetssättet och tankesättet kring hur läxor ska användas kan det vara värdefullt att 

förstå att vårdnadshavare behöver inkluderas. De behöver nödvändigtvis inte ha egna kunskaper 

om matematiken, även om detta vore att föredra. Vad de behöver få är kännedom om vad deras 

barn arbetar med inom skolans matematikundervisning (Graven 2016, s. 42). Trots att 

matematik kan vara en utmaning för vårdnadshavare kan en positiv sida av läxan vara att de 

själva får se vilka framsteg deras barn gör inom matematiken (ibid., s. 42). Även om 

matematiken, för eleven, uppfattas som svår för stunden finns en progressiv utveckling som 

man som elev och vårdnadshavare kan se ur ett längre perspektiv (ibid., s. 42). Man kan inte 

förvänta sig att alla vårdnadshavare ska vara behjälpliga med matematikläxan, men för de elever 

som har behjälpliga vårdnadshavare finns en god chans att utveckla sina egna matematiska 
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kunskaper. Vidare är det ansvarsfullt att ha förståelse för att det inte är möjligt att lägga ansvaret 

för läxhjälp på vårdnadshavare i hemmet då detta anses vara kritiskt, ur perspektivet att alla 

vårdnadshavare inte kan vara behjälpliga med läxorna, för att främja alla elevers inlärning 

(Trenholm 2018, s. 58). Det är önskvärt att eleven får öva sina matematiska färdigheter, oavsett 

vilken nivå eleven befinner sig på eller beroende av vilken matematisk kunskap 

vårdnadshavarna besitter. Det är genom övning utefter deras behov som de förbättrar sina 

kunskaper och därmed får ökat självförtroende (Graven 2016, s. 42).  

Som lärare ska man vara vaksam när man ser över resultaten på elevernas matematikläxor 

gällande om det är elevens eller någon annans kunskap som framställs. I de fall som läxan 

återlämnas till läraren i skriftlig form behöver läraren bekräfta att det är elevens kunskap som 

är synlig. Innebörden av det är ifall det är eleven själv som har gjort läxan eller om hen har fått 

hjälp. Om eleven har fått hjälp med läxan är det relevant för läraren att veta hur mycket hjälp 

eleven har fått, för att på så vis bilda sig en förståelse för elevens verkliga matematiska 

kunskaper (Rosário et al. 2018, s. 99). I och med att skolan, som tidigare nämnts, har som syfte 

att förbereda eleverna för eventuella framtida studier kan det kopplas samman med att de elever 

som föredrar matematikläxor övar sig i att bli självständiga genom att de exempelvis får visa 

sin motivation i och med läxorna. Detta kan visa sig i att eleverna finner ett sådant intresse för 

läxan att de vill göra mer än vad de blivit tilldelade att göra (Graven 2016, s. 41) och på så vis 

ökar deras kunskap vilket bidrar till förbättrade provresultat och högre betyg (Singh Mangat 

2017, s. 16).  

För att inte stirra sig blind på lärarnas perspektiv på matematikläxan kan man vända sig till 

eleverna för att belysa deras perspektiv på om matematikläxan främjar deras 

kunskapsutveckling. Enligt ett perspektiv från elever framställs att vissa elever ser 

matematikläxorna som en källa för framtida akademiska studier (Landers 2013, s. 378) som 

även sammanfaller med skolans syfte med att förbereda elever för framtida studier (Skolverket 

2019). Utformningen av läxan kan ha betydelse för vilket intresse eleven har för läxan där 

exempelvis en lärare påtalar att elever finner mer intresse i läxor som utgår ifrån vissa färdiga 

böcker eller applikationer med olika teman. Ett sådant tema kan vara möjligheten att själv 

designa sin läxa (Graven 2016, s. 40). Genom användandet av mer personliga läromedel ökar 

elevernas inflytande och motivation för läxor vilket gör att deras matematiska färdigheter 

förbättras (ibid., s. 40). Det finns elever som anser att matematikläxan har en positiv inverkan 

på hur de utvecklar sina matematiska kunskaper. De känner att läxan kan föra samman det 

aktuella ämnet med ämnesområden omkring dem i deras liv i och utanför skolan, vilket bidrar 

till en fördjupad kunskap kring dessa aktuella ämnen (Singh Mangat 2017, s. 10). Gällande de 

specifika matematiska färdigheternas utveckling framställs att eleverna finner läxan vara viktig 

för att öva på strategier som bidrar till att lösa matematiska uppgifter. Genom att i helklass, 

mindre grupper eller parvis lyfta upp och diskutera dessa strategier och övrig relevant 

information kring matematiken upplever eleverna att det hjälper dem att utveckla sina 

matematiska kunskaper (Singh Mangat 2017, s. 9). 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utreda om och hur lärare inom årskurserna 4-6 uppfattar att 

matematikläxan kan kopplas till utvecklingen av elevernas matematiska kunskaper. Detta leder 

till följande frågeställning: 

Hur uppfattar matematiklärare inom årskurserna 4-6 att matematikläxan bidrar eller inte bidrar 

till elevernas matematiska kunskapsutveckling?  

 

4 Teori 

Här presenteras teorin som används bakom analysen i denna studie. Utifrån den 

fenomenografiska teorin ska studiens syfte och frågeställning besvaras.  

 

4.1 Fenomenografi 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats (Kihlström 2007, s. 157) som är ett vanligt 

förekommande inslag i olika typer av undersökningar och studier (Dimenäs 2007, s. 171) där 

man vill ta reda på hur människor uppfattar, erfar, upplever och tänker om sin omvärld 

(Kihlström 2007, s. 157). När en uppfattning om något uttrycks baseras det på ens erfarenheter, 

upplevelser samt förståelse för det aktuella fenomenet (Dahlgren & Johansson 2015, s. 162-

163). Hur människor uppfattar sin omvärld utgår alltid från nuet i och med att världen är i 

ständig förändring och människan gör uppfattningar om sin omvärld under hela sitt liv 

(Dahlgren & Johansson 2015, s. 162). Därmed är fenomenografi en lämplig metod för att 

analysera och beskriva de tankar som människor gör om olika ting och händelse i sin omvärld 

(ibid., s. 162) utifrån en intervjuguide innehållande ett fåtal frågor där frågorna utvecklas under 

samtalet mellan intervjuaren och informanten. Denna typ av samtal/intervjuer benämns som 

halvstrukturerade (Dahlgren 2015, s. 166). 

Fenomenografi är, som beskrivet ovan, möjlig att se både som en vetenskaplig teori och som 

en analysmetod. Båda dessa kommer jag använda mig av i detta arbete. 

 

4.2 Den fenomenografiska teorins koppling till min undersökning 

Syftet och frågeställningen visar att jag vill ta reda på hur lärare, genom sina erfarenheter och 

upplevelser uppfattar matematikläxans påverkan på elevernas kunskapsutveckling i matematik. 

Genom att använda mig av ett fenomenografiskt perspektiv kommer jag kunna tolka hur lärare 

beskriver att matematikläxan påverkar eleverna utifrån sina egna uppfattningar, vilket innebär 

att jag får kännedom om hur lärarna uppfattar sin omvärld (Marton & Booth 2000, s. 146). 

Kännetecknande för den fenomenografiska teorin är att genom människors uppfattningar 

kommer man se skillnader även om de uppfattar samma fenomen (Dahlgren 2015, s. 163). Det 

finns därmed ingen garanti för att kategorin lärare kommer ha en gemensam uppfattning om 

ett fenomen medan en annan professionsgrupp kommer ha en likadan gemensam uppfattning 
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(ibid., s. 163). Allt handlar om att ta reda på hur varje enskild människa uppfattar det som sker 

i dennes omvärld (Kihlström 2007, s. 157). I och med detta är det intressant att se hur personer 

inom samma yrkesgrupp (lärare) ser på min frågeställning utifrån det fenomenografiska 

perspektivet. 

 

5 Metod 

Här beskrivs den metod jag valt att använda mig av vid undersökningen av min frågeställning, 

hur urvalet av informanter gjordes, hur undersökningen genomfördes, vilka forskningsetiska 

principer som finns samt hur min metod visar på giltighet och tillförlitlighet i form av validitet 

och reliabilitet. 

 

5.1 Urval 

För att få så fullständiga svar som möjligt på mina frågeställningar har jag valt att intervjua 3 

stycken, för årskurs 4-6 yrkesverksamma matematiklärare. Lärarna väljs utifrån 

bekvämlighetsprincipen, som innebär att jag tillfrågar lärare som jag har kontakt med inom min 

VFU-skola. Om behov finns för ytterligare urval av lärare, från andra skolor, kommer rektor på 

aktuell skola kontaktas för att låta hen vidareberfodra min förfrågan om deltagande till aktuella 

lärare inom skolan. 

 

5.2 Metod för datainsamling 

Vid genomförandet av undersökningen använde jag mig av intervju som kvalitativ metod för 

att få svar på mina frågeställningar. Varje intervju bestod av samma ingångsfrågor som är tänkta 

att leda samtalet in på en djupare förståelse av hur den intervjuade läraren uppfattar fenomenet 

läxor. Valet av användningen av intervju grundade sig i att jag ville undersöka hur människor 

uppfattar sin omvärld (Larsson 2011, s. 26-27). Genom att låta de intervjuade lärarna muntligt 

beskriva sina upplevelser och tankar kring hur de ser på mina frågeställningar ökar jag min 

förståelse för deras tankesätt kring matematikläxan (Kihlström 2007, s. 48). Som intervjuare 

ska man vara medveten om sin framtoning, speciellt gällande utformning av frågor samt vilka 

betoningar på ord eller frågor man använder. Det är möjligt att dessa påverkar de svar man får 

från informanten (Kihlström 2007, s. 51). En fördel med att använda mig av intervju blir att jag 

har möjlighet att spela in allt som sägs, vilket gör det möjligt för mig att ta del av materialet 

även i efterhand.  

I och med att detta arbete ska besvara en frågeställning vill jag gå så djupt in i ämnet som 

möjligt genom djupintervjuer. Att då använda en strukturerad intervjuform där jag som 

intervjuare utgår från ett färdigt schema med frågor gör det svårt att få djupgående svar på mina 

frågeställningar eftersom jag blir hämmad av det strukturerade frågeschemat (Eliasson 2018, s. 

26). Valet av en ostrukturerad intervju där det är mest lämpligt att utgå från en enda 

grundfrågeställning att föra samtalet kring för att sedermera komma in på djupet (ibid., s. 26) 
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finner jag inte heller användbar då jag ser svårigheten i att driva samtalet utan någon typ av 

stödfrågor att luta mig mot. Utifrån detta faller valet på att göra en halvstrukturerad intervju där 

jag med hjälp en färdig intervjuguide med frågor kopplade till mitt syfte och min frågeställning 

genomför ett djupgående samtal kring ämnet. Istället för att gå till botten med en fråga, som 

sker inom den ostrukturerade intervjun, får jag i och med den halvstrukturerade intervjun 

möjlighet att låta informanten tala fritt kring ett antal frågor (ibid., s. 26), som jag även har att 

luta mig mot under samtalets gång. 

 

5.3 Genomförande 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) med en förfrågan om deltagande i en intervju har sänts ut till 

lärare som är eller har varit yrkesverksamma inom matematikundervisning i årskurserna 4-6. 

Lärarna har blivit delgivna grundfrågeställningen och vad intervjun kommer att beröra men vet 

på förhand inget om exakt vilka frågor de kommer att få. Detta för att de inte ska ges möjlighet 

att förbereda sina svar. För att göra intervjun så smidig som möjligt bad jag de deltagande 

lärarna att själva välja plats och tid för intervjun, utefter deras schematiska och praktiska 

möjligheter. Jag valde att spela in intervjuerna som en ljudfil för att på så vis förbättra 

förutsättningarna att få med all information, vilken jag inte hade hunnit genom att föra egna 

anteckningar om under tiden för intervjun. 

 

5.4 Analys av data 

Här beskrivs analysmodellen som har används för att analysera den insamlade datan. Slutligen 

beskrivs hur analysmodellen användes. 

 

5.4.1 Analysmodell 

Metodansatsen för denna studie är den fenomenografiska metodansatsen som innehåller 7 steg 

för att genomföra en analys. Dessa steg beskrivs enligt följande: 

Steg 1 - att bekanta sig med materialet 

Studiens författare som genomför studien bekantar sig med materialet genom att noggrant läsa 

och sätta sig in i innehållet i de genomförda intervjuerna, via sin transkribering (Dahlgren & 

Johansson 2015, s. 167). 

Steg 2 - kondensation  

Här börjar analysen. Här letar man upp och listar de viktigaste delarna från intervjun. På så vis 

skapar man sig en överblick av de mest relevanta delarna för studien (ibid., s. 168). 

Steg 3 – jämförelse 

För att finna likheter och skillnader i sitt material behöver man jämföra de olika respondenternas 

svar (ibid., s. 169). 
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Steg 4 – gruppering 

Här samlas de likheterna och skillnaderna som hittats för att sorteras in i olika grupper för att 

därefter sättas i relation till varandra (ibid., s. 169). 

Steg 5 – artikulera kategorierna 

Det gäller att finna det centrala i främst likheterna för att få dessa till så få, men innehållsfulla 

kategorier som möjligt (ibid., s. 170). 

Steg 6 – namnge kategorierna 

Nu är det dags att namnge sina kategorier. De namn man sätter på sina kategorier ska vara 

koncisa och ska tydligt påtala vad kategorin handlar om (ibid., .s 170). 

Steg 7 – kontrastiv fas 

Här sammanställer man all information man har fått fram för att se om den kan passa in i flera 

olika kategorier. Kategorierna ska sedan bearbetas och slås samman till så få kategorier som 

möjligt (ibid., s. 170-171). 

 

5.4.2 Genomförande av analys 

Samtliga intervjuer är inspelade och sedan transkriberade. Genom att analysera det 

transkriberade materialet upptäcktes vilka likheter samt olikheter som fanns mellan 

respondenternas svar. Med hjälp av denna information kunde jag kategorisera de 

respondentsvar som är aktuella för denna studie. 

Utifrån de 7 ovan beskrivna analysstegen läste jag genom transkriberingen in mig på det 

insamlade materialet (steg 1) för att sedan lyfta ur de mest intressanta delarna, i form av likheter 

och skillnader, som berör syftet och frågeställningen med denna studie (steg 2 och 3). Materialet 

som visar sig vara av intresse för studien jämför jag för att tolka vad respondenterna vill belysa 

mellan raderna i deras muntliga framförande (steg 4 och 5). Sist fokuserar jag materialet till så 

få kategorier som möjligt. Dessa kategoriseringar används sedan för att sätta rubriker till resultat 

och analysdelen. 

 

5.5 Forskningsetiska principer 

Vid forskning och undersökningar i skolmiljö är det angeläget att följa de forsknings- och 

individskyddskrav som finns framställda. Detta för att inblandade parter ska behandlas etiskt 

korrekt. De fyra huvudkraven som framställs att efterfölja är:  

Informationskravet, som innebär att den som utgör forskningen eller undersökningen ska 

informera de berörda parterna om forskningens syfte. Samtyckeskravet, som innebär att den/de 

personer som deltar i forskningen eller undersökningen själva bestämmer över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet, vilket innebär att personuppgifter och annan personlig information 

förvaras från obehöriga och slutligen nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlats 
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in om enskilda personer enbart får användas för ändamålet med forskningen eller 

undersökningen (Björkdahl Ordell, s. 26-27). 

Eftersom denna undersökning inte innebär att deltagande personer utsätts för ingrepp av fysisk 

karaktär, medicinsk karaktär eller berör känsliga personuppgifter som exempelvis etnicitet, 

religion eller politiska åsikter behöver jag inte göra en etikgranskning i en etikprövningsnämnd 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 30). Vad som däremot är av betydelse är att jag ser till att utlova att 

deltagarna är och förblir anonyma. Detta kan exempelvis ske genom användning av fiktiva 

namn på deltagarna samt att namnet på deras arbetsplats och/eller kommun inte framställs 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 41). När jag tagit del av all relevant data och publicerat 

undersökningen ska alla insamlad data som har dokumenterats förstöras (Vetenskapsrådet 

2017, s. 42). För att försäkra mig om att alla deltagare känner till förutsättningarna kommer jag 

delge dem ett informationsbrev där de får ta del av nödvändig information för att genom det 

själva godkänna sig medverkan. 

 

5.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Inom arbetet med fenomenografi som metod är det av betydelse att utomstående enkelt ska 

bilda sig en förståelse för det textskribenten framställer för att nå en god validitet (Kihlström 

2007, s. 164). För att vidare se om undersökningen har en god validitet ligger tyngdpunkten i 

att kunna finna relevant material som påvisar och ger svar på det jag vill undersöka. Det gäller 

att se till att det som undersöks verkligen är centralt i det som ska undersökas (Thornberg & 

Fejes 2015, s. 258). Genom att göra samma undersökning på fler ställen eller genom att låta en 

annan person åter göra undersökningen på samma plats som vid första tillfället uppnår man en 

god reliabilitet, om resultaten blir de samma (Kihlström 2007, s. 164). På så vis blir resultaten 

trovärdiga och tillförlitliga (Kihlström 2007, s. 231). 

 

6 Resultat och analys 

Här sammanfattas och analyseras resultatet från mina intervjuer med för stunden aktiva 

yrkesverksamma matematiklärare som har erfarenhet av undervisning i årskurserna 4-6. 

Samtliga lärare är i dag yrkesverksamma på samma grundskola någonstans i Mellansverige. 

Svaren jag fick fram genom intervjuerna sammanställs nedan under olika rubriker, utifrån den 

informationen lärarna givit i sina intervjusvar. Analysen utgår från ett fenomenografiskt 

perspektiv. 

Samtliga lärare som blivit intervjuade använder sig av matematikläxan i sin undervisning. 
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6.1 Läxan som en arbetsuppgift utanför skolan 

I studien visar samtliga lärare en enhetlighet då de definierar läxan som en arbetsuppgift 

eleverna ska arbeta med utanför skoltid och utanför skolan. En av lärarna påtalar mer tydligt att 

hens definition av läxan även är att eleverna ska öva på vissa saker mer än vad de får möjlighet 

till att göra i skolan. Därmed blir läxan ett redskap för denna färdighetsövning. Samtliga lärare 

är samstämmiga i att det aktuella stoffet som läxan innehåller ska omfattas av övningar och 

uppgifter som eleverna behöver träna på för att stärka eller befästa sina kunskaper inom det 

aktuella området. 

 

6.2 Läxan som alternativt lärosätt 

Under samtliga intervjuer visar det sig att lärarna ser syftet med läxan som ett tillfälle för 

eleverna att få möjlighet att lägga lite mer tid att öva på det varje elev för stunden behöver lite 

extra träning på, inom matematikens baskunskaper. En utav lärarna påtalar att eleverna kan få 

ett annat fokus på matematiken genom att sitta och arbeta med stoffet i en annan miljö än 

skolmiljön medan en annan utav lärarna lyfter upp att ett av syftena hen har med användningen 

av läxan är att låta föräldrarna få inblick i vad de arbetar med i skolan. 

” Delvis faktisk för att göra föräldrar lite medvetna om vad vi håller på med och på något sätt 

för att vecka lite deras intresse också för matematik, att de får en känsla för vad vi håller på 

med i skolan.” 

 

6.3 Läxan som ett redskap för färdighetsträning 

Det framkommer från samtliga lärare att de inte ser läxan som något som ska vara betungande 

för eleverna. Av den anledningen har lärarna som målsättning att utgå från att använda sig av 

läxan en gång i veckan, med få undantag, där eleverna får uppgifter som de ska klara av att lösa 

på egen hand, utan hjälp av någon utomstående person. Gemensamt för alla lärare i 

undersökningen är att de, genom användningen av matematikläxan, låter eleverna öva 

färdighetsträning i form av multiplikationstabellerna samt andra uppgifter innehållande 

addition, subtraktion och division. Att eleverna, genom läxan, tränar på 

multiplikationstabellerna 1-10 ligger högt upp på samtliga respondenters prioriteringslista över 

läxor.  En utav lärarna lyfter även fram att hen låter eleverna träna på att förstå sambandet 

mellan den digitala och den analoga klockan. Utifrån vad lärarna nämner att eleverna behöver 

öva mer på tolkar jag det som att lärarna uppfattar att elevernas kunskaper kring dessa områden 

antingen redan är bristfälliga då eleverna kommer till årskurs 4 eller att de är bristfälliga då 

eleverna tar klivet upp till årskurs 7. 

Två tredjedelar av lärarna i studien arbetar till största delen med läxor digitalt. Detta sker genom 

ett arbetsredskap som heter Nomp. Den sista tredjedelen lutar sig för stunden mot de 

kopieringsunderlag som finns tillgängliga för det aktuella läromedlet, Favorit matematik. Dock 

visar den sista tredjedelen ett intresse av att göra ett försök att börja övergå till den digitala 

plattformen för läxor. Intresset för denna övergång tolkar jag grundar sig i att läraren påtalade 
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en medvetenhet om att övriga lärare arbetade med digitala plattformar i sin undervisning, vilket 

kommer minska hens eget kringarbete, i form av kopiering och rättning, runt läxorna. Det finns 

flera anledningar till att två tredjedelar av lärarna redan använder sig av digitala hjälpmedlen 

för läxan samt att den sista tredjedelen står redo för att börja använda sig av digitala hjälpmedel. 

Huvudanledningen är att minska det administrativa arbetet som bidrar till en högre 

arbetsbelastning för lärarna. Genom att använda Nomp blir läxan automatiskt rättad i detta 

hjälpmedel. En annan anledning till användningen av Nomp är att det finns många och 

varierande möjligheter för lärarna att ge en individuell läxa för varje elev eller för grupper av 

elever. De elever som behöver träna multiplikationstabellerna 6-8 får en egen grupp med 

uppgifter baserade utifrån deras behov samtidigt som en annan grupp elever som behöver träna 

på den digitala klockan för anpassade uppgifter utifrån det. Det är även möjligt för 

vårdnadshavare att få tillgång till sina barns Nomp-konton och alla parter (elev, lärare och 

vårdnadshavare) kan se hur stor del av läxan (räknat i procent) som är gjord samt dess totala 

tidsåtgång och genomsnittstider för varje uppgift. Att som lärare få information om 

tidsåtgången ger läraren en insikt i ifall läxan har varit för enkel, lagom eller för svår. Utefter 

det kan läraren enklare planera och förändra för kommande läxor. 

Utifrån de svaren respondenterna givit gör jag tolkningen att de ser den digitala plattformen 

som ett undervisningsmoment som kommer definiera skolarbeten ännu mer i framtiden. 

Lärarna verkar införstådda i att digitaliseringen hjälper till att minska deras tidsåtgång samt 

arbetsbörda gällande matematikläxan. Skolan är en del av samhället och behöver följa med i 

den utvecklingen som även sker i samhället, utanför skolan. 

 

6.4 Läxan som fördel respektive nackdel till kunskapsinhämtning 

Det finns flera uttryck för vilka fördelar samt nackdelar lärarna ser med läxor, men det 

gemensamma innehållet i vad de nämner är att läxan ger eleverna fördelen att få extra tid att 

öva på de färdigheterna de för stunden inte helt besitter. På så vis ges eleven möjlighet till vidare 

utveckling av kunskapsstoffet samt lärdom i att ta ett eget ansvar. En av lärarna lyfter även upp 

att fördelen med läxan är att eleven får en chans att ta igen ett arbetsområde som eleven har 

missat, på grund av någon form av frånvaro eller att elever inte presterade godtagbara resultat 

på ett prov. Läraren menar att undervisningen i skolan måste gå vidare till nästa kapitel eller 

del av undervisningen vilket bidrar till att eleven som gått miste om kunskap får en möjlighet 

att hämta in den utanför lektionstid, genom läxan. 

Den sistnämnda fördelen går att vända till en nackdel och det är just den typen av nackdel som 

samtliga lärarna påpekar kan finnas med läxan. Alla elever har inte möjlighet att få stöd och 

hjälp med läxan i hemmet. En av lärarna pekar visserligen på att fördelen med att göra läxan i 

hemmet är att eleven har möjlighet till att få mer hjälp än vad hen, som lärare, kan erbjuda i 

klassrummet där x antal andra elever är i behov av hjälp och stöd. 

” För många tror jag det kan vara bra att sitta hemma och göra vissa saker för att de får ett 

helt annat fokus och oftast får de mer hjälp. I alla fall mer än den hjälpen som jag kan ge dem 

på 27 elever.” 
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Hen är även införstådd i båda synsätten på läxans problematik gällande vad eleverna kan klara 

av på egen hand samt få hjälp med eller inte få hjälp med i hemmet. Hen gör även en jämförelse 

med sin tidigare arbetsplats. 

”Alla har säkerligen inte samma stöd hemma. Jag upplever, men vet inte om det har stor 

betydelse om vad det är för elever och vad man jobbar på för skola och så vidare. Om jag 

kopplar till min förra skola så funkade det inte som det gör här. Här kommer alla in med 

läxan och jag tror alla, mer eller mindre, har ett ganska bra stöd hemma.” 

Läraren visar här sin erfarenhet kring sitt arbete inom olika skolor där jag gör tolkningen att 

hen menar att läxan enklare kan ses som en fördel för elever som har möjlighet att få hjälp 

hemma kontra de elever som i samma utsträckning inte kan få hjälp hemma, där läxan har 

större risk att bli en nackdel för vissa elever. 

En annan lärare påtalar att läxan kan leda till konflikter mellan alla parter (elev, lärare och 

vårdnadshavare), vilket kan leda till att eleven får en negativ inställning till hela 

matematikämnet. Läraren menar att läxan ska vara utformad så att vårdnadshavarna inte ska 

behöva agera lärare för sina barn utan de ska istället bidra till att barnet får en lugn stund för 

att göra läxan. Slutligen påpekar en annan lärare att ytterligare en nackdel med läxan kan vara 

att den stjäl mycket av elevernas fritid. Hen tycker det är viktigt att eleverna får tid att 

sysselsätta sig mig sådant de finner ett intresse av, utanför skolan. 

 

6.5 Läxan som ett lärandetillfälle 

I och med att läxan, som tidigare nämnts, ofta används för att låta eleverna öva sina färdigheter 

inom multiplikationstabellen samt uppgifter innehållande addition, subtraktion och division 

märker samtliga lärare att under en viss tidsperiod utvecklas så gott som alla elevernas snabbhet 

och kunskap gällande att räkna sådana tal och uppgifter. En utav lärarna som använder sig av 

snabbhetstest inom multiplikationstabellerna märker detta tydligt i och med att eleverna klarar 

detta test snabbare samt är mer aktiva med att räcka upp handen för att vilja besvara frågor 

under lärarens genomgångar. En annan lärare påtalar även att alla elever inte gör samma 

utveckling och nämner att en anledning till det kan vara om de har lagt ner tillräckligt mycket 

tid på läxan, eftersom dessa elever oftast är de eleverna som inte brukar lägga så mycket energi 

för att göra det matematiska arbetet de blir ålagda att göra på lektionstid i skolan. 

”För en del stjälper det kanske för att det blir för mycket då man inte har någon glädje /… / 

men oftast är det ju dem som inte tycker det är roligt som behöver det mest.” 

Genom att låta läxorna vara kontinuerliga och innehålla övningar och uppgifter som eleverna 

ska klara av på egen hand, utan hjälp från någon utomstående, anser lärarna att det förbättrar 

chansen för varje elev att lära sig något av läxan, så länge de lägger en rimlig tidsåtgång på sin 

läxa. Det handlar om att som lärare undvika att läxan innehåller stoffet som behandlas i och 

med lärarens matematiska genomgångar i klassrummet. Utifrån att kontinuerligt arbeta med 

lämpliga läxuppgifter gör jag tolkningen att lärarna anser att det är enklare för eleverna att 

förhålla sig till läxan då den blir inrutad och följer ett, för eleverna, begripligt mönster. En 

återkommande läxa är svårare att förtränga och missa att göra än en läxa som är ständigt 
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återkommande. Detta bidrar till att fler elever gör sina läxor, vilket även bidrar till att de 

inhämtar mer kunskap. 

Samtliga lärare är överens om att läxan, på det viset de arbetar, bidrar till en kunskapsutveckling 

hos eleverna. De visar trots det en medvetenhet om att majoriteten av eleverna med största 

sannolikhet får hjälp med läxan i hemmet, vilket inte är fallet i alla skolor. Samtliga lärare 

nämner också att skolan i dag varken erbjuder läxhjälp, eftersom de uppfattar att behovet inte 

finns, eller har en samstämmig syn, mellan matematiklärare på hela skolan eller i varje årskurs, 

för hur de ska behandla läxan. Enligt en av respondenterna förs det heller inga interna samtal 

mellan matematiklärarna om hur de förhåller sig till och hur de arbetar med läxan. Hen tror att 

det beror på att läxan uppfattas som en känslig fråga att diskutera eftersom ingen lärare vill visa 

om deras arbetssätt kring läxan påverkas av yttre faktorer. Trots avsaknaden av ovan nämnda, 

vilket gör att varje lärare blir ansvarig för sin egen läxa, visar det att var och en av lärarna ändå 

anser att läxan bidrar till elevernas kunskapsutveckling. 

 

7. Diskussion 

Diskussionsdelen är indelad i två avsnitt där det första avsnittet, metoddiskussionen, beskriver 

och diskuterar fördelar, nackdelar, reliabilitet och validitet för denna studie. 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet samt dess analys och jämförs med tidigare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Den metod jag valt för denna studie grundar sig i studiens syfte och frågeställning. Syftet med 

denna studie har varit att utreda om och hur lärare inom årskurserna 4-6 uppfattar att 

matematikläxan kan kopplas till utvecklingen av elevernas matematiska kunskaper. 

Frågeställningen som är kopplad till detta syfte är hur matematiklärare inom årskurserna 4-6 

uppfattar att matematikläxan bidrar eller inte bidrar till elevernas matematiska 

kunskapsutveckling. Metoden som valdes för att besvara syftet och frågeställningen var en 

kvalitativ metod i form av en intervju. Valet gjordes utifrån att jag vill förstå det intervjuade 

lärarnas tankesätt genom att låta de beskriva sina tankar kring mina frågeställningar och därmed 

ge mig en bättre förståelse för det jag vill besvara med studien (Kihlström 2007, s. 48). Nästa 

steg i min process var att planera för en halvstrukturerad intervjuform eftersom jag ville ha 

möjlighet att tillförskaffa mig information kring olika frågor och inte enbart fokusera 

djupgående på en enskild fråga (Eliasson 2018, s. 26). I och med det skapades en färdig 

intervjuguide med frågor som jag använda mig utav för att föra ett samtal kring mitt syfte och 

frågeställning, vid varje intervjutillfälle. När frågorna i intervjuguiden strukturerades var jag 

noga med att lägga frågorna i sådan ordning att jag inte la orden i munnen på respondenten eller 

att jag gav respondenten är känsla om vad jag ville höra hen svara. 

Alternativet till en halvstrukturerad intervju skulle varit att använt mig av en fullt strukturerad 

intervju med bestämda frågor som enbart skulle besvaras av respondenten, utan möjlighet till 

kringliggande samtal (ibid., s. 26). Alternativ nummer två vore att genomföra ostrukturerade 
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intervjuer där enbart en fråga skulle behandlas djupgående (ibid., s. 26). Problematiken kring 

det skulle varit att få samtalet att flyta då jag inte skulle ha några givna följdfrågor att luta mig 

mot. Därmed anser jag att en intervju i allmänhet och en halvstrukturerad sådan, i synnerhet, 

var det mest givna sättet för mig att samla in nödvändig information. Ett alternativ till intervju 

vore att göra en observation där jag skulle observera hur lärarna arbetade med läxor. Genom att 

använda flera metoder gör man en triangulering för att mäta och få fram resultat. Genom att 

observera hur lärarna arbetar med matematikläxan skulle jag behöva göra min observation sett 

ur ett elevperspektiv. Det innebär att jag hade behövt få ta del av de läxor och arbetssätt kring 

läxorna som lärarna använder sig av. I och med det hade jag sett hur lärarna arbetade kring 

läxan samt vad för typ av läxor de delger eleverna. Jag ser inte hur det resultatet skulle skilja 

sig från det resultatet som jag muntligt får berättat för mig av lärarna i mina intervjuer, då jag 

antar att lärarna är så pass insatta i hur de arbetar med läxan. 

När resultatet skulle analyseras utgick jag från den fenomenografiska teorin med dess 

tillhörande sjugradiga metodansats (läs 5.4.1). Baserat på studiens syfte och frågeställning, som 

indikerar på vad lärarna har för tankar och uppfattningar kring om matematikläxan påverkar 

elevernas kunskapsutveckling eller inte, finner jag den fenomenografiska metoden som mest 

lämpad eftersom den inriktar sig på att belysa hur människor tänker, uppfattar, upplever och får 

för erfar om sin omvärld (Kihlström 2007, s. 157; Marton & Booth 2000, s. 146). Trots att jag 

finner denna metod mest lämplig betyder det inte att den är felfri. Eftersom jag gör tolkningar 

utifrån andra människors uppfattningar baserar jag mina tolkningar utefter min egna bakgrund. 

Det betyder att en annan person kan göra annorlunda tolkningar, utifrån dennes personliga 

bakgrund, av samma respondentsvar. Även respondenternas svar kan variera utifrån vilka 

faktorer (yttre eller inre) som påverkade dem för stunden. Var de stressade och ville få intervjun 

överstökad? Svarade dem sanningsenligt eller utifrån vad de trodde jag ville höra? Befann de 

sig i en trygg miljö? Frågor som dessa och liknande kan bidra till det resultatet som följer med 

intervjuerna. 

För att stärka reliabiliteten i min studie valde jag att göra en ljudinspelning för varje intervju. 

Ljudinspelningen bidrar till en ökad trovärdighet för de resultat jag presenterar (Kihlström 

2007, s. 231) eftersom mina frågeställningar samt respondenternas svar finns tillgängliga att 

lyssna på i efterhand. Om jag valt bort ljudinspelningen och istället enbart fört mina egna 

anteckningar om vad respondenterna ger för svar är risken stor att jag inte får med all nödvändig 

information samt att jag gör direkta tolkningar på vad som sägs, vilket kan göra att min 

resultatpresentation blir vinklad. Jag får även möjligheten att höra ifall jag har uttryckt mig 

likartat i mina intervjuer för inte riskera att vissa frågor förvrängs i form av tonart eller om jag 

ställt ledande frågor (Kihlström 2007, s. 232). Efter intervjuerna blivit genomförda har de 

transkriberats och kategoriserats, för att enklare kunna läsa av de svaren som är relevanta för 

denna studie. Utifrån de svar jag får fram av transkriberingen samt kategoriseringen, utefter 

analysmodellen (läs 5.4.1), kan jag säga att studien blir valid i och med att fokus riktas mot det 

som är ämnat att undersökas (Kihlström 2007, s. 231). 

Urvalet av informanter för att besvara mina frågeställningar var 3, i dag, yrkesverksamma 

matematiklärare med erfarenhet från matematikundervisning i årskurserna 4-6. Dessa lärare 

arbetar på samma grundskola i Mellansverige. I och med valet av skola samt urvalet av lärare 
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är resultatet i denna studie inte talande för vad matematiklärare i allmänhet har för synsätt på 

matematikläxans bidrag till elevers kunskapsutveckling. För att öka generaliserbarheten skulle 

det behövas ett större antal deltagande lärare som representerade en större del av landet, utifrån 

olika typer av skolor i kommuner av olik storlek. Utifrån de svar som framkommit i denna 

studien, där alla respondenter ser att läxan bidrar till elevernas matematiska kunskapsutveckling 

kan man dra en slutsats om att lärare tycks vara positivt inställda till matematikläxan samt dela 

meningen om att den bidrar till elevers matematiska kunskapsutveckling. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Forskningen och litteraturen som används inom denna studie behandlar främst läxan i allmänhet 

men även matematikläxan i möjligaste mån. De svar som representerar de i dag aktivt 

yrkesverksamma matematiklärarna med erfarenhet från matematikundervisning i årskurserna 

4-6 berör enbart hur de förhåller sig till läxan inom matematikämnet.  

Här presenteras jämförelsen av de resultat som framkommit i lärarintervjuerna med den tidigare 

forskningen. 

Det som är intressant utifrån de kategorier som framkommit i resultatet är att samtliga lärare 

menar att matematikläxan bidrar till elevernas matematiska kunskapsutveckling. Två 

tredjedelar av lärarna använder sig redan av digitala hjälpmedel då de arbetar med läxan och 

den sista tredjedelen är på väg åt samma håll. Det kan vara så att de digitala hjälpmedlen 

speglar den digitala värld som eleverna lever i, utifrån hur dagens samhälle i många 

avseenden är uppbyggt kring teknologiska och innovativa lösningar, i och med den ständigt 

ökande digitaliseringen. Denna samhällsutveckling ger, i det här fallet, barn enorma 

möjligheter att utveckla sina digitala kunskaper, utifrån sin nuvarande nivå, vilket skapar 

förutsättningar för barnen att använda sina digitala kunskaper även i skolan. Vad jag tolkar, 

utifrån de respondentsvar jag fått, kan eleverna få en positivare syn på kunskapsinhämtning 

genom att få använda sina digitala kunskaper för att få lära sig nya saker, i det här fallet 

matematik. 

 

Likheterna mellan forskning kring läxor och lärarrespondenternas syn på definitionen av 

begreppet läxa liknar varandra då samtliga lärare i studien anser att läxan är en arbetsuppgift 

som ska utföras i hemmet, utanför skoltid. Cooper et al. (2006, s. 1) definierar även dem läxan 

som en arbetsuppgift som åläggs utanför den tid som är fastställd som skoltid, liksom den 

svenska nationalencyklopedin som framställer läxan som en ”avgränsad skoluppgift för 

hemarbete” (”Läxa” 2019).  

Gällande läxan som färdighetsövning finns det skillnader mellan det som beskrivs i 

bakgrundsdelen och respondenternas svar. Respondenterna pekar gemensamt på att syftet med 

läxan är att ge eleverna möjlighet att öva på, för varje elev, specifika delar inom matematikens 

baskunskaper. Detta kan liknas med hur Skolverket (2019; 2014, s. 13) ser på mängdträning 

och repetition som ett syfte för läxan. Skolverket (2019) pekar även på att läxan ger eleverna 

möjlighet att bekanta sig med arbetslivet samt ge eleverna förbättrade studievanor för elevernas 

eventuella framtida studier, vilket inte belyses av respondenterna. Istället har olika respondenter 
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belyst olika syften, så som miljöombytets påverkan för eleven vid läxläsning i hemmet kontra 

att utföra matematiskt arbete i skolan samt att de vill delge föräldrar information om och insyn 

i vad de arbetar med i skolan. Dessa varianter av synen på läxans syfte stämmer inte helt in med 

Skolverkets mer direkta syn, som innebär att läxan ska var avsedd för att gynna elevernas 

matematiska kunskaper (2019; 2014, s. 13). Trenholm (2018, s. 51) skriver om vikten av att 

arbeta med attitydförändringar som ett syfte med läxan, där elevens personliga inställning till 

matematikämnet i stort kan få en positiv innebörd och därmed bidra till en positiv utveckling 

av elevens egna matematiska kunskaper. Liknande argument lyfts fram utav en av 

respondenterna där hen beskriver att läxan kan bidra till en konflikt mellan alla inblandade 

parter, vilket kan leda till en negativ syn på läxan, främst ur elevens synvinkel. Utöver detta 

påvisar även forskning att man som lärare ska vara uppmärksam på de resultaten eleverna visar 

genom sin läxa. Kaur (2011, s. 197) menar att en inlämnad läxa från en elev inte automatiskt 

betyder att det är elevens kunskap som framställs, vilket ingen lärare i studien har reflekterat 

över. 

Enligt Skolverket (2014, 2. 19) är det av stor betydelse att lärarna följer upp de läxor de har 

ålagt sina elever, där ett vanligt förekommande arbetssätt för uppföljning är genom individuell 

rättning eller genom klassrumsdiskussioner. Skolverket (2014, s. 20-21) beskriver att 

individuell rättning av elevernas läxa belägger lärarna med en tyngre arbetsbörda och påvisar 

istället att en uppföljning av läxan genom gemensamma klassrumssamtal tillgodoser elevernas 

utvecklingsmöjligheter.  Respondenterna i denna studie påtalar tidsåtgången för läxuppföljning 

som något negativt, som stjäl tid från deras planering- och undervisningstid, vilket går i 

samklang med Skolverkets beskrivning av tidsåtgången för individuell rättning. För att minska 

sin egen arbetsbelastning samt för att effektivisera sin egen tid har merparten av respondenterna 

valt att arbeta med en digital plattform (Nomp) för läxor, vilket minskar deras administrativa 

arbete. Genom att läxan rättar sig själv i Nomp slipper läraren det tidskrävande arbetet med att 

ge varje elev individuell bedömning på sin läxa. I Nomp ser både läraren och eleven direkt vad 

som varit enkelt respektive svårt med läxan vilket gör att läraren kan precisera innehållet i 

elevens framtida läxor till det eleven behöver öva på. 

En utav respondenterna i studien nämnde läxans tidsupptagning utifrån ett elevperspektiv där 

respondenten beskrev att läxan inte ska stå i vägen för de intressen eleven har vid sidan av 

skolan. Hen anser att det är viktigt att varje elev får chansen att ägna sin fria tid åt sina intressen 

vilket även Rosário et al. (2018, s. 100) belyser med att läxor ska ges inom lämpliga ramar för 

att inte inskränka på elevernas fritid. Sytt ur både ett lärar- och elevperspektiv finns det 

regleringar i skollagen med tidsangivelser för den obligatoriska skolverksamheten under ett 

läsår. I dessa angivelser står skrivet att verksamheten inte får omfattas av mer än 8 timmar 

dagligen i 190 dagar (2010:800, SkolL 7:17). 

Som tidigare nämnts valde en av respondenterna att belysa föräldrarnas insyn i skolarbetet, 

genom läxan. Graven (2016, s. 42) påpekar att det är av värde att inkludera föräldrarna i 

skolarbetet, även om de inte besitter specifika kunskaper inom matematikämnet. Det som blir 

värdefullt är att som vårdnadshavare ha möjlighet att se barnets egen progressiva långsiktiga 

utveckling. Liksom Graven (ibid., s. 42) vidare formulerar vikten av att elevernas 

matematikläxa består av uppgifter som är anpassade utefter deras personliga matematiska nivå 
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pekar även samtliga lärarna i studien på detta. När eleverna får öva sina färdigheter 

kontinuerligt, utefter ett innehåll som är avsett för dem att arbeta med på egen hand, anser 

lärarna att elevernas chanser att utveckla sina matematiska kunskaper i och med läxan avsevärt 

förbättras. 

Ingen utav lärarrespondenterna drar en parallell till hur eleverna själva ställer sig till ifall de 

anser att deras läxor bidrar till sin kunskapsutveckling, medan man i forskning kan läsa att en 

del elever ser läxan som ett bidrag till att utöka sina kunskaper för att använda dem som 

konkurrenskraft och kunskap senare i livet, om de ska sysselsätta sig med egna akademiska 

studier (Landers 2013, s. 378). Vidare beskriver Graven (2016, s. 40) att elever som finner ett 

intresse för läxan har goda förutsättningar att tillförskaffa sig en god utvecklingskurva inom det 

aktuella området. Graven (ibid., s. 40) menar vidare att läromedel i form av böcker eller 

applikationer med olika teman ger eleverna ett större inflytande och därmed motivation till 

läxan. Bland mina respondenter påtalas just en applikation (Nomp) som ett tilltalande arbetssätt 

för läxan. Respondenterna benämner det dock enbart utifrån sitt perspektiv och inte utifrån hur 

eleverna uppfattar tillvägagångssättet. Båda parter verkar dock se fördelarna som denna 

applikation innebär. Även Singh Mangat (2017, s. 9) skriver om hur eleverna uppfattar läxans 

påverkan till deras kunskapsutveckling. Eleverna anser att samtal kring relevant matematisk 

information, i helklass tillsammans med läraren, i mindre grupper bestående av elever eller 

parvis mellan elever bidrar till att förbättra deras matematiska kunskaper (ibid., s. 9). 

Respondenterna i min studie syftar däremot på att sådan typ av uppföljning, med tillhörande 

planeringsarbete riskerar att leda till tidsbrist och förlorad tid för de övriga 

undervisningsmomenten som de anser behöver göras inom den tiden som är avsatt för 

matematikundervisning i skolan. 

 

8. Slutsats och fortsatt forskning 

Matematikläxan anses vara bidragande till elevers matematiska kunskapsutveckling utifrån att 

läxan är anpassad till elevens nuvarande kunskapsnivå. Så länge eleverna klarar att genomföra 

läxan på egen hand ska inte yttre omständigheter som exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå 

eller tidskrävande fritidsaktiviteter påverka elevernas möjlighet att genomföra läxan och på så 

vis tillförskaffa sig mer kunskap. De tekniska hjälpmedlen som idag används för 

matematikläxan speglar den tekniska utvecklingen eleverna möter i övriga samhället och kan 

därmed vara till hjälp för att skapa ett intresse kring läxan. 

Intressanta inriktningar för vidare forskning på området kan vara om och i så fall varför den 

digitala läxan bidrar mer till kunskapsutveckling än de äldre traditionella läxorna på papper 

eller i matematikboken samt om det verkligen bidrar till mindre arbetsbelastning för lärarna. 

Ytterligare en inriktning vore att se hur föräldrar ställer sig till matematikläxan samt om de 

sociokulturella faktorerna spelar in när det kommer till elevernas kunskapsutveckling, genom 

läxan. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Information om deltagande i intervju kring lärares uppfattningar om 

matematikläxans inverkan på elevers kunskapsutveckling. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Undersökningens syfte och innehållet är att utreda hur lärare inom årskurserna 4-6 ser på 

matematikläxans användningsområde kopplat till om matematikläxan är användningsbar för 

att utveckla elevernas matematiska kunskaper. 

Det praktiska genomförandet för min datainsamling kommer vara en kvalitativ metod i form 

av en intervju. De tillfrågade är 3-4 stycken grundskolelärare som undervisar eller har 

undervisat inom matematik i årskurserna 4-6. Du har blivit tillfrågan på grund av din 

erfarenhet från matematikundervisning i nämnda årskurser. 

För att delta i intervjun krävs inga förberedelser och tidsåtgången beräknas uppgå till ungefär 

30 minuter. Du kommer att svara på frågor om hur du resonerar kring läxor samt dina egna 

erfarenheter och tankar kring läxornas inverkan på elevers kunskapsutveckling. När hela 

arbetet är färdigställt finns möjlighet för dig att ta del av resultatet. 

Undersökningen utgår från individsskyddslagen, vilket innebär att du är garanterad 

anonymitet. Du, din skola eller din kommun kommer inte nämnas i examensarbetet, utan 

pseudonymer kommer att användas vid redovisningen av insamlat material. Det insamlade 

materialet från intervjun kommer bestå av en ljudfil som enbart kommer hanteras och 

bearbetas av mig samt eventuellt min handledare på Högskolan Dalarna. Lagring av 

information kommer ske på min privata mobiltelefon, alternativt min privata dator. Tiden för 

lagringen kommer vara inom ramen för denna undersökning, det vill säga fram till vecka 3, 

2020. Då materialet är färdigställt i arbetet kommer det att makuleras. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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