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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att få kunskap om lärares syn på matematikläxor i grundskolans 
tidigare år. Förhoppningen var att få förståelse för lärares syfte med matematikläxor och vilka 
förmågor eleverna förväntas utveckla med matematikläxors hjälp samt att jämföra vilka för- och 
nackdelar matematikläxan har. För att undersöka detta har sju intervjuer gjorts med lärare från 
olika skolor och olika årskurser från 1-6. Samtliga lärare som intervjuats undervisar i matematik. 
Lärares erfarenheter av läxornas betydelse för matematikundervisningen är ett viktigt område att 
få kunskap om. 
 
De lärare som deltog i intervjuerna uttryckte olika synpunkter på matematikläxan. Något lärarna 
var överens om var att läxa är en skoluppgift som eleven tar med hem efter skolans slut och 
arbetar med hemma. Lärarna uttryckte samstämmigt att eleverna inte utvecklar några förmågor 
med matematikläxans hjälp utan förmågorna utvecklar eleverna i skolan med hjälp av lärarna. Det 
framgick att samtliga lärare upplevde att matematikläxan var tidskrävande och för att 
matematikläxan ska nå syftet på bästa möjliga sätt behövs mer tid. Att läxan kopplas till 
undervisning och uppföljning är centralt för att syftet med matematikläxan ska uppnås enligt de 
intervjuade lärarna. Av resultaten framgår att några lärare är negativt inställda till matematikläxor 
för att uppföljning och koppling till undervisningen inte finns med och därför förlorar 
matematikläxan sitt syfte. Föräldrarnas förutsättningar är väldigt olika som exempelvis att de har 
svårigheter med det svenska språket eller inte är engagerade i barnets skolgång. Andra lärare är 
positivt inställda till matematikläxor för att färdighetsträningen och repetitionen är viktig och 
tiden som behövs för det inte räcker till i skolan.  
 
Abstract 
The purpose of this study is to gain insight into teachers’ views of mathematics lessons in 
primary school. The hope is to gain understanding of teachers’ aim with mathematic homework 
and what skills students are expected to develop with help of mathematic homework as well as 
comparing the advantages and disadvantages that mathematic homework has. To investigate this, 
the seven interviews have been conducted with teachers from different schools and different 
grades from 1-6. All the teachers interviewed teach mathematics. Teachers’ experience of the 
importance of homework is an important area to gain knowledge of why was this investigation. 
 
The teachers who participated in the interviews expressed different views on mathematic 
homework. Something teachers agreed on was that homework is a school assignment that 
students bring home after school and working on at home. The teachers also expressed 
unanimously that the students do not develop any abilities with mathematic homework help but 
that pupils develop abilities in school with help of the teachers. It appeared that all teachers felt 
that mathematics homework was time consuming and for mathematics homework to achieve its 
purpose in the best possible way more time was needed. Also to link with teaching and follow-up 
are two key elements for the purpose of mathematic homework to be achieved. The results show 
that some teachers have negative attitudes toward mathematic homework tracking and coupling 
is not present and therefore loses mathematic lesson's purpose. Parents circumstances are very 
different. It may be that they have problems with the Swedish language or not are involved in the 
child's schooling. Other teachers have a positive attitude towards mathematic homework because 
proficiency training and rehearsal is important and the time needed for this is not enough in 
school. 
 
Sökord  
Matematikläxa, läxa, matematik, lärare, grundskolan 
Key words  
Mathematic homework, homework, mathematic, teacher, primary school 
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1. Inledning 
Läxa är ett välkänt fenomen och ett begrepp som många känner till. Läxor i dagens samhälle är 
ett väldigt aktuellt samtalsämne inom skolväsendet. Det diskuteras mycket om det ska vara läxfria 
skolor eller inte. Synpunkter om läxan och dess betydelse varierar inom utbildningsväsendet och 
är ett stort debattämne. Studien inriktas specifikt till matematikläxan för det är ett ämne enligt 
debattartiklar, forskning och studier som elever och föräldrar upplever som ett av de svåraste 
ämnena skolan har. Detta för att inlärningen förändras hela tiden och då är det svårt som förälder 
att veta hur de ska hjälpa sina barn. För barnen kan det lätt uppstå konflikter i hemmet när 
förväntningar att få rätt hjälp från föräldrarna inte uppfylls. 
 
Dinamarca1 (2011-05-09) från vänsterpartiet säger i en debatt att mer ansvar läggs på föräldrarna 
och beroende på vilka förutsättningar och vilken bakgrund man har påverkar det stöttningen och 
hjälpen vid läxläsning. Hon menar att föräldrar som har lägre utbildning eller annat modersmål 
ska ha samma rättigheter och förutsättningar som sina kamrater med högutbildade föräldrar. 
Dinamarca säger att de senaste 20 åren har jämställdheten inte gått åt rätt håll. Före detta 
skolminister Baylan2 (2006-05-31) är kritisk mot förslaget att avskaffa läxor i grundskolan. Han 
tycker att läxor fyller en viktig funktion när det gäller elevers självständighet i att arbeta. Baylan 
säger vidare att elever som inte får stöd hemifrån ska kunna få läxhjälp i skolan efter 
undervisningens slut. I artikeln Läxor – för livet eller i onödan skriver Höjer3 (2010-02-08) om 
Forsberg, Kallós och Westlunds åsikter om läxor. Forsberg säger till Höjer att den stora 
konflikten i familjelivet är läxor för läxor skapar stress och konflikter i hemmet. Kallós 
understryker att föräldrarnas delaktighet är avgörande om läxor ska ge kunskap men menar att 
förutsättningarna har förändrats och är olika för alla elever vilket bidrar till att läxan förlorar sitt 
syfte. Han berättar också att föräldrarna inte vet hur matematikundervisningen är uppbyggd. 
Westlund säger i samma artikel att det finns föräldrar som inte hinner hjälpa sina barn med 
läxorna och istället har de lejt in ett läxläsningsföretag. Westlund menar att läxläsningsföretag 
drivs av ett vinstintresse och det tar bort idén med läxor som hon menar är att knyta samman 
hem och skola.  Gustavson4 (2013-09-23) skriver att läxor kan leda till utbrändhet hos barnen och 
föräldrarna men det bidrar också till övertidsarbete för eleverna som redan har tillräckligt långa 
dagar.  
 
Som framgår av stycket ovan hävdar många forskare och politiker att läxan borde bort för att 
föräldrarna inte har förutsättningarna eller tiden till att hjälpa sina barn med den. Andra hävdar 
att man bör ha kvar läxan och att det bör finnas tid för läxhjälp efter skoltidens slut där utbildade 
lärare finns på plats. En ny internationell studie visar att matematikläxan i Sverige inte håller 
måttet. Enligt studien ökar matematikläxor som saknar syfte och lärarreflektion. Den aktuella 
studien som gjorts i Norge är en jämförande studie mellan Norge, Sverige och Finland. 
Forskningen visar att Sverige och Norge använder fel metod när det gäller matematikläxor. En 
kunskapsjämförelse av matematik har gjorts där bara två procent av de svenska och finska 
eleverna lägger ner mer än tre timmar i veckan på att studera matematik. Procentuellt i Norge 
ligger läxläsningen högre men ändå lyckas Finland mycket bättre. Hur kan det vara på det sättet? 
Undersökningen visar att det är stora skillnader i uppföljningen av läxorna. Finland kompletterar 
läxorna med undervisningen för ett ökat lärande och pedagogerna följer sedan upp läxan 
tillsammans med eleverna i klassen säger Grønmo (2013-10-14) till artikeln läxor i svenska skolor 
döms ut.5 
 

                                                 
1 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article12996242.ab 
2 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10831606.ab 
3 http://fof.se/tidning/2010/2/laxor-for-livet-eller-i-onodan 
4 http://karisma-utbildning.se/vardag/artiklar/laxor-och-stress 
5http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd  
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Vad är syftet med matematikläxan, förväntas eleverna utveckla några förmågor med 
matematikläxans hjälp? Vad ger läraren egentligen för matematikläxa och vilka är motiven? Vilka 
för- och nackdelar bidrar matematikläxan med? Läxa i allmänhet i Sverige diskuteras intensivt i 
sociala medier och det finns många olika åsikter om läxan. Det finns däremot mindre forskning 
angående matematikläxans betydelse för elevens inlärning och hur de påverkar kopplingen till 
undervisningen. Undersökningen syftar till att få kunskap om lärares syn på matematikläxor. 
Lärares erfarenheter av matematikläxornas betydelse för elevernas lärande och för matematik-
undervisningen är ett viktigt område att få kunskap om.  
 
 

2. Bakgrund 
Utgångspunkten för innehållet i detta kapitel är tidigare litteratur och forskning om vilka motiv 
som finns för och emot matematikläxor. Först behandlas tidigare forskning om läxor i allmänhet. 
Inledningsvis definieras begreppet läxa och vad det kan innebära. Därefter behandlas hur läxor 
tas upp i styrdokument, skollagen och läroplaner. 

 

2.1 Läxor vad kan det innebära? 
De flesta vet vad ordet läxa betyder men att definiera begreppet läxa är inte lika enkelt. 
Wikipedia6 (2006) definierar läxa som skoluppgifter som eleverna arbetar med hemma. Syftet 
med läxor är att fördjupa sina kunskaper från skolan eller repetera uppgifterna. Detta bidrar till 
ett självständigt arbete och fördjupad kunskap. Ordet läxa uppfattas som ett negativt laddat ord 
exempelvis gör du inte klart arbetet i tid får du en läxa med dig hem eller jag ska lära dig en 
ordentlig läxa om du inte kommer i tid. Läxa kan i många fall upplevas mer som ett hot än något 
bra eller lustfyllt. Nationalencyklopedin7 (13-11-25) beskriver läxa som en avgränsad skoluppgift 
för hemarbete särskilt om ett visst textstycke skall läras in. Hellsten (2008-11-20) är en av väldigt 
få forskare i Sverige som har studerat området läxa. Han har i flera år argumenterat att hemläxan 
bör tas bort och istället tycker han att läxan ska göras under skoltiden tillsammans med 
kvalificerade lärare. För att lyckas med detta bör skoldagen förlängas säger Hellsten i intervju till 
artikeln Föräldrar dåliga på att ge läxhjälp (Olsson8 2008-11-20).  En annan svensk forskare som har 
studerat området läxa är Westlund, hon är negativt inställd till läxor. Westlund (2004:38) skriver 
också om läxans negativa betydelse. När vi hör begreppet läxa förknippar vi det med frustration 
eller negativa känslor. Redan där tappar eleven lusten och motivationen för själva uppgiften och 
det bidrar till att läxan tappar sitt syfte helt och hållet. Hellstens (2000:120) definition är att läxor 
tenderar att vara vad som helst ”läxa är det arbete som inte sker på lektionstid” (Hellsten 
2000:120).  Westlund (2004:61) skriver i sin studie att för en lärare är läxor en uppgift och för 
eleven handlar läxor om tid som inte längre finns. Westlund beskriver läxan på följande sätt 
”läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete 
och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” (Westlund 2004:78). I rapporten om läxor i 
Queensland definieras läxan som aktiviteter eller skoluppgifter som eleverna har blivit tilldelade 
att genomföra efter lektionstid. Läxan har ifrågasatts framförallt hos ensamstående föräldrar som 
inte har tid eller möjlighet att hjälpa sina barn med läxor och därför har läxans kvalité ifrågasatts9

 

(2004:3).  
 

                                                 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4xa 
7http://www.ne.se/sve/läxa, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-25. 
8 http://www.svd.se/nyheter/stockholm/foraldrar-daliga-pa-att-ge-laxhjalp_2068229.svd 
9 http://education.qld.gov.au/review/pdfs/homework-text-for-web.pdf 
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Gustafson10 (2013-09-23) skriver i en artikel att läxor kan leda till stress för barn och föräldrar. 
Hon hävdar att barn måste få vara barn efter arbetsdagens slut. Hon säger vidare i artikeln att 
barnen inte ska behöva arbeta efter skolan då det är viktigt att barnen får leka av sig och vila. 
Forss11 (2010-09-08) argumenterar i artikeln läxor skapar utanförskap att det inte är rimligt med 
läxor efter skolans slut då många barn har fritiden planerad för andra aktiviteter. Föräldrar har 
inte tid, engagemang eller kunskap att hjälpa barnen och då skapar det ett utanförskap. Hon 
tycker att det ska införas läxtid under skoltid där det finns utbildad personal. Hellsten (1997:210) 
skriver vidare att den dominerande forskningen säger att arbetets negativa effekter hemma blir att 
läxan inte undersöks på rätt sätt och man reflekterar eller problematiserar inte över läxans 
innehåll, struktur eller bakgrund. Den näst vanligaste forskningen handlar om hur man ska kunna 
effektivisera elevernas läxläsning med stöd från föräldrarna. Mycket av det man läser i media är 
oftast läxans negativa betydelse men Westlund (2004:35) skriver ändå i sin studie att det finns 
något positivt med läxor för läraren och föräldrarna. Hon menar att det hjälper eleverna att 
hantera sin tid och hur de lär sig att studera på ett effektivt sätt. Westlund (2004:34) hänvisar till 
Epstein som påvisar sju orsaker till varför läxor är bra. De mål Epstein sammanfattar beskriver 
de vuxnas perspektiv, alltså lärares, föräldrars och skolledarnas uppfattning om syftet med läxor 
och dess värde. Målen är att:  
 

… öva färdigheter, öka engagemanget för olika uppgifter, fostra studenter att ta ansvar och 
planera sin tid, etablera kontakt mellan barn och föräldrar, fullfölja politiska beslut om läxor, 
informera föräldrar om skolarbetet och påminna om krav som ställs – som straff.  
(Westlund 2004:35) 

 
Westlund (2004:36) påpekar däremot att det finns väldigt lite forskning kring att läxor kan få 
negativa konsekvenser för eleverna. En anledning till varför det är så menar hon är att man alltid 
har tagit för givet att läxor är någonting bra och att vi inte ens anser att det är värt att ompröva 
läxors status. I Queensland Australien har det gjorts en undersökning om läxor, i denna rapport 
som nämnts tidigare definieras läxan som aktiviteter eller skoluppgifter som eleverna har blivit 
tilldelade att genomföra efter lektionstid. Av rapporten framgår det att läxan inte bara har 
negativa effekter. Några elever känner att läxor hjälper dem att göra bra ifrån sig i skolan. Läxor 
kan förbättra elevers studiefärdigheter och attityder till skolan men det ger också eleverna 
förståelse för att lärande inte bara sker i skolmiljön utan också utanför skolan12 (2004:3). Cooper 
(2001:7) skriver om fyra positiva och fyra negativa effekter som läxor har på eleverna:  
 

Positive Effects: 
Immediate achievement and learning, better retention of factual knowledge, increased 
understanding, better critical thinking, concept formation, information processing, and 
curriculum enrichment. Long-term academic, encourage learning during leisure time, improved 
attitude toward school and better study habits and skills. Nonacademic, greater self-direction, 
greater self-discipline, better time organization, more inquisitiveness and more independent 
problem solving. Greater parental appreciation of and involvement in schooling. (Cooper 2001:7) 

 
Den första positiva effekten är omedelbar prestation och inlärningseffekten och med det menar Cooper 
(2001:7) att faktakunskaperna håller längre, det ger ökad förståelse, eleven får ett bättre kritiskt 
tänkande och en bredare begreppsbildning. Den andra positiva effekten är långsiktig effekt på 
lärande det innebär att man uppmuntrar till lärande på fritiden vilket ger en förbättrad inställning 
till skolan. Eleven utvecklar bättre studievanor och färdigheter. Den tredje positiva effekten 
förstås som ej långsiktig effekt på lärande, den ger eleven en ökad självstyrning, ökad självdisciplin, 
mer organiserad, visar nyfikenhet och blir mer självständig med problemlösningsfrågor. Den 
                                                 
10 http://karisma-utbildning.se/vardag/artiklar/laxor-och-stress 
11 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article12474320.ab 
12 Homework Literature Review – summary of key research findings. November 2004 Queensland 
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fjärde och sista positiva effekten som läxor ger är att föräldrarna får en ökad förståelse och blir mer 
engagerade för skolan.  
 

Negative Effects: 
Satiation, loss of interest in academic material and physical and emotional fatigue. Denial of 
access to leisure time and community activities, parental interference, pressure to complete and 
perform well and confusion of instructional techniques. Cheating, copying from other 
students and help beyond tutoring. Increased differences between high and low achievers.  
(Cooper 2001:7) 

 
Den första negativa effekten som Cooper (2001:7) skriver om är mättnad, han menar att eleven 
tappar intresset för skolarbetet eller känner sig utmattad både fysiskt och psykiskt. Den andra 
negativa effekten som eleven kan känna är minskad tillgång till fritidsaktiviteter. Föräldrarnas 
inblandning kan leda till negativa konsekvenser för barnen. De kan känna sig stressade och få 
ångest för de vill prestera bra hela tiden, detta kan leda till att eleven inte slutför arbetet. Den 
tredje effekten kan vara fusk, de kopierar från andra elever. Den fjärde och sista negativa effekten 
som läxor har är att skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever ökar ännu mer.   
Kidwell (2004:14-15) skriver om positiva och negativa effekter med läxor: 
 

Positive effects: Immediate effects on achievement and understanding: better retention of 
factual knowledge, increased understanding, better critical thinking and concept formation, 
better information processing, curriculum enrichment. 
Long-term academic effects: learning encouraged during leisure time, improved attitude 
towards school, better study habits and skills. 
Non-academic long-term effects: greater self-direction, greater self-discipline, better time 
organization, more inquisitiveness, more independent problem solving. (Kidwell 2004:14) 

 
Av citatet ovan framgår att Kidwell (2004:14) nämner ungefär samma effekter som Cooper. 
Kidwell (2004:15) skriver om omedelbar prestation och inlärningseffekten, med det menar hon 
att eleverna bevarar faktakunskaperna bättre, de får ett bättre kritiskt tänkande, förstår begreppen 
lättare och blir bättre på att behandla information. Sedan skriver hon också om långsiktig effekt 
på lärande där lärande uppmuntras på fritiden som ger förbättrad attityd till skolan och eleverna 
får bättre studievanor och färdigheter. Till sist skriver hon om icke långsiktiga effekter på lärande 
som ger en ökad självstyrning, ökad självdisciplin, blir mer organiserad, får mer nyfikenhet och 
blir mer självständig kring problemlösning. 
 

Negative effects - Satiation: loss of interest in academic material, physical and emotional 
fatigue. Denial of access to leisure time: parental interference, pressure to compete and 
perform well. Cheating: copying from other students, having a tutor provide help beyond 
tutoring. (Kidwell 2004:15) 

 
Av citatet ovan framgår att Kidwell (2004:15) skriver om nästan samma negativa effekter som 
Cooper. Kidwell (2004:15) skriver om mättnadskänsla som blir vid förlust av intresse för lärande 
och eleverna känner sig känslomässigt utmattade. Eleverna får nekad tillgång till fritid, föräldrarna 
blir inblandade och det leder ofta till osämja i familjen och eleven känner ett tryck för att tävla 
och prestera bra. Till sist skriver Kidwell (2004:15) om fusk, eleverna kopierar från andra 
studenter eller har en handledare som ger hjälp på fel sätt. 
 
Det är inte lätt att definiera läxa eller få en klarhet i vad läxan kan innebära eftersom det finns så 
många olika åsikter. För det mesta framgår det att läxa är en skoluppgift som läraren ger till 
eleven och som ska göras efter skoltid. Frågan är om fördelarna överväger nackdelarna eller vise 
versa om läxan? Finns det åsikter som väger tyngre än andra eller vad är egentligen det bästa för 
eleverna angående läxor? Skolverket (2012:103) skriver att i vissa fall ges läxor i första hand till de 
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elever som behöver det bäst för att hinna ikapp sina klasskamrater. I andra fall får eleverna läxor 
för att träna och befästa kunskaperna som de gjort på lektionerna eller som fördjupning. Sverige 
tillhör de länder där eleverna ägnar minst tid åt läxor i matematik. Skolverket (2012:102) 
konstaterar att matematiklärare kopplar undervisningen i mindre utsträckning till samhället och 
livet än andra lärare.  
 

2.2 Styrdokumenten om läxor 
I läroplanerna står det inte mycket skrivet om läxor. Hellsten (1997:206) har studerat läroplanerna 
från 1962-1994. I grundskolans läroplan från 1962 (Lgr 62:57) beskriver han att hemuppgifterna 
är som en slags arbetsfostran men det är också ett tillfälle för eleverna att ta till sig sina kunskaper 
och färdigheter i vardagen. Vidare skriver han att eleverna bör utföra skolarbeten på skoltid. I 
läroplan för grundskolan från 1969 är de mer tydliga med att läxor ska vara något som är frivilligt 
för eleverna. (Lgr 69:71). Läroplanen från grundskolan 1980 är den läroplan man brukar säga tar 
tillbaka läxorna i skolan ”hemuppgifter för eleven utgör en del av skolans arbetssätt” (Lgr 80:50).  
I Lpo 94 står det inget om läxor och det finns inte heller någon lag som säger hur läxan ska 
utformas eller vad den ska innehålla. I Lgr 11 nämns inget om läxor och inte heller i skollagen 
står det skrivet att eleverna ska ha läxor, men ändå är läxan ett ämne som diskuteras flitigt i 
skolvärlden.  
 

2.3 Förändringar i grundskolans matematikundervisning 
Lpo 94 skriver om matematikens karaktär, uppbyggnad och vilken betydelse matematiken har i 
skolan och för det vardagliga livet. Skolverket, Kursplan Matematik (2000) beskriver matematik 
som en levande mänsklig konstruktion. Det är en av våra äldsta vetenskaper som har inspirerats 
av naturvetenskaperna. Matematikämnet studerar olika begrepp exempelvis tal och rum och 
innehåller någon form av abstraktion. Matematiken tillämpas i vardagslivet, samhällslivet och i 
vetenskaplig verksamhet. Detta studeras med matematiska metoder. Tekniken har gjort det 
möjligt att tillämpa precisa modeller som har lett till nya utvecklingar och kunskapsområden. 
Nedan förklaras matematik vidare enligt Skolverket: 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i 
direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens 
uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk 
tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan 
tolkas och värderas i förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara 
relaterade till matematik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten. För att 
framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 
aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta 
gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda 
utmaningar. (Skolverket, Kursplan Matematik 2000) 

Vid en jämförelse med citatet ovan och med det som står i läroplanen 2011 så kan man se att 
skillnaden är ganska stor. Det är mer utförligt skrivet i Lpo 94 men betydelsen är ungefär 
densamma. Lgr 11 skriver: 
 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 
såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 
som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 
utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade 
beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutprocesser. (Lgr 11:62) 



 

10 
 

 
Det som står i Lgr 11 sammanfattar matematikens betydelse på ett kortfattat sätt.  
 
Utvärdering av grundskolans matematikundervisning som genomfördes av Skolverket (2003:11) 
framgår att alltför många människor har negativa erfarenheter av matematiken i skolan. Detta 
bidrar i många fall till sämre självkänsla hos vuxna och risken ökar att de negativa erfarenheterna 
överförs till nästa generation. I Skolverket (2003) framgår också att människors behov av 
matematikkunskaper är större än någonsin tidigare: 
	

Matematikutbildning skall idag lägga grunden för privat- och yrkesliv, för vidare studier och 
livslångt lärande. Av tradition har matematikstudierna varit starkt inriktade på att utveckla 
färdigheter – att t.ex. utföra beräkningar, förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer. 
Undan för undan har vi höjt förväntningarna och skjutit fokus mot kunnande kring t.ex. 
tillämpning, kommunikation och problemlösningsförmåga i våra matematikkurser. 
(Skolverket 2003:11)  

 
Av citatet ovan framgår att kraven är höga och förväntningarna som ställs på eleverna uppfattas 
långt borta från verkligheten när man skriver ”matematikutbildning skall lägga grunden för 
privat- och yrkesliv, för vidare studier och livslångt lärande” (Skolverket 2003:11). De höga 
kraven kan verka orealistiska och bidrar till att eleverna tappar motivationen eller lusten för 
matematiken. 
 
I läroplanen Lgr 11 beskrivs matematikens syfte. I syftet beskrivs vilka förmågor som eleverna 
förväntas utveckla. De fem förmågorna är begreppsförmågan, procedurförmågan, 
kommunikationsförmågan, resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan (Lgr 11:62). Av 
intresse är att studera om läxorna är utformade för att bidra till att elever utvecklar dessa 
förmågor. 
 
Matematiken i grundskolan förändras hela tiden och det gör att föräldrar har svårt att förstå hur 
metoden ska läras ut. Wannis (2008:20) skriver i sin uppsats om hur hem och skola hänger ihop 
med matematikläxan. Hon berättar om studiemiljön hemma hos en grupp föräldrar med utländsk 
bakgrund. Där en väldigt liten del av föräldrarna ansåg att barnen hade en god studiemiljö hemma 
och att det var ett återkommande problem då lärarna glömde bort föräldrarnas brister i det 
svenska språket. Cooper (2001:9) skriver om hur läxan påverkar situationen hemma. Finns det 
ingen vuxen hemma eller en bra miljö där barnet kan sitta i lugn och ro och göra läxan så 
påverkar det resultatet för läxan. Ett bra exempel som visar att matematikundervisningen har 
förändras genom tiderna är algoritm uppbyggnaden. Wannis (2008:20-21) visar exempel på olika 
divisionsuppställningar. Den första heter Italiensk uppställning, den andra trappan och till sist 
stolen men många känner igen den som liggande stolen. ”Uppställningarna byttes allt eftersom de 
inte ansågs vara tillfredställande i undervisningen” (Wannis 2008:21). Detta skulle kunna vara en 
bidragande faktor till varför föräldrarna tycker det är svårt att veta hur man ska hjälpa sina barn 
eftersom deras skolgång säkert såg annorlunda ut. 
 

2.4 Matematiklärares undervisning och elevers lärande 
Elevers motivation och lust att lära är centrala för lärande i skolan men också ett lärande genom 
läxor. Lust och motivation är två begrepp som ofta nämns i skolsammanhang men vad betyder 
egentligen dessa begrepp. Skolverket (2003) Lusten att lära som har fokus på matematik har 
försökt definiera lust och motivation. Det har visat sig vara svårare än man tror enligt studier och 
forskning uppger rapporten: 
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Lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar hela individens utveckling, både 
emotionellt, intellektuellt och socialt. (Skolverket 2003:8) 

 
I rapporten beskrivs att forskare är mer överens om begreppet lusten att lära än att definiera 
begreppet motivation. Internationell forskning beskriver motivation: 

 
Som strävan mot ett personligt mål, en riktning mot något som känns angeläget för den 
enskildes liv och utveckling nu och i framtiden. (Skolverket 2003:8) 

 
Aktuell forskning om matematikläxor visar en negativ bild av Sverige när det gäller läxor. TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study) är en internationell studie inom matematik och 
naturvetenskap. Syftet med undersökningen är att få en förståelse för elevers prestationer i skolan 
och titta på vilka motiv det finns bakom elevernas prestationer Skolverket (2012:3). Grønmo 

(2005:5-6) skrev i en tidigare TIMSS och PISA rapport att Sverige och Norge är två exempel som 
har den största tillbakagången i elevprestationer i matematik. Hon menar att i Norge har de som 
centralt innehåll i deras läroplan att matematik ska vara för alla. Det betyder att matematiken ska 
fungera aktivt och demokratiskt för alla elever. Undersökningen visar att man kan se det i 
skandinaviska länder där det fungerar på liknande sätt. Enligt Grønmo (2005:5-6) lägger Sverige 
och Norge stor vikt vid matematik som redskap. Skolverket (2008:8) redovisar i resultatet av 
TIMSS 2007 att svenska elever i årskurs 4 presterar på en lägre nivå i matematik än i genomsnittet 
för Europa. Däremot visar citatet nedan att de svenska eleverna är bättre på att sammanställa och 
tolka data:  
 

I matematik är svenska elever i årskurs 4 relativt bättre på att sammanställa och tolka data, men 
relativt sämre i taluppfattning och aritmetik liksom i geometri. Svenska elever är också relativt 
sämre i att använda fakta och begrepp i matematik. (Skolverket 2008:8)  

 
Om man jämför resultatet av TIMSS 2007 med TIMSS 2011 skriver skolverket (2012:35) att 
resultatbilden i matematik för de svenska eleverna i årskurs 4 är oförändrad. 
 
Grønmo13 (2013-10-18) säger i svenska dagbladet i artikeln läxor i svenska skolor döms ut att 
England, Sverige och Finland lägger ner minst tid på matematikläxor. Norge lägger ner betydligt 
fler timmar på matematikläxor. Ändå ligger finska elever långt över svenska och norska elever i 
internationella mätningar. Vad detta kan bero på är en intressant fråga som diskuteras väldigt 
aktivt i sociala medier. Grønmo (2013-10-18) beskriver att detta kan bero på att i Sverige och 
Norge är uppföljningen knappt synlig. Finland ser läxor som ett lärande i undervisningen och 
reflektionen är en stor del i läxan medan för Sverige och Norge är läxor bara läxor vilket innebär 
att matematikläxan tappar sitt syfte. 
 

 I Norge och Sverige har vi tappat mycket av klassrummet som en diskussions- och 
lärandearena. Det har de behållit i större grad i Finland. Det är en viktig poäng, både när det 
gäller läxor och annan undervisning. (Grønmo14 2013-10-18) 
 

I en forskningsrapport om resultaten av TIMSS år 2011 beskriver Grønmo (2013:92) några 
exempel till varför den svenska matematikundervisningen har betydligt sämre resultat 2013 än 
från 1995. Några orsaker kan vara att för lite tid ges till ämnet och att svenska studenter 
spenderar för lite tid på matematikläxor. 
 
En internationell forskare som är intressant i sammanhanget är Hattie (2012) vars studie är en 
metaanalys av resultat från tidigare forskning. Studien är aktuell i svenska och internationella 

                                                 
13 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd 
14http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd 
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skoldebatter. I debatterna lyfter Hattie fram och påvisar effekten av olika undervisningsmetoder. 
Hattie (2012:27-28) skriver om att effekten av läxor var större för elever i gymnasieskolan än 
elever i grundskolan. Han menar att ju yngre eleverna är desto mindre positiva är effekterna av 
läxor och att de kan ge sämre resultat på yngre elevers lärande. På elever som är äldre och duktiga 
i skolan har läxor däremot en betydligt högre effekt. Läxornas verkan beror enligt Hattie 
(2012:28) dels på elevers ålder och dels på elevers skolinsatser. Hans studie visar att eleverna som 
är yngre inte är tillräckligt självständiga och blir lätt distraherade. Medan de äldre eleverna har 
effektivare studievanor, är mer självständiga och kunde följa upp arbetet i god tid. I artikeln 
hemläxors nytta inte självklar15sade Hattie att föräldrarnas påverkan av hemläxor har en positiv 
effekt. Föräldrarna hjälper barnen att utvärdera sin egen insats i skolan och det ser han som ett 
stort kliv in i elevernas lärande. Det visar föräldraperspektivet från en annan synvinkel eftersom 
mycket av det som framgår i sociala medier, artiklar eller debatter handlar om föräldrars 
förutsättningar till läxor och det är ofta i negativa sammanhang. 
  
En likhet mellan Grønmos (2013) rapport och Hatties studie är betydelsen av matematikläxans 
utformning. Hattie (2012:165) belyser den positiva effekten av regelbunden återkoppling av läxan 
och det spelar ingen roll om det är en matematikläxa eller en svenskläxa utan det centrala i läxan 
är utformningen och att läxan har konkreta och korta uppgifter. I Grønmos (2013:43) rapport 
kan man läsa att reflekterande återkoppling har en avgörande betydelse för läxornas lärande. 
Läxor som inte lärarna diskuterar med eleverna tappar sitt syfte och är inte heller en bra 
undervisningsmetod. Däremot menar Hattie (2012:165) att om återkopplingen ska vara effektiv 
ska den inte blandas med beröm: 
 

Beröm eleverna och få dem att känna sig välkomna till din klass och att det lönar sig att lära, 
men lämna beröm utanför återkopplingen om du vill att återkopplingen ska göra stor skillnad 
för inlärningen. (Hattie 2012:165) 

 

Varför lärare inte ska blanda in beröm i återkopplingen menar Hattie (2012:165) ger en för 
blandad effekt. Återkopplingen ska handla om utveckling och förbättring. Eleverna ska få en 
förståelse för vad som krävs för att få uppgiften ännu mer utmanande. Därför ska man inte ge 
beröm under återkopplingen istället kan läraren utgå från frågor som ”Vad vet jag och vad kan 
jag göra?” eller ”Vad vet jag inte och vad kan jag inte?” (Hattie 2012:165). Hattie (2012:165) 
skriver att denna återkoppling ger mer självförtroende hos eleverna och syftet är att hjälpa 
eleverna att utvecklas genom denna process. 

Forskningen som finns om läxor belyser ofta läxan i negativ mening. En ny artikel visar däremot 
att läxläsning lönar sig. Sundén16 (2013-10-16) skriver i artikeln Skolforskare tror på mer tid till läxor 
att resultat visar att läxor är effektiva åtminstone när det gäller matematik i årskurs 8. Vidare 
beskrivs att all läxforskning som har gjorts innehåller en miss. Detta är att läxorna har granskats 
på elevnivå och inte klassnivå. Det bidrar till att elever som är svagare och har lägre skolresultat 
tenderar att få mer läxor. Vilket gör att resultaten på läxor blir negativ och dålig som i sin tur 
leder till att för mycket läxtid ger ett dåligt studieresultat. Om man istället granskar medelvärdet 
mellan snittläxtiden och snittresultatet i varje klass så är sambandet mellan läxor och resultat, 
positivt. 

 

                                                 
15 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/hemlaxors-nytta-inte-sjalvklar-
1.203316 
16 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolforskare-tror-pa-mer-tid-till-laxor_8621352.svd 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få kunskap om lärares syn på matematikläxor i grundskolans 
tidigare år. Förhoppningen är att få förståelse för lärares syfte med matematikläxor och vilka 
förmågor eleverna förväntas utveckla med matematikläxors hjälp. Lärares erfarenheter av 
läxornas betydelse för matematikundervisningen är ett viktigt område att få kunskap om. Syftet 
preciseras i följande frågeställningar: 

 

 Hur ser lärare på att använda matematikläxor? 
 

 Vilken påverkan har matematikläxorna på undervisningen enligt lärare? 
  

 Vilka för- och nackdelar finns det med matematikläxor enligt lärare? 
 
 

4. Metod 
För att få en förståelse för lärares sätt att resonera kring matematikläxor och för att nå syftet och 
besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ studie. Intervjuer gjordes med sju lärare som 
arbetar på olika skolor och undervisar i matematik i årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6.   
 

4.1 Kvalitativ intervju som metod 
Trost (2010:32) menar att kvalitativa studier används vid intresse av att försöka förstå människors 
sätt att resonera eller när det finns en vilja att urskilja eller särskilja varierande handlingsmönster. 
När frågeställningarna i studien handlar om att förstå eller hitta ett mönster görs en kvalitativ 
studie. Studien handlar om att få kunskap om lärares syn på matematikläxor men också att få veta 
vilket syfte läxan har och vilka för- respektive nackdelar som kan finnas med matematikläxan. 
Syftet och frågeställningarna handlar om att försöka hitta ett mönster eller få en förståelse för hur 
lärare ser på matematikläxor. Med utgångspunkt från dessa reflektioner valdes en kvalitativ studie. 
 
Trost (2010:39-42) skriver att det finns varierande intervjuformer som benämns på olika sätt. Han 
berättar hur man skiljer mellan grader av standardisering och grader av strukturering. Den första 
graden han beskriver är standardisering. Med det menar han att frågorna som ställs i en intervju 
är lika till alla intervjuade personer och med det blir också situationen densamma för alla. Denna 
form används i många kvantitativa studier. 
 

Det innebär t.ex. att alla intervjuare verkligen skall läsa upp frågorna på samma sätt i tonfall, 
exakt såsom de är formulerade, i exakt samma ordning, inte ge förklaringar till någon eller 
också till alla. (Trost 2010:39) 

 
Det finns en låg grad av standardisering och det innebär i princip motsatsen. Frågorna anpassas 
och formuleras utifrån den intervjuades perspektiv. Följdfrågorna formuleras beroende på vilket 
svar man får. Vid låg grad av standardiseringen är variationsmöjligheterna mycket större än vid 
hög grad av standardisering.  
 
Med strukturering menar Trost (2010:40-41) att det finns två helt olika syn på strukturering. Den 
första synen på strukturering är om frågorna i intervjun har fasta svarsalternativ. Är frågorna 
strukturerade men svarsmöjligheterna öppna så är frågan ostrukturerad. När struktureringen är 
låg bestämmer den tilltalade vilken struktur svaret får. Är struktureringen däremot hög får den 
tilltalade inga möjligheter annat än att svara på ett sätt inom den ram intervjuaren har valt.  
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Trost (2010:41) understryker vikten av att som intervjuare vara uppmärksam under en intervju 
med låg grad av strukturering: ”förvirringen är stor om man inte är uppmärksam” (Trost 
2012:41). Vidare skriver han att strukturering är att frågorna kopplas till själva undersökningen 
inom samma område. I studien gjordes strukturerade intervjuer med öppna frågor utan 
svarsalternativ. Syftet med studien är att undersöka lärares syn på matematikläxor i grundskolans 
tidigare år. Frågeställningarna i studien är: Hur ser lärare på att använda matematikläxor? Vilken 
påverkan har matematikläxorna för undervisningen enligt lärare? Vilka för- och nackdelar finns 
det med matematikläxor enligt lärare? För att få svar på detta menar Trost (2010:32) att 
kvalitativa studier och intervjuer ska göras om man är intresserad av att försöka förstå 
människors sätt att resonera eller om man vill urskilja eller särskilja varierande handlingsmönster.  
 

4.2 Urval av informanter 
Innan studien utfördes diskuterades urvalet av informanter med en annan lärarstudent Annika 
Davidsson som gör en liknande studie. Vi enades om att göra en kvalitativ studie där intervjuer 
ska göras med några lärare angående deras syn på matematikläxor. Efter det undersökte vi hur 
olika informantbrev kunde vara utformade. Informantbrev formulerades utifrån forskningsetiska 
hänsyn (Bilaga 1). Detta brev mailades ut till lärare på olika skolor som undervisar i matematik i 
årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6 för att se om det är någon skillnad på matematikläxor i olika 
årskurser. Ett annat viktigt urval var också att få lärare med olika lång erfarenhet inom läraryrket, 
för att se om det påverkar synen på läxor.  
 

4.3 Forskningsetiska hänsyn 
Informantbrevet utformades efter en mall som högskolan Dalarna har tagit fram. I mallen finns 
det några punkter som måste vara med i brevet. Vetenskapsrådet (2002:6) skriver att forskning är 
viktigt för samhällets och individernas utveckling. För att forskare och undersökningsdeltagare 
ska kunna ägna sig åt forskningen och hålla hög kvalité behövs det vissa krav som kallas 
forskningskrav. Dessa krav delas in i fyra grupper. Det första heter informationskravet, det andra 
samtyckeskravet, det tredje konfidentialitetskravet och det fjärde heter nyttjandekravet. Det finns 
olika regler för varje krav.  
 
I vetenskapsrådet (2002:7-14) framgår det att informationskravet visar att forskaren ska informera 
undersökningsdeltagaren om vad deras uppgifter är och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Detta synliggjordes i informantbrevet att intervjun beräknas ta ca 30 minuter och 
genomförs i vecka 48-49. För att inte missa något spelas intervjun in och inspelningen raderas så 
snart examensarbetet är godkänt. Intervjuerna kommer att sammanställas, analyseras och 
presenteras i examensarbetet. Undersökningen kommer att redovisas i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna och informanterna kommer få ett exemplar av examensarbetet. I 
samtyckeskravet ska det framgå att informantens deltagande i undersökningen är helt frivillig och 
den när som helst kan avbryta sitt deltagande utan närmare motivering vilket synliggjordes i 
informantbrevet. I konfidentialitetskravet ska utomstående inte kunna identifiera vilka personer 
som är med och detta klargörs i informantbrevet. Varken de lärare som intervjuats, skolan eller 
kommunen kommer att kunna identifieras i det färdiga examensarbetet.  I nyttjandekravet tas det 
upp att enskilda personuppgifter är insamlade för forskningsändamål och får inte användas för 
kommersiellt bruk, beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde. I studien används inte 
enskilda personuppgifter. Vetenskapsrådet (2002:6) skriver om varför det är viktigt att följa dessa 
regler. Följs dessa regler innebär det att kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder 
förbättras. Samhällets medlemmar som är med i undersökningen har rätt till att inte utsättas för 
psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Syftet för de fyra forskningsetiska 
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principerna är att ge normer till forskarna så de vet hur de ska förhålla sig om det sker en konflikt 
med undersökningsdeltagarna. När informantbrevet var klart skickades det in till handledarna 
som sedan läste igenom det och gav feedback. Några justeringar gjordes därefter mailades 
informantbreven ut till alla deltagare. Trost (2010:123) påpekar vikten av att de som intervjuas har 
rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet. Detta gäller inte bara vid datainsamlingen utan 
vid första kontakten som görs med informanten.  Ordell (2009:21) skriver om hur viktigt det är 
att personerna som involveras i undersökningen inte på något sätt utlämnas eller kommer till 
någon skada. 
 

4.4 Pilotstudie och utformande av intervjufrågor 
Innan intervjuerna gjordes en pilotstudie med en erfaren lärare. Kihlström (2009:231) skriver att 
man kan testa sin validitet genom att prova sina intervjuer på någon annan innan man börjar med 
den riktiga undersökningen. Det kallas för förstudie eller pilotstudie. Uppstår det några problem 
under testintervjun kan detta undvikas i huvudstudien. Studien visar vikten av vad en pilotstudie 
kan tillföra. Pilotstudien visade att upplägget behövde justeras. Den första frågan var vilken syn 
har du på matematikläxor? Frågan behövde avgränsas till hur ser du på att använda 
matematikläxor? Då flöt frågorna på bättre. Pilotstudien visade också att det är av stor betydelse 
av att vara inläst på de fem olika förmågorna i matematiken. Den beräknade utsatta tiden var ca 
30 minuter och det visade sig att vara en rimlig tid. Pilotstudien tog ungefär 25 minuter. 
 
Intervjufrågorna (Bilaga 2) diskuterades igenom tillsammans med Annika Davidsson. 
Intervjufrågorna formulerades utifrån syftet och frågeställningarna. Frågeställningarna om hur 
lärare ser på att använda matematikläxor och vilka för- respektive nackdelar finns det med 
matematikläxor användes genomgående som intervjufrågor. För frågeställningen som berör 
vilken påverkan matematikläxan har för undervisningen formulerades tre frågor. Den första 
intervjufrågan var vilka förmågor förväntas eleverna utveckla med matematikläxornas hjälp den 
andra var vad är syftet med läxor i matematik och den tredje var hur kopplar lärarna 
matematikläxorna till sin undervisning? Utifrån dessa frågor söker studien få svar på 
frågeställningarna och syftet som studien har. När frågorna var klara formulerades en 
intervjuguide. Intervjuguiden ger vägledning och stöd för att kunna ge rätt information till 
informanterna om tillvägagångssättet. 
 

4.5 Genomförande av intervjuer 
Efter svar från informanterna bokades en träff in. Totalt genomfördes sju intervjuer med lärare 
från olika skolor och olika årskurser i grundskolans tidigare år. Innan intervjun startades letades 
ett rum upp som var ledigt så vi kunde sitta ner ostört. Först presenterades upplägget, 
informanterna tillfrågades om inspelningen av intervjun kunde göras, samtliga informanter 
svarade ja. Intervjufrågan som handlade om vilka förmågor eleverna förväntas utveckla med 
matematikläxornas hjälp skrevs ner utifrån läroplanen så lärarna kunde läsa samtidigt som frågan 
ställdes, dessa förmågor var begreppsförmågan, procedurförmågan, kommunikationsförmågan, 
resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan. Det var bra att ha med olika följdfrågor 
som stöd för att få ut så mycket som möjligt av svaret. Alla sju intervjuerna höll tidsplanen och 
varade mellan 20-30 minuter. Samtidigt som intervjuerna spelades in skrevs centrala delar av 
svaren ner. Detta var till stöd för sammanställning av resultaten och kompletterade 
ljudinspelningen. 
 

4.6 Analys av intervjudata 
Efter att de planerade intervjuerna var klara var det dags att bearbeta, analysera och tolka 
underlaget. När materialet bearbetas finns det många olika sätt att göra det på. Trost (2010:147) 
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skriver att vid kvalitativa studier finns det inte direkt en mall att gå efter utan här måste fantasin 
och kreativiteten vara själva hjälpmedlet. Däremot kan det vara praktiskt att följa tre steg i arbetet 
med data. Det första steget är att samla in all data och i studien var det genom kvalitativa 
intervjuer. Nästa steg är att analysera data och hur det fungerar är också olika. 
 

Den som har kvantitativa data gör körningar på dator och får fram tabeller och 
korrelationskoefficienter och mycket annat. Det rör sig då om mera tekniskt arbete men 
fantasin skall hela tiden vara påkopplad. På motsvarande sätt analyserar man sina kvalitativa 
intervjuer genom att läsa igenom det man skrivit ut och genom att fundera över vad man såg 
och hörde under intervjuns gång. Då får man fram en del tankegångar som kan vara 
intressanta på samma sätt som en del tabeller kan te sig som intressanta. (Trost 2010:147) 

 
När intervjuerna var färdiga lästes dessa igenom och inspelningarna avlyssnades. De sex 
intervjufrågor som var centrala för att kunna besvara frågeställningarna och nå studiens syfte 
skrevs ner. Dessa sex frågor var ”Hur definierar du begreppet läxa?”, ”Hur ser du på att använda 
matematikläxor?”, ”Vilket syfte har du med matematikläxan?”, ”Vilka förmågor förväntas 
eleverna utveckla med matematikläxornas hjälp?”, ”Vilka för- och nackdelar finns det med 
matematikläxor?” och ”Hur kopplar du läxorna till din undervisning?”. Intervjuerna 
transkriberades en i taget utifrån vad lärarna hade svarat i intervjuerna. Efter det första steget i 
analysen var det dags att tolka resultaten och dela in svaren i olika teman och försöka hitta 
likheter och mönster. Det första temat handlar om vilka fördelar det finns för föräldrarna och 
eleverna med matematikläxor och det andra temat handlar om vilka nackdelar det finns för 
föräldrarna och eleverna med matematikläxor. Det tredje temat handlar om vilka fördelar det 
finns för lärarna med matematikläxor och till sist handlar det fjärde temat om vilka nackdelar det 
finns för lärarna med matematikläxor. Det tredje steget Trost (2010:147-148) skriver om är att 
tolka materialet med hjälp av teoretiska verktyg som man har tillgång till. Det viktiga i tolkningen 
är att visa att det intressanta verkligen är intressant. Det typiska för all forskning menar Trost 
(2010:148) är att vara kreativ och nyfiken. 
 
Vad menas med validitet och reliabilitet? Karlsson (2009:255) skriver att begreppet validitet kan 
översättas till giltighet och begreppet reliabilitet kan översättas tillförlitlighet eller trovärdighet. 
Trost (2010:131) skriver att traditionellt sätt menar man att reliabilitet är en mätning som är stabil 
och inte har utsatts för några slumpmässiga infall, alla intervjuare ska fråga på samma sätt, 
situationen ska vara likadan för alla. Trost (2010:132) skriver att idén med reliabilitet bygger på att 
man gör kvantitativa studier där man mäter svaren det är lite annorlunda med kvalitativa studier, 
där eftersträvas att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. Däremot ska 
intervjuaren i en kvalitativstudie också vara lyhörd och uppmärksamma uttryck och 
kroppsrörelser och inte bara tonfall. Trost (2010:133) skriver att med validitet menas att frågan 
ska mäta det den är avsedd att mäta. Vidare skriver Trost (2010:133) att alla intervjuer och annan 
datainsamling ska ske på ett trovärdigt sätt.  
 

Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och således också 
kvalitativa intervjuer. Som forskare måste jag kunna visa mina kollegor och andra som läser 
eller på annat sätt använder sig av mina forskningsresultat att mina data och analyser är 
trovärdiga. Det innebär att jag måste kunna visa eller göra trovärdigt att mina data är 
insamlade på sådant sätt att det är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen. 
(Trost 2010:133-134) 
 

Kihlström (2009:231) skriver att validitet handlar om studiens giltighet. Giltigheten ökar om 
någon vetenskapligt utbildad person granskar undersökningen och ger förslag på förbättringar 
gällande intervjufrågor eller informantbrev. Detta kallas innehållsvaliditet. Vidare skriver 
Kihlström (2009:231) att reliabilitet handlar om trovärdighet eller tillförlitlighet med det menar 
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hon att resultatet är något man kan tro på. Intervjuaren i det här fallet ska vara tränad för 
uppgiften. 
  

4.7 Metoddiskussion 
Det är viktigt att vara kritiskt till tolkningen av resultaten eftersom undersökningen är en 
kvalitativ studie. Patel och Davidson (2011:105) skriver om hur viktigt det är med trovärdigheten 
i undersökningen. När kvalitativa studier görs omfattar validitet hela forskningsprocessen och 
inte bara datainsamlingen. Reliabilitet används sällan i kvalitativa studier eftersom dessa två 
begrepp är väldigt sammanflätade med varandra. Därför får begreppet validitet större innebörd. 
Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det är svårt att precisera några regler för att 
säkerställa validiteten skriver Patel och Davidson (2011:106). Intervju som metod passade bra till 
studien eftersom syftet var att ta reda på lärares syn om matematikläxor. Intervjumetoden var 
lämplig att använda för att få ut så mycket som möjligt av svaren. Metoden stärker trovärdigheten 
eftersom dialogen med informanten blir mer tydlig i uttryckssätt med mimik, gester och 
kroppsspråk. Som tidigare nämnts testades intervjun innan den riktiga undersökningen gjordes. 
Detta var ett bra sätt för att undersöka validiteten i studien. Pilotstudien visade att upplägget 
behövde justeras. Den första frågan var vilken syn har du på matematikläxor? Frågan behövde 
avgränsas till hur ser du på att använda matematikläxor? Då flöt frågorna på bättre. Pilotstudien 
visade också att det är av stor vikt av att vara inläst på ämnet, specifikt de fem förmågorna i 
matematiken. Inläsningen av pilotstudien hade betydelse för studiens syfte. Samtliga lärare 
frågade om vilka förmågor det var. Dessa förmågor fanns nerskriva på ett dokument som 
informanterna hade tillgång till. Under intervjun flöt intervjufrågorna på bra och under största 
delen av samtalet var informanterna aktiva. Alla sju intervjuerna höll tidsplanen och de varade 
mellan 20-30 minuter. Ett sätt att stärka reliabiliteten som gjordes i undersökningen var att spela 
in intervjuerna så att alla synpunkter kom med detta skriver Patel och Davidson (2011:105) om. 
Samtidigt som intervjuerna spelades in skrevs centrala delar från intervjun ner. Detta var till stöd 
när texten transkriberades och när resultaten sammanställdes. För att validiteten ska stärkas i 
undersökningen är det också viktigt att forskaren reflekterar över valen som görs när intervjuerna 
hanteras och om det på något sätt kan påverka analysen skriver Patel och Davidson (2011:108).  
För att studien ska bedömas som trovärdig valdes en balans mellan citaten och egen 
kommenterande text så läsaren får möjlighet att tolka på sitt sätt.  
 

Eftersom varje kvalitativ studie i någon mening är unik är det viktigt att den kvalitativt 
inriktade forskaren noga beskriver forskningsprocessen så att de som tar del av resultaten 
kan bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren gjort. (Patel & Davidson 2011:109) 
 

En trovärdig tolkning som lyckas fånga det typiska och speciella i undersökningen kopplas till 
validitet och resultaten nedan visar att detta lyckas med studien. Undersökningen strävar efter att 
vara kritisk till tolkningarna. 
 
 

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från de genomförda intervjuerna. Syftet med studien var att 
undersöka sju lärares syn på matematikläxor i grundskolans tidigare år. Under den första rubriken 
introduceras hur lärarna definierar läxa i allmänhet sedan presenteras resultaten under rubriker 
med utgångspunkt från de tre frågeställningar som är kopplade till syftet och intervjufrågorna. 
Den första frågeställningen är: Hur ser lärarna på att använda matematikläxor? Den andra 
frågeställningen är: Vilken påverkan har matematikläxorna på undervisningen enligt lärarna? Den 
tredje och sista frågeställningen är: Vilka för- och nackdelar finns det med matematikläxor enligt 
lärarna? 
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5.1 Hur definierar lärarna läxa? 
På frågan om hur lärarna definierar begreppet läxa gav de sju intervjuade lärarna ett i stort sett 
enigt svar, att läxan är en skoluppgift som görs efter skoltiden. Vissa variationer kan noteras och 
dessa presenteras nedan. Tre olika lärares sätt att uttrycka detta var:  
 

Läxa är ett hemjobb där man befäster eller förbereder ett arbetsmoment som är kopplat till 
undervisningen. Det sker på en annan tid än skoltiden. (Lärare 5) 
 
Läxa är en skoluppgift som man gör utanför skoltiden. Uppgiften är lika för alla och 
återkommande. (Lärare 6) 
 
Läxa är färdighetsträning hemma. (Lärare 7) 
 

De sju intervjuade lärarna var eniga om att läxan är något som görs efter skoltiden. Däremot 
fanns skillnader mellan lärarna vad avser innehållet i läxan. Antingen nämnde lärarna bara att det 
var en skoluppgift eller så var svaret mer specificerat som det är färdighetsträning hemma, en 
uppgift som är lika för alla och återkommande, eller ett arbete där eleven förbereder ett 
arbetsmoment som är kopplat till undervisningen. 
 

5.2 Hur ser lärarna på att använda matematikläxor? 
Svaren på intervjufrågan hur lärarna ser på att använda matematikläxor visar att fyra av lärarna är 
negativt inställda till matematikläxor och två är positivt inställda till matematikläxor. En av lärarna 
(Lärare 2) säger sig vara ganska splittrad men är positivt inställd till matematikläxor om de 
används på rätt sätt. Nedan visar resultaten de likheter som finns mellan lärarna som är positivt 
respektive negativt inställda till matematikläxor. 
 
Lärares argument mot att använda matematikläxor  
De lärarna som är negativt inställda till att använda matematikläxor har olika argument men 
gemensamt i svaren finns hänsyn till elevernas lust att lära. 
 

Jag är emot matematikläxor för jag anser att matematiken förändras hela tiden och det är 
svårt för föräldrarna att hänga med i matematikens utveckling. Jag vill inte att eleverna ska 
lära sig fel och tappa lusten för matematiken när det blir för invecklat och svårt att förstå 
vilket sätt det ska vara på. (Lärare 1) 
 
Jag är emot matematikläxor för alla elever har rätt till att vara barn efter skoltid och leka och 
göra vad de vill. Tar vi bort barnens fritid och ger dem ännu mer skolarbete utanför skolan 
försvinner troligtvis deras lust till skolan eller matematiken helt. (Lärare 6) 
 

Lärare 1 beskriver hur skolan förändras hela tiden och speciellt i matematikundervisningen. 
Lärare 1 nämner också specifikt hur algoritmerna har förändras under kort tid men att de kan se 
annorlunda ut beroende på vilket land man kommer ifrån. Medan lärare 6 menar att eleven 
förlorar sin fritid och det kan göra att lusten försvinner eftersom de aldrig får släppa skolarbetet. 
 
Ett annat argument mot att använda matematikläxor förs fram av Lärare 5 som tar upp att elevers 
förutsättningar blir svagare för svaga elever och starkare för starkare elever.  

 
Jag är emot matematikläxor för alla föräldrar och elever har så olika förutsättningar både i 
hemmet men också i skolan. Jag anser att matematikläxor stärker elever som redan är starka 
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men elever som är svagare blir svagare för ännu mer press och ännu mer stress läggs på dem. 
(Lärare 5) 
 

Lärare 5 nämner de olika förutsättningar som finns. Lärare 5 säger vidare att eleverna borde få gå 
hem och känna sig lediga efter skolan och få tid till att leka eller ägna sig åt sina fritidsintressen 
istället för att arbeta ytterligare lite till med ett skolarbete.  
 
Lärares argument för att använda matematikläxor 
Lärarna som är positivt inställda till matematikläxor är eniga om att matematikläxor är bra för 
färdighetsträningen och om de används på rätt.  

 
Eleverna måste hela tiden färdighetsträna och den tiden finns inte i skolan därför behöver 
eleverna träna hemma också. En matematikläxa ska utgå från samma uppgift men nivåerna 
för uppgiften ska vara utifrån elevernas förutsättningar på så sätt individanpassas 
matematikläxan. (Lärare 7) 
 
Eleverna har svårt att befästa all kunskap man ger i skolan speciellt i matematiken och 
behöver därför mer tid hemma att repetera och nöta in. Det behöver inte vara 
matematikläxor som tar mycket tid men att repetera 5 minuter om dagen flera gånger i 
veckan kan vara ett bra sätt för eleven att nöta in kunskapen. (Lärare 3) 
 

Både Lärare 7 och Lärare 3 beskriver matematikläxan som en viktig del i undervisningen om man 
ger en meningsfull läxa och använder den på rätt sätt. Som framgår av citaten är läxor viktiga för 
färdighetsträning och repetition. Lärare 7 ger ett exempel på att det är samma sak när eleverna ska 
lära sig läsa, för att bli en bra läsare måste eleven läsa hela tiden och inte bara i skolan. Lärare 2 
som är ganska splittrad när det gäller matematikläxor säger att matematikläxor används på fel sätt 
och därför tappar läxan sitt syfte annars tycker lärare 2 att färdighetsträningen och en 
undersökande läxa en bra läxa. 
 

5.3 Vilken påverkan har matematikläxorna på undervisningen enligt 
lärarna? 
För att besvara frågeställningen vilken påverkan har matematikläxorna på undervisningen enligt 
lärarna valdes tre intervjufrågor ut som hör ihop med denna frågeställning. Den första 
intervjufrågan handlar om vilka syften lärarna har med matematikläxan. Den andra intervjufrågan 
handlar om ifall elever utvecklar några förmågor med matematikläxornas hjälp. Den tredje och 
sista intervjufrågan handlar om hur lärarna kopplar matematikläxorna till sin undervisning.  
 
På frågan om vilket syfte läraren har med matematikläxan framgick det två olika svar. Det första 
syftet handlar om repetition, innötning och färdighetsträning, medan det andra syftet handlar om 
individualisering. 
 
Matematikläxor som repetition och för färdighetsträning 
Lärarna som ansåg att det har med innötningen, repetitionen och färdighetsträningen att göra 
svarade nedan. 
 

Jag anser att syftet med matematikläxan är färdighetsträningen hemma för det behövs mer 
tid för det. Med tanke på vad eleverna ska kunna så är det alldeles för lite tid att bara arbeta i 
skolan med. (Lärare 7) 
 
Syftet med att ge matematikläxor är själva nötandet och att eleverna får en chans till att 
repetera. Vissa saker behöver eleverna repetera om och om igen för att det ska fastna. 
(Lärare 6) 
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Lärare 7 påpekade att tiden i skolan var ett återkommande problem. Lärare 1 berättade vidare att 
om eleverna fick tid till att träna hemma och kanske förstå eller befästa en kunskap snabbare så 
kunde det vara till hjälp för läraren eftersom läraren då kunde gå vidare till nästa moment i 
undervisningen snabbare.  

 
Matematikläxor för individualisering 
Några andra lärare menar att syftet med matematikläxan är att den individanpassas, så eleverna 
får möjlighet att träna på det som just de behöver. 

 
Syftet med matematikläxan är att eleven får en individanpassad läxa. Eleverna får samma 
tema men på olika nivåer annars ser jag ingen vits med matematikläxor eftersom syftet 
försvinner helt för eleven om läxan är för svår- respektive för enkel. (Lärare 4) 

 
Syftet med matematikläxan anser jag är själva individualisering och repetitionen som eleven 
får eftersom tiden aldrig räcker till i skolan. Eleverna får alltid samma läxa men på olika 
nivåer beroende på hur långt eleverna har kommit i sin utveckling. (Lärare 3) 
 

Sammanfattningsvis framgår att matematikläxan nästan alltid är en repetition eller 
färdighetsträning. Syftet är att alla elever får liknande uppgift men på olika nivåer. 
Matematikläxan menar lärarna är individanpassad efter vad eleven behöver träna mer på. 
 
Andra intervjufrågan som handlar om elever utvecklar några förmågor med matematikläxornas 
hjälp gav i stort sett eniga svar. Ett mönster som framgår av intervjusvaren är att de flesta lärarna 
är överens om att matematikläxorna inte utvecklar några förmågor utan de utvecklar eleverna i 
skolan. Förmågorna som tas upp är begreppsförmågan, procedurförmågan, 
kommunikationsförmågan, resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan (Lgr 11:62). 
Däremot är några lärare inne på att samarbetet mellan skola och hem som det står mycket om i 
läroplanen blir starkare.  
 
Det är genom undervisningen elever utvecklar förmågor – inte genom matematikläxorna  
Lärarna som svarade att alla förmågorna utvecklas i skolan hade ett enigt svar.  
 

Jag anser att alla de fem förmågorna som eleverna ska utveckla i matematiken utvecklar dem 
genom undervisningen i skolan och inte genom matematikläxan. (Lärare 2) 

 
Alla förmågorna jobbar och utvecklar eleverna i skolan. Det är vårt uppdrag som lärare och 
se till att förmågorna utvecklas och inte föräldrarnas. (Lärare 6) 
 

Som framgår av citaten ovan understryker lärarna att alla förmågor som står i läroplanen och alla 
målen som eleverna ska uppfylla genom syftet och det centrala innehållet, det ansvaret har lärarna 
inte föräldrarna.  
 
Läxor bidrar till att konkretisera samarbete mellan hem och skola  
Sedan var det några lärare som var ganska eniga om att samarbetet mellan skola och hem blir 
starkare med matematikläxornas hjälp. 

 
Det enda jag tycker är bra med matematikläxor är samarbetet mellan skola hem som det står 
mycket om i läroplanen. (Lärare 1) 

 
Jag tycker att samarbetet mellan hem och skola som det står om i läroplanen blir lättare att 
åskådliggöra med hjälp av matematikläxor. Föräldrarna får också tips om hur de kan hjälpa 
sina barn med läxorna och på det sättet stärks bandet mellan skola och hem. (Lärare 3) 
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Lärarna ser samarbetet mellan hem och skola som något positivt med matematikläxan däremot är 
lärarna eniga om att förmågorna eller målen som eleverna ska uppnå ligger på deras ansvar och 
inte på föräldrarnas. Vidare säger de att förmågorna utvecklar eleverna genom undervisningen 
men matematikläxorna kan vara en bidragande hjälp att befästa några förmågor. De förmågor 
som tas upp är begreppsförmågan, procedurförmågan och problemlösningsförmågan. 
 
Den tredje och sista intervjufrågan handlar om hur lärarna kopplar matematikläxorna till sin 
undervisning. I resultaten nedan framgår det att lärarna är eniga om att matematikläxan ska 
kopplas till undervisningen och följas upp annars tappar den sitt syfte helt. 
 
Matematikläxan koppas till undervisningen 
Lärarna är eniga om att koppling till undervisningen behövs annars förlorar matematikläxan sitt 
syfte. Nedan framgår lärares åsikter om varför matematikläxan bör kopplas till undervisningen. 
 

Matematikläxor som kopplas från vardagen till skolan tycker jag är en bra läxa att ge. Har 
man ingen koppling till undervisningen tappar matematikläxan sitt syfte helt.  Även om jag 
ger en repetitionsläxa så ska den vara relevant till det arbete vi gör i skolan. (Lärare 1) 

 
Matematikläxan ska alltid kopplas till undervisningen. Lika viktigt som det är att koppla allt i 
undervisningen till läroplanen är det att koppla matematikläxan till undervisningen. 
Uppföljningen är också ett viktigt moment. Missar läraren dessa två moment förlorar 
matematikläxan hela syftet och inget positivt finns kvar med matematikläxan. (Lärare 6) 
 
Koppling till undervisningen är en viktig del när man ger matematikläxor.  Även värderingen 
och uppföljningen är lika viktig. Ger lärare matematikläxor bara för läxans skull förlorar 
läxan sin funktion, då blir det bara ett tråkigt och jobbigt moment för eleverna. Använder 
läraren däremot matematikläxan på rätt sätt med koppling och uppföljning kan eleverna få en 
positiv bild av matematikläxor. (Lärare 7) 
 

Likheter mellan lärares syn på matematikläxans koppling till undervisningen är att finns det ingen 
koppling eller uppföljning förlorar matematikläxan sitt syfte. Lärare 7 nämner också att 
värderingen är lika viktig. Lärare 7 säger att lärare som ger matematikläxor bara för läxans skull 
har helt missförstått syftet med matematikläxan. Lärarna har antytt i intervjuerna att tyvärr 
använder många lärare matematikläxan på fel sätt. 
 

5.4 Vilka fördelar och nackdelar finns det med matematikläxor? 
Sista delen i detta kapitel handlar om intervjufrågan vilka för- och nackdelar det finns med 
matematikläxor. Detta gav lärarna olika svar på och svaren har därmed delats in i olika teman. 
Det första temat handlar om vilka fördelar det finns för föräldrarna och eleverna med 
matematikläxor och det andra temat handlar om vilka nackdelar det finns för föräldrarna och 
eleverna med matematikläxor. Det tredje temat handlar om vilka fördelar det finns för lärarna 
med matematikläxor och till sist handlar det fjärde temat om vilka nackdelar det finns för lärarna 
med matematikläxor.  
  
Fördelar med matematikläxor för både föräldrar och elever 
Fördelarna för föräldrarna framgår nedan att de får en större inblick och blir mer delaktiga i 
skolarbetet. Fördelarna för eleverna varierar från lärare till lärare. Nedan visas tre citat. 
 

Jag tycker att fördelarna med matematikläxor för föräldrarna är att de får större inblick i 
skolan och får ta del av vad barnen arbetar med. Fördelar för eleverna kan vara att de hinner 
arbeta ikapp om de ligger efter. (Lärare 1)  
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Fördelarna med matematikläxor för föräldrarna är att de får större inblick i vad deras barn 
arbetar med. Fördelarna för eleven är att han/hon befäster kunskapen snabbare och ger 
eleven större självkänsla och lär sig att ta eget ansvar. (Lärare 2) 

 
Fördelarna för föräldrarna med matematikläxorna är att de blir mer delaktiga i skolarbetet, de 
kan ta del av arbetet och hjälpas åt med arbetet. Fördelen för eleven är att de kan få lugn och 
ro när de arbetar hemma. (Lärare 5) 

 
Lärarna är, enligt min tolkning av intervjusvaren, eniga om att fördelen för föräldrarna med 
matematikläxor är att de blir mer delaktiga och får större inblick i vad deras barn arbetar med i 
skolan. Av intervjusvaren framgår att med matematikläxor får eleverna mer tid för 
färdighetsträning, de hinner arbeta ikapp om de ligger efter och de lär sig att ta mer eget ansvar. 
 
Nackdelar med matematikläxor för både föräldrar och elever 
Nackdelarna för föräldrarna är lärarna eniga om att det är deras förutsättningar, däremot nämns 
det olika förutsättningar som kan finnas. För eleverna är lärarna eniga om att det är elevens fritid 
som drabbas. 

 
Nackdelar med matematikläxan för föräldrarna är deras olika förutsättningar, det tar tid att 
hjälpa sina barn och det kan vara svårt att förstå hur man lär ut. Det kan bero på att 
föräldrarna inte har några matematikkunskaper eller att de har lärt sig på ett annorlunda sätt 
när de gick i skolan eftersom matematikundervisningen förändras hela tiden. Nackdelar för 
eleven är att fritiden läggs åt att göra läxor när eleven äntligen borde få koppla bort 
skolarbetet och bara leka eller ägna sig åt sina fritisintressen. (Lärare 6)  

 
Nackdelarna med matematikläxorna för föräldrarna och eleverna är att det är tidkrävande, 
det kan skapa osämja i familjen och både föräldrarna och barnen blir stressade. För eleverna 
kan det vara att det ställer höga krav på dem efter skolans slut, de vill hela tiden prestera bra 
vilket bidrar till att deras fritid blir begränsad. (Lärare 1) 
 
Nackdelarna för föräldrarna med matematikläxan är om de har svårt med det svenska språket 
och inte förstår läxan. Det kan också vara att tiden inte finns för föräldrarna. Nackdelen för 
eleven är att det kan vara stressigt hemma och de är trötta efter en lång skoldag. Det uppstår 
ofta mycket tjat kring matematikläxan vilket i sin tur kan leda till bråk, detta är ett ömsesidigt 
problem anser jag mellan barn och föräldrar. (Lärare 7) 

 
Nackdelarna har enligt lärarna i stort sett alltid något att göra med föräldrarnas olika 
förutsättningar. Likheterna som specifikt syns i svaren över är tiden, stressen och konflikterna 
som kan uppstå i familjen. De andra två svaren som skiljer sig åt är föräldrarnas oförmåga att 
hjälpa sina barn för att kunskaper saknas. Det andra svaret är föräldrar som har svårt med det 
svenska språket. Likheterna som framgått i intervjuerna om elevernas nackdelar handlar om att 
deras fritid försvinner helt eller begränsas väldigt mycket. En annan åsikt handlar om prestation, 
att det ställs för höga krav på eleverna. 
 
Fördelar med matematikläxor för lärare 
Fördelarna varierar och dessa presenteras nedan. Tre olika lärares sätt att uttrycka detta var:  
 

Fördelen för mig som lärare är att det är enklare att se hur en elev ligger till och att kontakten 
med föräldrarna blir bättre. 
(Lärare 4) 
 
Fördelen är att få en större inblick hur eleven ligger till i vissa delar. (Lärare 1) 
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Fördelen för mig är tiden jag inte hinner ge mina elever får de förhoppningsvis hemma av 
sina föräldrar. (Lärare 3) 
 

Fördelarna för lärarna är varierande. Det som sagts är bättre kontakt med föräldrarna, eleverna 
får förhoppningsvis mer av en till en undervisning hemma. Likheten som framgår är att läraren 
får en större inblick hur eleven ligger till i skolarbetet. 

 
Nackdelar med matematikläxor för lärare 
I detta svar är lärarna eniga om att det är tiden som inte räcker till eftersom det är mycket arbeta 
med matematikläxan. 
 

Nackdelen för mig som lärare är att det är otroligt tidskrävande och tiden räcker inte till. Vi 
hinner inte med allt vi ska göra och matematikläxor är ett område som tar mycket tid 
speciellt när matematikläxan ska individanpassas för att uppnå sitt syfte, då behövs mycket 
mer tid än den tiden vi har .  (Lärare 3) 

 
Nackdelen för mig som lärare är att det behövs mycket tid till för- och efterarbete och den 
tiden finns inte riktigt där. (Lärare 5) 

 
Nackdelen för mig är att det är jätte mycket jobb, läxorna ska rättas, värderas och 
återkopplas och den tiden finns sällan inlagd i planeringen. (Lärare 7) 
 

Det som framgått i resultatet är att lärarna är eniga om att det är tiden som inte riktigt finns för 
matematikläxan. Lärarna säger att det är mycket jobb både innan eleverna får matematikläxan och 
efter när matematikläxan ska rättas, värderas och återkopplas. 
 
Sammanfattningsvis som framgått av intervjuerna är det delade meningar. Lärare 1, 2, 5 och 6 är 
negativa till matematikläxor av anledningen att matematikläxorna används på fel sätt och att 
föräldrarnas förutsättningar ser väldigt olika ut. Lärare 3 och 7 är positiva till läxor om man 
använder matematikläxor på rätt sätt med koppling till undervisning och uppföljning. Lärare 4 
tycker matematikläxor är bra för färdighetsträningen men inte annars eftersom matematikläxorna 
ofta används på fel sätt. Lärarna var överens om att matematikläxan är en skoluppgift som eleven 
tar med hem efter skolans slut. En läxa är alltså en uppgift som inte görs i skolan utan den görs 
hemma. Samtliga intervjuade lärare var eniga om att eleverna inte utvecklar några förmågor med 
matematikläxan utan förmågorna utvecklar eleverna i skolan. Lärarna var eniga om att 
matematikläxan är tidskrävande och för att effekten eller resultatet ska bli så bra som möjligt så 
behövs det mer tid till matematikläxorna.  
 
 

6. Resultatdiskussion 
Utgångspunkten med diskussionen är att resultatet bygger på frågeställningarna. Upplägget i 
diskussionen börjar med den allmänna delen av läxor precis som i bakgrunden och resultatet. 
Efter det diskuteras den första frågeställningen hur lärarna ser på att använda matematikläxor. 
Sedan diskuteras vilken påverkan matematikläxorna har på undervisningen enligt lärarna. Till sist 
diskuteras den sista frågeställningen som handlar om vilka fördelar och nackdelar det finns med 
matematikläxorna enligt lärarna.  
 

6.1 Hur definieras läxa? 
Resultaten visar att samtliga lärare svarade att läxa är en skoluppgift eleven får med sig hem efter 
skolans slut. Jämförelsen med lärarnas svar och forskningen visar att det finns stora likheter. 
Forskningen för definitionen av läxa är densamma för de flesta. Det framgår att läxa är en 
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skoluppgift som läraren ger till eleven och som ska göras efter skoltid. Hellstens (2000:120) 
definition är att läxor tenderar att vara vad som helst ”läxa är det arbete som inte sker på 
lektionstid”.  Westlund (2004:61) skriver i sin studie att för en lärare är läxor en uppgift och för 
eleven handlar läxor om tid som inte längre finns eftersom läxan ska göras efter skoltid. 
Rapporten om läxor i Queensland17 definierar läxan som aktiviteter eller skoluppgifter som 
eleverna har blivit tilldelade att genomföra efter lektionstid. Utifrån resultatet och forskningen 
kan slutsatsen dras att läxa är något eleven får tilldelad under skoltid men blir tillsagd att göra 
utanför skoltid. Det står inte något om läxor i Lgr 11 men ändå uppfattas det som en obligatorisk 
del i skolans värld. Läroplanen från grundskolan 1980 är den läroplan man brukar säga tar tillbaka 
läxorna i skolan ”hemuppgifter idag för eleven utgör en del av skolans arbetssätt” (Lgr 80:50).  I 
Lpo 94 står det inget om läxor och det finns inte heller någon lag som säger hur läxan ska 
utformas eller vad den ska innehålla. Läxorna är djupt rotade i skolans värld och var till viss del 
obligatorisk i tidigare läroplaner vilket skulle kunna vara en anledning till att läxor lever kvar än. 
Om det visar sig att matematikläxor eller läxor i allmänhet är något positivt och som behövs för 
eleverna så bör det finnas med i Lgr 11. I annat fall kan det vara svårt för lärare att stå bakom 
beslutet att ge läxa, när föräldern inte ser vikten av läxans betydelse.  
 

6.2 Hur ser lärarna på att använda matematikläxor? 
I resultatet framgår det att några lärare säger att föräldrar kan ha svårt att följa med i 
matematikutvecklingen och veta vilken metod som används i skolan. Detta är en orsak till varför 
några lärare är negativt inställda till matematikläxor, eftersom matematik i grundskolan förändras 
hela tiden. Ett bra exempel som visar att matematikundervisningen har förändras är algoritm 
uppbyggnaden. Wannis (2008:21) visar exempel på olika divisionsuppställningar. Den första heter 
italiensk uppställning, den andra trappan och till sist stolen som många känner igen som liggande 
stolen. Wannis (2008:21) beskriver också att allt eftersom byttes uppställningarna för att de inte 
ansågs vara tillfredställande i undervisningen. Detta kan också vara en bidragande faktor till 
varför föräldrarna tycker det är svårt att veta hur man ska hjälpa sina barn när deras skolgång 
säkerligen såg annorlunda ut. Lär eleverna sig ytterligare ett till sätt kan det säkert skapa förvirring 
eller osämja i familjen eftersom båda parterna inte förstår varandra. Då det framgår tydligt i 
resultaten och i forskningen att föräldrar har svårt att förstå hur matematikutvecklingen förändras 
bör det finnas tydliga instruktioner som visar föräldrarna hur de kan hjälpa sina barn. Vi som är 
utbildade pedagoger har gått en gedigen utbildning för att vi ska ge våra elever den kunskap de 
behöver och därför kan vi inte kräva av föräldrarna att de ska förstå hur matematiken förändras 
eller fungerar. Resultaten visade också att några lärare är emot matematikläxor för att eleverna 
missar mycket av sin fritid när de ska behöva arbeta med skoluppgifter efter skoltidens slut. Detta 
kan man läsa mycket om i artiklar eller höra i debatter om vad som egentligen är det bästa för 
eleven. Uppfylls syftet med läxan att befästa och utveckla matematisk kunskap om 
förutsättningarna för föräldrarna ser olika ut och om tiden inte räcker till samt att fritiden 
begränsas. Vem har ansvaret är det skolan, eleverna eller föräldrarna? Har eleverna inte samma 
förutsättningar hemma blir det inte en likvärdig skola för alla. I läroplanen kan man tydligt läsa att 
det ska vara en likvärdig skola för alla. Cooper (2001:9) skriver om hur läxan påverkar situationen 
hemma. Finns det ingen vuxen hemma eller en bra miljö där barnet kan sitta i lugn och ro och 
göra läxan så påverkar det resultatet för läxan. Han poängterar också att om eleverna inte får 
samma förutsättningar ger det heller inte en likvärdig utbildning för alla elever. Ger man däremot 
matematikläxor är det viktigt att lärarna tydligt förmedlar läxans syfte till föräldrarna och att det 
finns en god kommunikation mellan föräldrar och lärare. 
 

                                                 
17 http://education.qld.gov.au/review/pdfs/homework-text-for-web.pdf 
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6.3 Vilken påverkan har matematikläxorna på undervisningen? 
För att besvara vilken påverkan matematikläxorna har på undervisningen valdes tre intervjufrågor 
ut som var lämpliga. Intervjufrågan om eleverna utvecklar några förmågor med 
matematikläxornas hjälp gav i stort sett eniga svar från lärarna. De flesta lärarna i undersökningen 
var överens om att matematikläxorna inte utvecklar några förmågor utan de utvecklar eleverna i 
skolan. I forskningen framgår det inte så mycket om vilka förmågor eleverna utvecklar med 
matematikläxans hjälp mer än det Kidwell och Cooper skriver om som positiva effekter. Kidwell 
(2004:14) skriver om inlärningseffekten och med det menar hon att eleverna bevarar 
faktakunskaperna bättre, de får ett bättre kritiskt tänkande, greppar begreppen lättare och blir 
bättre på att behandla information. Cooper (2001:7) skriver att faktakunskaperna håller längre, 
det ger ökad förståelse, eleven får ett bättre kritiskt tänkande och en bredare begreppsbildning. 
Skillnaden mellan studien och forskning är att forskningen visar att elevernas begreppsförmåga, 
procedurförmåga och resonemangsförmåga förbättras med matematikläxans hjälp. Varför det i 
resultaten framgår att lärarna inte tycker att matematikläxan utvecklar några förmågor kan vara att 
det inte är föräldrarnas uppgift att utveckla dessa utan det är lärarnas uppgift vilket framgick i 
undersökningen. Några lärare poängterade också vikten av samarbetet mellan skola och hem som 
det står mycket om i läroplanen att samarbetet blir starkare med läxors hjälp. Detta skriver 
Cooper (2001:7) om att föräldrarna får en ökad förståelse och blir mer engagerade för skolan 
genom läxor. Detta är en positiv påverkan som matematikläxan har frågan är bara om det är 
matematikläxan som gör att föräldrarna blir mer engagerade i skolan eller om det finns andra sätt 
att få ett bra samarbete mellan skola hem? Det har framgått i resultaten att föräldrarna får en 
större inblick i vad eleverna gör på skolan om de får matematikläxor, som de flesta lärare tyckte 
var en positiv del. Det finns andra sätt som gör att föräldrarna får en inblick och blir mer 
engagerade i skolan. Ett sätt kan vara att använda skolblogg, då får föräldrarna tillgång till mycket 
som händer och sker i skolan. Däremot handlar samarbete mellan skola och föräldrar till stor del 
om lärarnas attityder och förhållningssätt gentemot föräldrarna. Oberoende av föräldrarnas 
utbildningsbakgrund så skapas goda möjligheter om det finns ett bra samarbete. Ett gott 
samarbete mellan föräldrar och skola har stor betydelse för att öka skolans utveckling i positiv 
riktning.  
 
Matematikläxornas påverkan på undervisningen har att göra med vilket syfte man väljer. 
Matematikläxor behöver inte bara ha ett syfte utan kan ha flera. Dessa kan variera mellan vilka 
läxor man ger eller beroende på elevens ålder. Resultatet visade att lärarna beskrev att syftet med 
matematikläxan var antingen att eleverna får en individanpassad läxa eller att eleverna får mer 
färdighetsträning. Båda syftena, har en positiv påverkan däremot försvinner syftet helt om inte 
uppföljning och återkoppling till undervisning görs. Lärarnas svar visar många likheter med 
resultat från forskningen. Uppföljningen och återkopplingen har diskuterats i resultatet att det är 
en viktig del för att matematikläxan ska uppnå sitt syfte. Lärarna var också eniga på den frågan. 
Däremot fanns det några lärare som menade att matematikläxan tyvärr inte håller måttet. Många 
lärare ger matematikläxa bara för läxans skull och utan tydligt syfte med matematikläxa. Tydligare 
kommunikation från skolan där man förklarar för föräldrarna vilket syfte läxorna har samt hur 
man tänker arbeta med matematikläxan. I skollagen och läroplanen finns inga direktiv om och 
hur läxor ska ges. Det är upp till varje enskild lärare att bestämma hur mycket och hur 
omfattande läxorna ska vara eller om läxor ska ges överhuvudtaget, en klar inriktning från 
skollagen och läroplanen om vad som gäller angående läxorna behöver förtydligas. Jämförelsen 
mellan lärarnas svar och med TIMSS rapporten som Grønmo18 (2013-10-18) skrev visar att 
England, Sverige och Finland lägger ner minst tid på matematikläxor. Norge lägger ner betydligt 
fler timmar på matematikläxor. Ändå ligger finska elever långt över svenska och norska elever i 

                                                 
18 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxor-i-svenska-skolan-doms-ut_8612248.svd 
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internationella mätningar. Vad detta kan bero på menar Grønmo (2013-10-18) är att uppföljning i 
Sverige och Norge knappt är synlig. Finland ser läxor som ett lärande i undervisningen och 
reflektionen är en stor del i läxan. För Sverige och Norge är läxor bara läxor. Detta samstämmer 
med resultatdelen där lärare beskriver samma dilemma. När uppföljningen inte finns med eller 
när undervisningen inte kopplas till matematikläxan förlorar den sitt syfte. Detta är en negativ 
påverkan som matematikläxan kan ha. Det är inte troligt att eleven blir bättre i matematik för att 
de får många läxor utan det beror på hur man använder matematiken i undervisningen och att alla 
elever synliggörs och får en likvärdig och tydlig undervisning. När matematikläxor ges i syfte för 
att eleverna ska befästa kunskapen hemma kan det bero på att tiden inte finns i skolan. För att 
matematikläxan ska ha en positiv påverkan på undervisningen bör läxan varieras. Samarbetet 
mellan skola och hemmiljön kan vara en bra kunskapskälla som säkert också uppskattas av 
eleverna. 
 

6.4 Vilka fördelar och nackdelar finns det med matematikläxan? 
Det som framgår av resultaten från intervjuerna är att nackdelarna överväger fördelarna däremot 
är det en för liten undersökning för att ge ett exakt svar på om matematikläxor ska finnas eller 
inte. Nackdelarna som väger tyngre är föräldrarnas olika förutsättningar som finns. Lärarna 
beskrev att det är många föräldrar som har svårt med det svenska språket och att det kan bli en 
negativ effekt för eleven som har matematikläxa. Den andra nackdelen som lärarna beskrev var 
att elevernas fritid försvinner till att göra matematikläxa. Eleverna och föräldrarna blir stressade 
vilket kan leda till konflikter i hemmet. Detta skriver Gustafson19 (2013-09-23) om i en artikel där 
läxor kan leda till stress för barn och föräldrar. Hon hävdar att barn måste få vara barn efter 
arbetsdagens slut. Vidare i artikeln säger hon att barnen inte ska behöva arbeta efter skolan då är 
det viktigt att barnen får leka av sig och vila. Intressant är att hon använder arbetsdag och arbeta 
istället för skoldag eller studera. Det gör innebörden av läxans betydelse ännu mer negativ. 
Forss20 (2010-09-08) argumenterar i artikeln läxor skapar utanförskap att det inte är rimligt med 
läxor efter skolans slut för föräldrar har inte tid, engagemang eller kunskap att hjälpa barnen och 
då skapar det ett utanförskap. Elever som inte får den hjälp de behöver med matematikläxan av 
sina föräldrar får heller inte en likvärdig utbildning som eleverna med föräldrar som har goda 
förutsättningar. Skolans uppgift är att inte ställa orimliga krav på eleverna utan det måste finnas 
gott om tid för att göra läxor. Risken kan bli att eleverna lär sig läxan för förhörets skull och inte 
för att få ökad kunskap. Efter läxförhöret har kunskapen försvunnit eftersom den inte bearbetats 
tillräckligt länge. Vill skolan lära eleverna något måste det helt enkelt finnas tid till att låta 
kunskaperna befästas hos eleverna. Det kan vara bra att ha läxhjälp på skolan där det finns 
utbildade pedagoger som kan hjälpa eleverna som inte har samma möjlighet hemma. Detta 
skriver Wannis (2008:20) i sin uppsats om hur hem och skola kopplas ihop med matematikläxan. 
Hon berättar om studiemiljön hemma hos en grupp föräldrar med utländsk bakgrund. Där en 
väldigt liten del av föräldrarna ansåg att barnen hade en god studiemiljö hemma och att det var 
ett återkommande problem, då lärarna glömde bort föräldrarnas brister i det svenska språket. 
Cooper (2001:9) skriver om hur läxan påverkar situationen hemma. Finns det ingen vuxen 
hemma eller en bra miljö där barnet kan sitta i lugn och ro och göra läxan så påverkar det 
resultatet för läxan. Eftersom matematikläxan inte görs på skoltiden kan inte pedagogen hjälpa till 
med matematikläxan. En lärare i resultatet säger också att det bör införas läxtid under skoltid där 
utbildade pedagoger finns på plats. Detta kan lösa elevens möjligheter till en likvärdig miljö för 
läxläsning. Alla elever ska ha lika förutsättningar för att klara skolan. De likheter som finns med 
de negativa effekterna av matematikläxan från resultaten kopplat till forskningen, är ganska stora. 
Lärarna talar om att nackdelarna med läxor är föräldrarnas olika förutsättningar och att de kan 
lära ut på fel sätt eftersom matematik i skolan förändras hela tiden. Eleverna får mindre fritid eller 
                                                 
19 http://karisma-utbildning.se/vardag/artiklar/laxor-och-stress 
20 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article12474320.ab 
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ingen alls, barnen och föräldrarna blir stressade och det är väldigt tidskrävande och tar mycket tid 
av planeringen för lärarna. Den första negativa effekten som Cooper (2001:7) skriver om är 
mättnad han menar att eleven tappar intresset för skolarbetet eller känner sig utmattad både fysiskt 
och psykiskt. Vilket de intervjuade lärarna beskriver i studien. Efter en lång skoldag är behovet av 
fritid viktigt att tillgodose eleven, för att de inte ska känna en mättnad och att hemläxan blir till 
ett trist inslag på fritiden. Den andra effekten som Cooper (2001:7) skriver om är de får minskad 
tillgång till fritidsaktiviteter, som hör ihop med den mättnadskänsla som de kan få. Föräldrarnas 
inblandning kan leda till negativa konsekvenser för barnen. De kan känna sig stressade och få 
ångest för att de vill prestera bra hela tiden, som i sin tur kan leda till att eleven inte slutför 
arbetet. Detta stämmer överens med vad lärarna uttryckte i denna studie. Den tredje effekten 
som Cooper (2001:7) skriver om är fusk, att de kan kopiera från andra elever. Den här effekten 
framgår inte i studiens resultat. Den sista negativa effekten som Cooper (2001:7) skriver om är att 
skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever ökar ännu mer. Likheterna i forskningen stämmer bra 
överens med studien. Vad händer om en svagare elev inte kan lösa problemlösningsuppgiften och 
inte har föräldrar som hjälper till? Risken är att eleven inte blir mer organiserad, får en ökad 
självstyrning eller visar mer nyfikenhet. 
 
De positiva effekterna som lärarna pratade om var att föräldrarna fick mer inblick eller blev mer 
delaktiga i skolarbetet, lärarna håller bättre kontakt med föräldrarna, eleverna lär sig ta mer eget 
ansvar och befäster kunskaper lättare. Det kan vara att begreppsförmågan utvecklas eller att 
färdighetsträningen befästs snabbare och detta leder till att de behöver träna mindre i skolan och 
kan fokusera på annat. Cooper (2001:7) skriver om några positiva effekter som läxan ger. Den 
första positiva är omedelbar prestation och inlärningseffekten och med det menar han att 
faktakunskaperna håller längre, det ger en ökad förståelse hos eleverna, eleven får ett bättre 
kritiskt tänkande och en bredare begreppsbildning. Det framgår i resultatet att lärarna syftar på 
ungefär samma effekt som Cooper. Omedelbar prestation och inlärningseffekten kan jämföras 
med färdighetsträningen. För att färdighetsträningen ska vara positiv är det viktigt att lärare ger 
läxor som eleverna klarar av på utsatt tid. Det kan vara att repetera talkamrater i femton minuter 
då blir arbetsbördan lika för alla barn och de kan också ha ett gott samvete när de efter femton 
minuter slutar med läxan. Den andra effekten Cooper (2001:7) skriver om är långsiktig effekt på 
lärande det innebär att man uppmuntrar till lärande på fritiden vilket ger en förbättrad inställning 
till skolan och eleven utvecklar bättre studievanor och färdigheter. Lärarna i studien talade om 
samma positiva effekt att eleverna lär sig ta mer eget ansvar. Det är viktigt att påpeka för eleverna 
att de ska få en förståelse för att ta ett eget ansvar när de blir vuxna, lär de sig redan i tidig ålder 
att planera och strukturera sitt arbete så kommer de ha stor nytta av det i det livslånga lärandet, 
samt i kommande utbildnings- och arbetssituationer. Att lära eleverna ta eget ansvar och utveckla 
deras självständighet är något vi lärare hela tiden ska ha med i åtanke. Det kan vara en bra 
utgångspunkt till varför de har läxor, att det inte bara är för att repetera och nöta in kunskaperna 
de fått från skolan, utan att det gynnar deras egen utveckling. Eleverna kan tröttna på att få för 
mycket eget ansvar och tappar därför sin positiva inställning till skolan. Den tredje effekten som 
Cooper (2001:7) skriver om heter icke långsiktig effekt på lärande, den ger dig en ökad självstyrning, 
ökad självdisciplin, du blir mer organiserad, visar nyfikenhet och blir mer självständig med 
problemlösningsfrågor. Detta framgick i en av lärarnas svar att eleven befäster kunskapen 
snabbare, ger större självkänsla och lär sig att ta eget ansvar. Den sista positiva effekten som 
Cooper (2001:7) skriver om är att föräldrarna får en ökad förståelse och blir mer engagerade för 
skolan. Frågan är om fördelarna i studien när det gäller matematikläxan, gagnar alla elever och ger 
en likvärdig utbildning. Fördelarna för högpresterande elever stärks med matematikläxan och 
dessa effekter bidrar positivt. Elever som redan är svaga i skolan eller har sämre förutsättningar 
hemma kanske till slut tappar lusten helt för matematik eftersom pressen och stressen för att 
prestera bra ökar ännu mer. Detta stödjer inte likvärdigheten i utbildningen.  
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Mycket av det man läser i media är oftast läxans negativa betydelse. Däremot skriver Westlund 
(2004:36) att det finns väldigt lite forskning kring att läxor kan få negativa konsekvenser för 
eleverna. En anledning till varför det är så, är att läxor alltid har tagits för givet, att läxor är 
någonting bra och att vi inte anser att det är värt att ompröva läxors status. Kanske med dagens 
vetskap och med hjälp av lärares och föräldrars erfarenheter kan det vara dags att ompröva 
läxornas status. 
 

6.5 Avslutande reflektion och förslag på vidare studier 
Under tiden som undersökningen genomfördes kom funderingar över mitt eget ställningstagande 
om matematikläxor. Ser man på matematikläxor ur lärarens perspektiv är det tänkbart att lärare 
ger matematikläxor för att hinna med de mål som ska uppnås under terminen, eller att eleverna 
ska repetera och befästa nya kunskaper. Utifrån lärarperspektivet kan det förstås att barn, 
föräldrar och familjer har olika förutsättningar. Det är viktigt att skolan erbjuder läxläsning på 
likvärdiga villkor med utbildade pedagoger. Det finns både fördelar och nackdelar med 
matematikläxan. Om matematikläxor ska finnas bör det skrivas in i styrdokumenten så läxans 
syfte tydliggörs.  
 
Det hade naturligtvis varit ännu mer intresseväckande om det framkommit något nytt resultat 
som inte uppmärksammas än. Slutsatserna är inget nytt från det som redan finns i forsknings väg 
däremot blev vissa resultat extra tydliga när jag jämförde dessa med forskningen. Slutsatserna 
som gjorts är utifrån forskningen och tolkningar i studien. Resultatet blev lite annorlunda än vad 
jag hade räknat med. De flesta lärarna var ganska negativa till matematikläxan och detta var något 
jag inte hade förväntat mig. Läxa är ett aktuellt ämne i sociala medier och det finns många 
debatter om läxan ska vara kvar eller inte. Oftast är också läxa något som många anknyter till 
något negativt. Däremot förväntade jag mig mer positiv respons från lärarna eftersom de flesta av 
lärarna ger läxor och då bör de ändå se det som något positivt och att det finns ett bra syfte till 
varför de ger matematikläxa.  
 
En vidare fördjupning av studien skulle kunna vara att få en uppfattning om hur eleverna och 
föräldrarna ser på att använda matematikläxor. Eftersom mycket av studien och forskningen visar 
att föräldrarnas förutsättningar ser olika ut och att elevers förutsättningar skiljer sig ganska 
mycket. Vad tycker och tänker egentligen elever och föräldrar om matematikläxor? Det finns inte 
mycket forskning om elevers eller föräldrars syn på eller erfarenheter om matematikläxor utan det 
som finns är spekulationer från lärare och vuxna som sedan gör sina tolkningar utifrån det. 
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Bilaga 1 
 
Information om undersökning om lärares syn på matematikläxor 
 
Under hösten 2013 har läxor diskuterats flitigt i media. Att få inblick i hur matematikläxor 
används av lärare är ett aktuellt och intressant ämne. Jag har därför valt att som examensarbete 
undersöka lärares syn på läxor i matematik. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om lärares syn på matematikläxor. Förhoppningen 
är att få en förståelse för lärares syfte med matematikläxor och vilka förmågor eleverna förväntas 
utveckla med läxors hjälp. Lärares erfarenheter av läxornas betydelse för elevernas lärande och 
för matematikundervisningen är ett viktigt område att få kunskap om.  
För att få kunskap om lärares syn på matematikläxor kommer jag att göra intervjuer där just din 
medverkan, som matematiklärare, är viktig för undersökningen. Min förhoppning är att få 
intervjua minst sex lärare som arbetar på olika skolor och som undervisar i matematik i åk 1-3 
respektive åk 4-6. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och genomförs vecka 48-49. För att inte 
missa något avser jag att spela in intervjun. Inspelningen raderas så snart examensarbetet är 
godkänt. Intervjuerna kommer att sammanställas, analyseras och presenteras i examensarbetet. 
Varken de lärare som intervjuats, skolan eller kommunen kommer att kunna identifieras i det 
färdiga examensarbetet.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Du 
kommer självklart att få ett exemplar av uppsatsen. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.  
Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig och min handledare. 
Västerås den 18 november 2013 
 
Elin Petersén Hammarsten, lärarstudent  Maria Bjerneby Häll, handledare,  

universitetslektor i matematikdidaktik 
tel. xxxxxxxxxx   tel. xxxxxxxx 
h10elpet@du.se    mbh@du.se  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide: 
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om lärares syn på matematikläxor. Förhoppningen är att få en 
förståelse för lärares syfte med matematikläxor och vilka förmågor eleverna förväntas utveckla med 
matematikläxors hjälp. Lärares erfarenheter av läxornas betydelse för matematikundervisningen är ett viktigt 
område att få kunskap om.  
 
Tack för ditt deltagande. Som du redan vet genom informantbrevet är det lärarnas syn på 
matematikläxor som jag vill prata med dig om. Undersökningen kommer att presenteras i form av 
en uppsats vid Högskolan Dalarna. Du kommer självklart få ett exemplar av uppsatsen. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  
 
Efter denna information inleder jag intervjun med några allmänna frågor om informantens 
bakgrund och arbete för att få kunskap om informantens erfarenhet och för att sedan kunna göra 
en jämförelse mellan samtliga informanter och se om det finns ett mönster i svaren. Sedan har jag 
ett antal frågeställningar med inledande följdfrågor som kan vara bra att ha med vid behov så 
intervjun flyter på så bra som möjligt. Jag kommer att vara noggrann med att pricka av alla frågor 
så jag inte missar viktigt information. 
 
 
Inledning: 
 
Vilka årskurser undervisar du i? 
 
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Intervjufrågor: 
 
Hur ser du på att använda matematikläxor? 
 

- Hur definierar du begreppet läxa?  
- Använder du läxor? I vilka ämnen? Hur använder du läxor? (veckoläxa, regelbundet varje vecka; inför 

nationella prov; som repetition; …) 
- Ä det någon skillnad mellan läxor allmänt och matematikläxor?  
- Ger du matematikläxor? Varför?/Varför inte? (Motivera om du ger eller inte ger matematikläxor.) 

 
Vad är syftet med läxor i matematik? 
 

- Vilket matematiskt innehåll? (det eleverna arbetar med i skolan; som repetition, inför prov, sånt som de 
har haft svårt för och behöver träna mer på) 

- Får alla elever samma matematikläxa? 
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- Vilket läromedel använder du? (Finns det en koppling mellan läromedlet och läxan?) 
 

Vilka för- och nackdelar finns det med läxor? 
 

- För föräldrarna 
- För eleverna 
- För dig som lärare? (finns det någon föräldrapåverkan vad gäller läxor?) 

Vilka förmågor förväntas eleverna utveckla med matematikläxornas hjälp? 
 

- Kopplat till läroplanen, (centralt innehåll) 
- Vilka mål förväntas läxorna hjälpa eleven att nå?  

 

Hur kopplar du läxorna till din undervisning? 
 

- Uppföljning i undervisningen 

 


