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Sammanfattning 
 

I den här studien har syftet varit att undersöka hur matematikläxor påverkar elevernas 

kunskapsutveckling. Det finns många olika perspektiv att belysa detta på, i det här fallet har fokus 

legat på lärarens undervisning i årskurs 1-3, där matematikläxor utgör en del av undervisningen 

som ska ge eleverna förutsättningar och möjligheter att nå kunskapsmålen. Studien har utgått från 

följande frågeställning: Vad kan vanligt förekommande matematikläxor ge elever och deras 

kunskapsutveckling? I arbetet med att undersöka denna frågeställning har en systematisk 

litteraturstudie genomförts och vetenskapliga artiklar har sökts fram via databaserna ERIC 

(Ebsco) och LIBRIS. Vetenskapliga artiklar har utifrån beskrivna kriterier valts ut, granskats och 

bidragit med kunskaper. Resultatet visar att förekomsten av matematikläxor bygger på traditioner 

och uppfattningar, att en hög läxfrekvens inte automatiskt utvecklar kunskaper hos eleverna, att 

elevernas förkunskaper och intellektuella förmågor har betydelse och att det är något som lärare 

måste ta hänsyn till, att olika typer av förståelse kan utvecklas via läxorna och att matematikläxor 

som genomförs under lektionstid med stöttning av lärare ökar chansen för fler elever att 

tillgodogöra sig kunskaperna.   
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Inledning  
 

Debatten kring svenska elevers sjunkande skolresultat inom skolmatematiken genererar naturliga 

frågor kring hur mycket läxor eleverna ska ges och vad för typ av matematiska kunskaper de 

förväntas utveckla eller ens om de ska ha några läxor. Att läxor förekommer i 

matematikundervisningen kan dock de flesta elever skriva under på och matematik beskrivs som 

ett ”tungt läxämne” (Westlund 2004, s. 51). Men läxdebatten är precis som alla andra debatter 

inte entydig, vilket kan göra det svårt för lärare att ta ställning i frågan utifrån sin egen 

undervisning och med målet att eleverna ska ges förutsättningar och möjligheter att nå 

kunskapsmålen. Dessutom saknas det i styrdokumenten direktiv om läxors roll vad gäller 

undervisning. Konsekvenserna av ett obefintligt regelverk innebär därför att läxor ges i olika 

utsträckning beroende på rektorers och lärares sätt att tolka sitt pedagogiska uppdrag. (Skolverket 

2014 s. 8).  

Resultat från utbildningsvetenskaplig forskning kan förbättra skolverksamheten och enligt 

skollagen från 2010 ska utbildning utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att 

vara uppdaterad på aktuell forskning är därmed en skyldighet för alla som arbetar inom en 

skolverksamhet. Det innebär en utvärdering av planering och genomförd undervisning med 

vetenskapligt stöd. Beprövad erfarenhet innebär att synliggöra sin egen praktik genom att 

systematiskt dokumentera de kunskaper och erfarenheter som gjorts i vardagspraktiken 

(Skolverket 2015).  

För att läxor ska kunna legitimeras är det högst väsentligt att forskningen undersöker vilka 

effekter de har på elevernas inlärning, så att eleverna kan dra fördel av dessa (Cooper, Robinson 

& Patall 2006, s. 3). Detta är också något som svenska läxforskare instämmer i, som efterlyser 

betydligt mer forskning utifrån svenska skolförhållanden (Skolverket 2014, s. 8).   

För att summera detta är det som blivande lärare, med ansvar för att eleverna ska kunna uppnå 

kunskapsmålen, viktigt att kunna ta ställning i denna fråga. Försvårande omständigheter utgörs av 

de olika uppfattningar som läxor i matematik omges av, liksom bristen på direktiv från 

styrdokumenten. Därav motiveras denna studies undersökning i syfte att som framtida lärare 

kunna ta ställning i frågan samt kunna argumentera för den utifrån en vetenskaplig grund.   
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Bakgrund  
 

I detta avsnitt kommer definition och syfte med läxa och matematikläxa att presenteras liksom 

kunskapsmålen för elever i årskurs 1-3 liksom NCTM:s riktlinjer för undervisning i matematik.  

 

Vad är en läxa? 

Någon entydig definition av begreppet läxa saknas inom både svensk och internationell 

forskning. Dock är den generella innebörden att läxa är något som utställs av läraren till eleven, 

som i sin tur förväntas genomföra den utanför skoltid (Skolverket 2014, s. 9, Cooper, Robinson 

& Patall 2006, s. 1). Enligt nationalencyklopedin så definieras samma begrepp som en ”avgränsad 

skoluppgift för hemarbete” (NE 2014). En snarlik definition ges av Österlind (2001) där läxa 

beskrivs som ett arbete som eleven genomför i hemmiljö utan lärares handledning (Österlind 

2001, s. 16).  

Vad är en läxa i matematik? 
Med en historisk tillbakablick och med resonemang kring olika utbildningsparadigm förklarar 

Magne (1998) hur matematikundervisningen styrs och följs av förändringar i samhället. 

Repetition och läxförhör i svenska skolor visar sig bygga på tyska traditioner från slutet av 1800-

talet. Typiskt för denna modell är att både planering av undervisning liksom genomförande av 

lektioner domineras av lärobokens handledning (Magne 1998, s. 99-100). Att lärares stöd saknas i 

elevernas arbete med läxor spelar roll i utformningen av uppgifterna menar Österlind (2001) 

vilket innebär att de därför sällan innehåller några större svårigheter eller utmaningar. Hon 

beskriver hur läroboken styr matematikläxor och att inslag som exempelvis problemlösning sällan 

förekommer, istället får eleverna arbeta med rutinartade räkneuppgifter (Österlind 2001, s. 16, 

27). Hellsten menar att läxförhör och prov i matematik både är enformigt och snävt då 

huvudfokus ligger på att skilja rätt svar från fel. Likaså menar Hellsten att utformningen av 

matematikboken innehåller problem med endast en lösning som svarsalternativ. Att nästan alltid 

uteslutande arbeta och utveckla kunskaper utifrån läroboken utan sammanhang är också enligt 

Hellsten något typiskt för bland annat skolmatematiken (Hellsten 2000, s. 142-143). Att 

läromedel påverkar vilka matematikuppgifter eleverna får arbeta med är alltså något som präglar 

den svenska matematikundervisningen. I dessa fall bygger lektionerna på upplägget i läroboken 

som innehåller en instruktion samt en förklaring där eleverna sedan räknar liknande uppgifter. 

Arbetsuppgifter med mer utmanande innehåll som exempelvis problemlösning återfinns längst 

bak i boken och dessa är heller inte något som alla elever gör (Liljekvist 2014, s. 10).    

Vad är syftet med läxor?  
Forskning visar att anledningen till att lärare ger mycket läxor beror på att det sedan skolans 

existens vilar en tanke om det ska resulterar i kunskapsutveckling hos eleverna, varav läxor 

tenderar att ges utan djupare reflektion. Vidare visar forskningen att det hos lärare finns en 

uppfattning att hög läxfrekvens indikerar hög kvalitet hos skolor (Skolverket 2014, s. 7). Förutom 

elevernas kunskapsutveckling finns det vidare orsaker till varför läxor ges. Det kan handla om att 

tiden är för knapp för eleverna att hinna med arbetet under skoltid, det kan handla om att 

utveckla en bra studieteknik samt planeringsförmåga samt att eleverna ska lära sig ta ansvar, men 

det kan också handla om att ge vårdnadshavare information. Mycket läxor kan även handla om 

elever som av olika anledningar hamnar efter och därför får ”komma ikapp-läxor” för att inte 

riskera att missa kunskapsmålen (Skolverket 2014, s. 13-14). Både inom svensk och internationell 
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forskning kritiseras läxor eftersom det på grund av socioekonomiska frågor riskerar att bidra till 

skillnader eleverna emellan. Ytterligare en fråga att beakta när det kommer till läxor är 

likvärdighetsperspektivet som innebär att alla elever har olika förutsättningar att klara av 

uppgifterna. För en del elever kan läxor te sig oproblematiskt medan det för andra kan innebära 

stora utmaningar (Skolverket 2014, s. 29-30).   

 

Vad är syftet med läxor i matematik?  

Även om lärare som sagt kan ha flera anledningar till att ge läxor så syftar de till största del i att 

utveckla elevernas kunskaper. Repetitionsläxan går ut på att eleverna får jobba med matematiskt 

innehåll som redan har introducerats och arbetats med under lektionstid. Läxan kan då bestå av 

mängdträning och repetition, typiskt matematiskt innehåll för en sådan läxa kan exempelvis vara 

multiplikationstabellen. Anledningen till varför sådana uppgifter ges, är för att läraren ska kunna 

nyttja lektionstiden på ett effektivt sätt i de undervisningssituationer där eleverna är mer beroende 

av lärarens stöd (Skolverket 2104, s. 13). Liljekvist (2014) förklarar att tanken med uppgifter som 

handlar om att öva och lära sig utantill är att det ska resultera i en minskad belastning på 

elevernas arbetsminne, som är viktigt i utvecklandet av matematiska kunskaper eftersom det 

skapar ett räkneflyt. Samtidigt som också hon påtalar att det är viktigt att undervisningen varierar 

så att eleverna kan utveckla begrepp och förmågor (Liljekvist 2014, s. 14). 

 

Kursplanen i matematik  
Ämnet matematik beskrivs till sin karaktär som ett ämnesområde präglat av reflektion och 

kreativitet där problemlösning kräver aktivitet hos eleverna (Skolverket 2011, s. 47). 

Elever i årskurs 1-3 ska enligt de svenska kunskapsmålen utveckla följande förmågor:  

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

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

 föra och följa matematiska resonemang (Skolverket 2011, s. 48).  

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) som kan betraktas som en motsvarighet 

till den svenska kursplanen i matematik, har i syfte att förändra och höja kunskaperna hos 

eleverna satt upp olika mål i undervisningen. NCTM förespråkar att eleverna ska förstå, resonera 

och kunna lösa problem. Tanken är också att eleverna ska kunna gestalta, koppla samman och 

kommunicera med hjälp av sina matematiska kunskaper. Som motsats ter sig den mer 

traditionella kursplanen där memorering, upprepning av regler och procedurer utan sammanhang 

istället lyfts fram (Moyer, Cai, Wang & Nie 2011, s. 88).  

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att med utgångspunkt i aktuell forskning undersöka hur 

matematikläxor påverkar kunskapsutvecklingen med inriktning mot kunskapsmålen för årskurs 1-

3. Med begreppet matematikläxor innefattas inte digitala resurser utan istället matematiskt 

innehåll som vanligtvis hämtas ur läroboken, vilket också är något som jag upprepade gånger 

erfarit under den verksamhetsförlagda utbildningen.    
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Den här studien utgår ifrån följande frågeställning: 

 Vad kan vanligt förekommande matematikläxor ge elever och deras kunskapsutveckling?  

 

Metod  
 

Det här avsnittet presenterar studiens utformning och vilka etiska överväganden som ingår. 

Vidare beskrivs vilka databaser som använts i studien, hur sökstrategin gått till samt de kriterier 

som varit aktuella i litteratursökningen. Avsnittet avslutas med en kvalitetsgranskning och en kort 

presentation av den utvalda litteraturen samt en dataanalys av litteraturens innehåll.   

Systematisk litteraturstudie 
Den här studien är utformad efter de kriterier som ingår i en systematisk litteraturstudie. För att 

kunna genomföra en sådan och för att kunna bedöma och dra slutsatser förutsätter det att det 

finns en tillräcklig mängd med studier av god kvalitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013, s. 26-27). Studiens tillvägagångssätt utgörs av fyra steg:  

 Kriterier samt metoder för hur sökning och urval av artiklar ska vara noggrant beskrivet.  

 Sökstrategin ska vara tydlig. 

 De inkluderade studierna ska vara systematiskt kodade. 

 För att sammanställa resultat ska, om möjlighet finns, en metaanalys användas (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013, s. 26-27).  

I en systematisk litteraturstudie utgår man från tidigare genomförda empiriska studier. Tanken 

med sammanfattningen av de studier urvalet utgår från, är att resultatet ska kunna leda till 

praktiska tillämpningar inom skolarbete samt generera vidare forskning i framtiden (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013, s. 31).   

Databaser 
För att besvara studiens frågeställning har jag använt mig av sökmotorerna Summon och Google 

scholar samt databasern ERIC (fritt tillgänglig), ERIC (Ebsco) och LIBRIS. Summon som är 

knutet till biblioteket Högskolan Dalarna har använts för att ge en överblick av det valda 

ämnesområde som studien utgår ifrån. För att kunna hitta relevant information utifrån det 

specifika ämnesområde som studien utgår ifrån och med avsikt att försöka besvara studiens 

frågeställning så har de nämnda databaserna istället använts. Genom ERIC (fritt tillgänglig) 

Institute of Education Sciences och Thesaurus har ämnesord på engelska och synonymer sökts 

fram. I ERIC (Ebsco) The Education Resources Information Center som är världens största 

databas har vetenskapliga artiklar inom utbildningslitteratur sökts fram. I LIBRIS som är en 

nationell bibliotekskatalog med svensk forskning har avhandlingar sökts fram.  I de fall då 

sökträffarna varit relevanta men materialet inte funnits tillgängligt i fulltext så har en sökning även 

genomförts i Google scholar, varav två hittades.    
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Sökstrategier  

Sökorden har vuxit fram under arbetsprocessen med inledning och bakgrund och utgår från 

studiens frågeställning. Sökorden har också använts i Thesaurus med avsikt att finna lämpliga 

ämnesrelaterade ord och synonymer på engelska. Huvudordet i sökningsprocessen har från 

början varit homework. Detta ord har behållits då synonymer som assignments och home study 

antingen gett samma träffar eller inga lämpliga träffar alls. Homework användes till en början 

ensamt för att inte begränsa sökningen, men då träffarna gav en ohanterlig mängd så smalnades 

sökningen av och kompletterades med effect.  Även detta resulterade i en ohanterlig mängd varav 

ytterligare ett sökord lades till, mathematics. Härifrån har de samtliga vetenskapliga artiklarna 

behandlats utifrån ett urvalskriterium som utgår från studiens frågeställning. I den fortsatta 

sökningen byttes ordet effect ut mot achievement och i tredje sökningen ersattes achievement med 

impact. Därefter genomfördes en ny sökning i samma tappning där primary school ersattes med 

elementary school.   

Vad det gäller sökningen i båda databaserna så har det inte inneburit några regleringar i vare sig 

årtal eller tillgänglighet av artiklar i fulltext, för att till en början inte begränsa utfallet. Resultatet 

av sökningen efter både vetenskapliga artiklar och avhandlingar har till största delen inneburit 

sökord på engelska, då de svenska sökorden inte genererat tillräckligt många träffar med relevans.  

I ERIC (Ebsco) genomfördes sökningarna på engelska. Sökorden har varit följande: homework, 

effect, achievement, impact, mathematics, primary school och elementary school. För att vara konsekvent och 

systematisk så har samma sökord även använts i LIBRIS. Sökordet homework resulterade i två 

träffar, därefter fick sökningen fortsätta med motsvarande svenska ord. Homework ersattes med 

läx* (läxa) och primary school och elementary school med grundsk* (grundskola). 

För att säkerställa den vetenskapliga statusen i sökningarna så har rubrikerna peer-rewiev och 

academic journals bockats för i ERIC (Ebsco). I LIBRIS har avhandlingar varit fokus. I ERIC 

(Ebsco) som innehåller booleska operationer så har sökorden kombinerats med ordet AND. I 

LIBRIS har trunkering använts.  

Urvalskriterier  
För att sökningen skulle gå systematisk tillväga så valdes vetenskapliga artiklar ut i ERIC (Ebsco) 

som antingen innehöll ett eller flera av sökorden i titeln. Utifrån de träffar där titlarnas 

utformning inte gick utläsa vad artiklarna handlade om så lästes även subjects (ett fåtal gånger har 

även abstract varit tvungen att läsas för att förstå artiklarnas innehåll) och artiklar valdes ut med 

samma nämnda kriterium. Alla titlar som på något vis handlade om läxor men utifrån perspektiv 

som teknologi, involvering av föräldrar, hemförhållanden, könstillhörighet, etnicitet, attityder, 

upplevelser och så vidare valdes bort, då dessa inte motsvarade min frågeställning. Inga 

avgränsningar vad det gäller årtal har gjort i syfte att inte gå miste om väsentlig forskning. Detta 

har i sin tur vidare påverkat kriterierna för tabellsökningen, på grund av de snäva tidsramarna har 

avsikten därför varit att undersöka en hanterlig mängd träffar, varvid träffar över 100 stycken 

inneburit ytterligare ett sökord för att smalna av. Minst antal kombinationer av sökord i studien 

är 3 stycken.  

 

Tabell 1. Sökningar i databasen ERIC (Ebsco).  
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4 artiklar som ansågs relevanta utifrån titel och abstract utifrån sökorden: homework, effect, 

mathematics fanns inte tillgängliga.  

*Artikeln har påträffats i föregående sökning. 

 

Sökord Databas Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Antal 
lästa i 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Homework 
AND  
effect  
AND 
Mathematics 

ERIC 
(Ebsco) 

Peer-rewieved 
Academi 
Journals 

93  13 9 5 3 

Homework 
AND 
Achievement 
AND 
Mathematics 
AND 
Primary 
school 

ERIC 
(Ebsco) 

Peer-rewieved 
Academic 
Journals 

11 3 

*1 

3 3 1 

Homework 
AND 
Impact 
AND 
mathematics 

ERIC 
(Ebsco) 

Peer-rewieved 
Academic 
Journals 

25 1 1 1 1 

 

Tabell 2. Sökningar i databasen ERIC (Ebsco).  

1 artikel med relevans utifrån sökorden homework, achievement, mathematics och elementary 

school fanns inte tillgänglig. 

*Artikeln har påträffats i föregående sökning. 

Sökord Databas Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Antal 
lästa i 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Homework 
AND 
Achievement 
AND  
Mathematics 
AND 
Elementary 
school 

ERIC 
(Ebsco) 

Peer-rewieved 
Academic 
Journals 

50 6 

*2 

4 3 0 

Homework 
AND 
Achievement 
AND  
Mathematics 
AND 

ERIC 
(Ebsco) 

Peer-rewieved 
Academic 
Journals 

6 *1 0 0 0 
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Elementary 
school 

        

 

 

Tabell 3. Sökningar i databasen LIBRIS.  

Sökord Databas Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Antal 
lästa i 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Homework LIBRIS Avhandlingar 1, bok 
samt e-
bok 

0 0 0 0 

Homework 
AND 
Effect 

LIBRIS Avhandlingar 0 0 0 0 0 

Homework 
AND  
Effect 
AND 
mathematics 

LIBRIS Avhandlingar  0 0 0 0 0 

Homework 
AND 
Effect 
AND 
Mathematics 
AND 
Primary 
school 

LIBRIS Avhandlingar  0 0 0 0 0 

 

Tabell 4. Sökningar i databasen LIBRIS.  

Sökord Databas Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Antal 
lästa i 
fulltext 

Antal 
inkluderade 
i studien 

Läxa LIBRIS Avhandlingar 0     

Läx* LIBRIS Avhandlingar 3 0 0 0  0 

Läx* 
AND  
Eff* 

LIBRIS Avhandlingar 0 0 0 0 0 

Läx* 
AND 
Eff* 
AND 
Mat* 

LIBRIS Avhandlingar 0 0 0 0 0 

Läx* 
AND 
Eff* 
AND 

LIBRIS Avhandlingar 0 0 0 0 0 
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Mat* 
AND 
Grundsk* 

 

Sökningar i LIBRIS med samma ordkombinationer har också sökt med synonymerna 

hemuppgift, hemuppg* och hemarbete, hemarb* varav resultatet blev noll träffar på samtliga.  

Kvalitetsgranskning - redogörelse för de utvalda kvalitetsgranskade artiklarna  

 

Författare, titel, 
år 

Syfte, 
frågeställning 

Metod och 
urval  

Resultat  Slutsatser 

Dettmers,S., 
Trautwein,U., 
Kunter,M., 
Baumert, J. 
Homeworks works 
if homework quality 
is high 2011.  

Hur val av läxa 
samt 
utmaningen i 
läxan påverkar 
elevernas 
motivation, 
beteende och 
matematiska 
prestationer. 

Kvantitativ 
studie med 
data utifrån 
elever i 
årskurs 9 och 
10. 

Elevernas 
motivation och 
beteende utifrån 
val av läxa och 
kognitivt 
läxinnehåll 
varierar.  

High quality 
homework = väl 
vald och lagom 
utmanande läxa 
visar positiva 
resultat på 
klassnivå men inte 
på elevnivå.  

Farrow,S., 
Tymms, P., 
Henderson, B. 
Homework and 
Attainment in 
Primary Schools 
1999. 

Hur frekvensen 
av läxor i 
matematik, 
engelska och 
naturkunskap 
påverkar 
elevernas 
prestationer. 

Kvantitativ 
studie med 
elever i 
årskurs 6 från 
492 skolor.  

Frekvensen av 
läxläsning 
varierar utifrån 
bakgrund, 
förmåga, 
könstillhörighet, 
och skola. 

Läxläsning en 
gång i månaden 
ger bäst resultat 
generellt. 

Gustafsson, J.E. 
Casusal inference in 
educational 
effectiveness research: 
a comparision of 
three methods to 
investigate effects of 
homework on 
student achievement 
2012. 

Hur elevernas 
prestationer 
påverkas av 
mängden 
läxor/läxtid sett 
utifrån elev- 
och klassnivå.  

Kvantitativ 
studie med 
data från 
TIMSS, 22 
deltagande 
länder och 
elever i 
årskurs 8.  

Eleverna på elev- 
respektive 
klassnivå 
presterar olika 
utifrån mängden 
läxor/läxtid. 

Ökad mängd 
läxor/läxtid har 
bäst effekt på 
klassnivå. 

Moyer, J.C., Cai, 
J., Wang, N., Nie, 
B. Impact of 
curriculum reform: 
Evidence of change 
in classroom practice 
in the United 
States. 2011. 

Hur läraren 
följer 
kursplanens 
instruktioner 
och vilken 
förståelse det 
ger eleverna 
utifrån bland 
annat 
läroboken och 
matematikläxor.   

Kvantitativ 
studie med 
data från 7 
varsina skolor 
(cmp/non-
cmp) med 
olika 
kursplaner, 
1250 elever 
från årskurs 6-
8. 

Lärare och elever 
använder 
läroboken och 
matematikläxorna 
olika beroende på 
kursplanens 
utformning.  

Lärarnas 
undervisning och 
kursplanerna 
utvecklar antingen 
en 
begreppsmässig- 
eller 
procedurmässig 
förståelse hos 
eleverna genom 
läroboken och 
matematikläxorna.  
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Murillo. J. F., 
Martínez-
Garrido, C. 
Homework and 
primary-school 
student´s academic 
achievement in 
Latin America. 
2014.  

Lärares vanor 
att ge läxor i 
matematik och 
språk och i 
vilken 
utsträckning 
dessa används i 
klassrummet 
kopplat till 
elevernas 
prestationer.  

Kvantitativ 
studie med 
elever i 
årskurs 3 och 
6 från 16 
länder i Latin 
Amerika. 

Elevernas 
prestationer visar 
inga nämnvärda 
skillnader utefter 
hur ofta de får 
läxor, hur lång 
läxtiden är, 
huruvida lärarna 
rättar läxorna 
eller ger 
feedback. 

Nämnvärda 
skillnader visas 
när lärarna 
använder 
matematikläxorna 
på ett aktivt sätt i 
klassrummet.  

 

 

 

Etiska överväganden  

Fusk och ohederlighet får inte förekomma. Att förvränga eller förfalska forskningsresultat som 

leder till felaktiga uppgifter är inte tillåtet. I en systematisk litteraturstudie kommer etiska 

överväganden an på resultatet och på det urval och den presentation resultatet bygger på. 

Samtliga resultat som framkommer under arbetet, det vill säga både det som talar för och emot, 

ska presenteras. Artiklarnas resultat får heller inte selekteras utifrån den egna ståndpunkten 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 69-70).  I beaktande till dessa etiska kriterier har den här studien 

genomförts enligt kriterierna för en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 

26-27). Med den här studien, utifrån sökningarna i databaserna samt de sökstrategier och urval 

som beskrivits, har det även eftersträvats att genomföras med ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Med det menas ett arbete präglat av systematik, objektivitet och kritiskt tänkande (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013, s. 43).   

 

Dataanalys  

Dataanalysen har genomförts utifrån guidning av (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 184-187).  

Samtliga artiklar har läst elektroniskt och även i pappersform för att få en bättre överblick. Till en 

början lästes artiklarna översiktligt, då jag i början av analysen ville se om texterna innehöll 

relevant information i förhållande till vad jag ville undersöka. Efter att detta gjorts lästes 

artiklarna noggrant igenom en för en, varpå relevanta nyckelord utifrån den här studiens 

problemformulering, syfte och frågeställning markerades. Eftersom samtliga artiklar är skrivna på 

engelska har läsprocessen varit tidskrävande då innehållet ha behövts översättas och läsas om 

igen. Under läsandets gång har mönster försökt urskiljas såsom vad som skiljer och förenar 

artiklarna åt. Likheter och skillnader har då märkts ut på ett separat dokument, återigen för att få 

en bättre överblick. Artiklarnas vetenskapliga kvaliteter och status har också tagits i anspråk då 

urvalet artiklar sökts och återfunnits i den norska listan.   

 

Resultat 
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Syfte med den här studien har varit att undersöka vad vanligt förekommande matematikläxor ger 

elever och deras kunskapsutveckling, med inriktning mot kunskapsmålen för matematik i årskurs 

1-3. Resultatet visar att matematikläxor omgärdas av traditioner från skola och lärare och präglas 

av begrepp som skoleffekt och kulturellt kapital. Frekvensen av matematikläxor (mängd och 

läxtid) har betydelse för i vilken utsträckning eleverna utvecklar kunskaper. Elevernas olika 

förutsättningar såsom förkunskaper och intellektuella förmågor inverkar på möjligheten att läsa 

läxor. Resultatet visar också att läxor kan utveckla olika typer av matematisk förståelse och att 

sättet hur läraren stöttar sina elever i deras läxläsning i klassrummet har betydelse.  

 

Matematikläxor som tradition  

Resultat visar att omfattningen av matematikläxor hänger samman med begrepp som skoleffekt 

och kulturellt kapital. Det innebär att frekvensen av matematikläxor går att koppla till vilken skola 

eleverna går i, därav en skoleffekt. Kulturellt kapital innebär också att elever med studieorienterad 

bakgrund ges mer matematikläxor (Farrow, Tymms & Henderson 1999, s. 328-330). Samma 

studie visar även att lärare är väl medvetna om att de förväntas ge sina elever läxor (Farrow m.fl. 

1999, s. 337). Att majoriteten av lärarna i Latin Amerika tilldelar eleverna matematikläxor 

hänvisas också till tradition och kulturell bakgrund (Murillo & Martínez-Garrido 2014, s. 10).   

Matematikläxors frekvens  

Att more is better stämmer inte alltid. Att elever presterar bättre genom mycket matematikläxor är 

till viss del sant, men överlag visar resultatet att elever som får göra matematikläxor en gång i 

månaden presterar bättre än de elever som gör läxor mer eller mindre än en gång i månaden 

(Farrow m.fl. 1999, s. 336, 338). En annan studie visar att vare sig mängden matematikläxor eller 

läxtiden eleverna spenderar för att göra klar uppgifterna inte påverkar elevernas prestationer 

nämnvärt (Murillo & Martínez-Garrido 2014, s. 15-16). Däremot visar en annan studie att ökad 

läxtid (minuter/vecka) faktiskt bidrar till bättre prestationer när olika länder jämfördes 

(Gustafsson 2013, s. 293).   

Elevers olika förutsättningar  

Effekterna av matematikläxor visar också sig bero på elevernas motivation (förväntan och 

uppskattning) och beteende (ansträngning och tid) visar en studie som utgår ifrån begreppet high 

quality homework. När elevernas motivation är negativ får det effekter på elevernas (läx)beteende 

och därmed deras prestationer och vice versa. När elevernas motivation är låg kan 

konsekvenserna av det bli att eleverna som saknar tilltro till sig själva inte gör klart 

matematikläxan. Skillnaderna i elevernas prestationer kan kopplas till deras förkunskaper och 

intellektuella förmågor. Studien menar att matematikläxor är ett bra instrument för att utveckla 

elevernas kunskaper, förutsatt att läraren tar hänsyn till vad som påverkar elevernas motivation 

och (läx)beteende. Därmed betonar forskarna vikten och utmaningen i att konstruera high quality 

homeworks som, om de är väl valda och innehåller en lagom kognitiv utmaning, kan stötta alla 

elevers kunskapsutveckling (Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Kunter & Baumert 2010, s. 473, 475-

478). Benägenheten att läsa sina matematikläxor beror på elevernas attityd till ämnet, medan vissa 

elever kan uppvisa ett starkt motstånd kan andra vara positivt inställda. Resultat visar att elever 

som ägnar mycket tid åt sina matematikläxor också har en positiv hållning (Farrow m.fl. 1999, s. 
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336) men det kan även handla om elever som upplever svårigheter (Gustafsson 2013, s. 288) och 

därmed tilldelas ”komma-ikapp” läxor (Farrow 1999, s. 337).   

Vilken förståelse utvecklar matematikläxan hos eleverna?  

Utformningen av kursplanen och de förmågor som eleverna förväntas utveckla styr lärarnas 

instruktioner och innebär att läroboken nyttjas på olika vis i läxsammanhang. Resultat visar att 

lärare som utgår från NCTM:s riktlinjer använder lärobokens text på ett aktivt sätt som innebär 

att eleverna får arbeta med problemuppgifter utifrån lärobokens text. Lärare som utgår från en 

traditionell kursplan ger sina elever en mer sammanfattande undervisning där fokus ligger på att 

hittar formler (Moyer, Cai, Wang & Nie 2011, s. 97).   

Elevernas inlärning visar sig påverkas av tillgången till läraren och dennes stöd. När eleverna får 

läsa sina läxor under lektionstid kan läraren ha en stöttande funktion som underlättar elevernas 

inlärning. Beroende på hur kursplanen är utformad och hur läraren följer instruktionerna så kan 

eleverna utveckla olika typer av förståelse, begreppsmässig- eller procedurmässig. I de fall läxan 

utgår från en begreppsmässig förståelse premieras elevernas förmåga att lösa problem genom 

olika klassaktiviteter tillsammans med klasskamraterna. Resultatet visar att eleverna behöver ha 

tillgång till läraren som genom att diskutera olika lösningar på problemen därmed hjälper eleverna 

att utveckla matematiska kunskaper (Moyer m.fl. 2011, s. 97). I de fall läxan utgår från en 

procedurmässig förståelse får eleverna tillsammans med läraren lösa läxuppgifter på lektionstid. 

Läraren finns då tillhands för att hjälpa eleverna att tillämpa olika tekniker som bygger på lärarens 

tidigare undervisningar och demonstrationer (Moyer m.fl. 2011, s. 97).  

En annan studie genomförd i Latin Amerika visar ett starkt samband mellan matematikläxor och 

elevernas resultat, i årskurs 3 men framför allt i årskurs 6. Studien visar att inga andra faktorer 

förbättrar elevernas resultat såsom när matematikläxorna används på ett aktivt sätt i 

undervisningen (Murillo & Martínez-Garrido 2014, s. 17). I studien har Murillo och Martínez-

Garrido tagit hänsyn till en rad olika faktorer som exempelvis tiden eleverna behöver för att 

slutföra läxan, om läraren har rättat och gett eleverna feedback och om läxan har använts i 

undervisningen (Murillo & Martínez-Garrido 2014, s. 16).   

 

Diskussion  

 

Resultatdiskussion 
Med matematikläxor som utgångspunkt har studiens fokus legat på att undersöka vad vanligt 

förekommande matematikläxor ger elever och deras kunskapsutveckling, utifrån kunskapsmålen i 

matematik för årskurs 1-3. Resultat visar att elevernas kunskapsutveckling kan mätas och 

beskrivas på olika vis. Det kan dels handla om att studera och jämföra olika prov- och 

poängresultat och det kan dels handla om att beskriva vad för typ av matematikkunskaper 

eleverna utvecklar genom sina läxor. Vad som framgår genom den här studien är att 

matematikläxor omgärdas av en rad olika frågor. Sammanfattningsvis handlar det om traditioner 

och gängse uppfattningar (både innan- och utanför skolan) om vad läxor innebär för elevernas 

kunskapsutveckling. Vidare så handlar det om hur läraren konstruerar läxor, det vill säga vad för 

typ av matematiskt innehåll som ska ingå, hur ofta det ska ges samt hur länge eleverna förväntas 
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ägna tid åt dessa, så att de kan tillgodogöra sig matematikläxan. Det handlar också om hur det är 

tänkt att eleven ska läsa läxan, ska det exempelvis ske individuellt utanför skoltid eller istället 

under skoltid tillsammans med klasskamrater eller lärare. Och slutligen hur lärarens instruktioner 

ska se ut så att eleverna ges möjligheter och förutsättningar att nå kunskapsmålen.  

Det finns liknelser mellan bakgrund och resultat vad det gäller de faktorer som spelar in när det 

kommer till förekomsten av matematikläxor. Resultatet visar att det finns flera orsaker (både 

innan- och utanför skolan) som påverkar lärarnas undervisning och deras benägenhet att ge sina 

elever läxor. Faktorer som traditioner (Farrow m.fl. 1999, s. 337; Murillo & Martínez-Garrido 

2014, s. 10) och begrepp som skoleffekt och kulturellt kapital (Farrow 1999, s. 329-330) 

överensstämmer med elevernas socioekonomiska bakgrund vars föräldrar som har en hög 

utbildning förväntar sig att eleverna ska ha läxor (Skolverket 2014, s. 29).   

Såväl bakgrund som resultat bekräftar de felaktiga men gängse uppfattningar som menar att en 

hög läxfrekvens genererar kunskaper hos eleverna (Farrow m.fl. 1999, s. 336; Murillo & Martínez-

Garrido 2014, s. 15; Skolverket 2014, s. 7). Denna missuppfattning stärker också lärarnas 

användande av komma-ikapp läxor till svagt presterande elever i syfte att hjälpa dessa att nå 

kunskapsmålen (Farrow m.fl. 1999, s. 337; Skolverket 2014, s. 14). Resultat visar dock på 

motsatsen, utifrån elevernas provresultat rekommenderas istället (överlag) läxläsning en gång i 

månaden, eftersom mer eller mindre läxläsning visar sämre matematikresultat (Farrow m.fl. 1999, 

s. 336). Detta resultat motsäger också lärarnas benägenhet att ge mycket läxor baserat på 

uppfattningen om sambandet mellan elevers skolresultat och skolans status (Skolverket 2014, s. 

7).     

Elevers olika individuella förutsättningar att uppfatta och ta sig an matematikläxor kan jämföras 

med likvärdighetsperspektivet. Resultat visar att elevernas motivation (förväntan och 

uppskattning) och (läx)beteende (ansträngningar och tid) varierar och beror på deras 

förkunskaper och intellektuella förmågor (Dettmers m.fl. 2010, s. 473), på grund av det 

förespråkar likvärdighetsperspektivet att lärarna anpassar läxorna till elevernas potential, så att 

både tid och ansträngning att genomföra läxorna blir rimliga (Skolverket 2014, s. 30). Genom att 

som lärare skapa high quality homeworks, det vill säga väl valda läxor med lagom kognitiv 

utmaning möjliggör det för eleverna att kunna tillgodogöra sig läxans innehåll (Dettmers m.fl. 

2010, s. 473).  Men likvärdighetsperspektivet kan också ses i relation till elevernas attityder till 

matematikläxor, där positivt inställda elever tenderar att göra mer läxor medan elever med 

svårigheter tar längre tid på sig att genomföra sina läxor (Gustafsson 2013, s. 288) och dessutom 

förses med mer läxor i syfte att komma ikapp (Farrow 1999, s. 337). Ytterligare ett sätt betrakta 

matematikläxor i förhållande till likvärdighetsperspektivet är syftet till varför läxor ges. 

Anledningar som att tiden inte räcker till eller att eleverna förväntas utveckla ansvar och 

planeringsförmåga runt sina skoluppgifter kommer an på elevernas olika förutsättningar 

(Skolverket 2014, s. 13).  

Det finns ett släktskap mellan den svenska kursplanen i matematik för årskurs 1-3, NCTM:s 

riktlinjer och den traditionella kursplanen. Resultatet åskådliggör hur undervisning och 

matematikläxor som utgår från läroboken kan utveckla olika typer av matematisk förståelse hos 

eleverna, beroende på kursplanens utformning och lärarens instruktioner (Moyer m.fl. 2011, s. 

97). Lärare som följer NCTM:s riktlinjer undervisar likt de kunskapsmål som återfinns i den 

svenska kursplanen för årskurs 1-3. I detta fall innebär det att lärarna låter sina eleverna få följa 



16 
 

och arbeta aktivt utifrån lärobokens text, detta överensstämmer med de förmågor som elever i 

årskurs 1-3 ska utveckla, det vill säga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder (Moyer m.fl. 2011, s. 97; Skolverket 2011, s. 48). Elever som undervisas 

utifrån en traditionell kursplan däremot lutar mer åt att sammanfatta och identifiera lärobokens 

formler, även detta går jämföra med förmågor som motsvarar de kunskapsmål för årskurs 1-3 där 

eleverna ska kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter (Moyer m.fl. 2011, s. 97; Skolverket 2011, s. 48). Sammantaget överensstämmer både 

den först- och sistnämnda undervisningen och läxläsningen med NCTM:s mått som förespråkar 

att eleven utvecklar en förståelse, en förmåga att resonera samt lösa problem kontra den 

traditionella kursplanen som istället förespråkar repetitiva och rutinmässiga uppgifter som kräver 

memorering av regler samt procedurer utan sammanhang (Moyer m.fl. 2011, s. 88, 97). Det går 

också att finna likheter med vad den svenska läxforskningen säger som menar att 

matematikundervisning i stor utsträckning styrs av lärobokens instruktioner där bland annat 

repetitiva uppgifter ingår (Magne 1998, s. 100), läxorna innehåller dessutom sällan uppgifter med 

problemlösning utan utgörs istället av rutinartade räkneuppgifter utan sammanhang (Hellsten 

2000, s. 142-143; Liljekvist 2014, s. 10; Österlind 2001, s. 27). Detta kan också kopplas till 

avsikten med rutin- och repetitionsuppgifter som exempelvis multiplikationstabellen, vars syfte är 

att ge elever mängdträning samt att spara matematiskt innehåll till lektionsundervisning som 

kräver stöttning av läraren (Skolverket 2014, s. 13). Ett annat syfte är att utveckla räkneflyt hos 

eleverna som hjälper de att avlasta arbetsminnet (Liljekvist 2014, s. 14).  

Till skillnad från bakgrunden som definierar läxor som individuellt arbete utanför skolmiljö 

(Skolverket 2014, s. 9, Cooper, Robinson & Patall 2006, s. 1), som ”avgränsad skoluppgift för 

hemarbete” (NE 2014) eller som hemarbete utan lärares stöd (Österlind 2001, s. 16) visar 

resultatet också att elever kan arbeta med matematikläxor under lektionstid (Moyer m.fl., 2011, s. 

97; Murillo & Martínez-Garrido 2014, s. 17). I de fall matematikläxor genomförs under 

lektionstid spelar kursplanens utformning och lärarens instruktioner en roll. Klassrumsaktiviteter 

baserat på NCTM:s riktlinjer låter eleverna lösa uppgifter tillsammans med sina klasskamrater 

som genom diskussioner utvecklar en begreppsmässig förståelse. Den traditionella kursplanens 

instruktioner innebär att eleverna tillsammans med stöttning av läraren, utvecklar en 

procedurmässig förståelse genom att imitera lärarens tidigare demonstrationer (Moyer m.fl. 2011, 

s. 97). I den svenska kursplanen för årskurs 1-3 framhålls det att eleverna ska kunna föra och följa 

matematiska resonemang (Skolverket 2011, s. 48). Studien av Moyer m.fl. visar att eleverna behöver 

stöttas av läraren i sin läxläsning genom att få hjälp att diskutera olika problemlösningar (Moyer 

m.fl. 2011, s. 97), vilket också är något som stöds av studien genomförd i Latin Amerika som 

tydligt klargör att den bästa förutsättningen för att elever ska kunna utveckla matematiska 

kunskaper är att matematikläxorna aktivt används under lektion med stöd av läraren (Murillo & 

Martínez-Garrido 2014, s. 17).  

 

Metoddiskussion  

För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie genomförts. I denna 

process att söka relevant kunskap har sökord tagits fram och använts genom databassökningar. 

Urvalet av artiklarna har utgått från studiens frågeställning och artiklarnas text har behandlats och 

värderats genom en dataanalys samt en kvalitetsgranskning.    
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Valet av databaser, ERIC (Ebsco) och LIBRIS, kan ha inneburit att väsentlig forskning inom den 

här studiens område fallit bort. Hanterandet av databaserna kunde även ha skett på ett mer 

effektivt sätt genom att markera titel i sökfältet. Med faktum att det inte gjorts så har en manuell 

sållning genomförts utefter titel, subjects och abstracts, vilket har inneburit mer arbetstid. 

Under tiden som litteratur eftersöktes och fakta lästes till bakgrunden framkom det att mer 

svensk läxforskning efterlystes, viket också bekräftades i den här studiens sökning efter 

forskningslitteratur. I den svenska databasen LIBRIS påträffades noll relevanta träffar, därav är 

samtliga utvalda artiklar av internationell karaktär. Att svensk läxforskning saknas innebär en 

svaghet i tillämpandet av den här studiens resultat på svenska skolförhållanden och på den 

åldersgrupp årskurs 1-3 som studien också utgår ifrån. 

För att möjliggöra studien har en del begränsningar gjorts vad det gäller sökord. Med facit i hand 

kan fler lämpliga sökord ha använts alternativ byts ut för att få än mer specifikt riktade artiklar. 

Trots att de artiklar som valts ut har utgått från sökorden: läxa, matematik, effekt, prestationer, 

påverkan och grundskola, så har många träffar fått sållats bort, då många av dessa handlat om 

digitala resurser, online- och webbaserade matematikläxor, vilket om dessa skulle ha tagits i 

anspråk hade kunnat innebära ett annat svar på studiens frågeställning. En svaghet i den här 

studien är att samtliga artiklar som använts inte närmare gått in på vilket matematiskt innehåll 

läxan handlat om. Denna studies urvalskriterier har även sållat bort träffar som rör 

socioekonomiska frågor liksom elevers attityder. Resultatet av de utvalda artiklarna har dock visat 

sig innehålla dessa nämnda faktorer, dock med utgångspunkt för hur dessa påverkar elevernas 

kunskapsutveckling. Med andra ord så har studiens frågeställning besvarats med en viss variation.  

Av de utvalda artiklar som ingår i den här studien har samtliga utom Moyer m.fl. (2011) refererat 

till Harris Coopers olika forskningsresultat vad det gäller definition av läxa liksom vilken 

åldersgrupp av elever som anses mest lämpliga att ge läxor till. Att Cooper inte uppkommit 

genom den här studiens sökningar beror på att sökorden inte har överensstämts. I de utvalda 

artiklarnas referenser utifrån Cooper ingår ord som homework och attitude. Denna studies 

sökprocess inleddes med ordet homework men då detta innebar en ohanterlig mängd av träffar 

kompletterades sökningen med tillägget mathematics, därav kan Cooper ha missats.  

En styrka i studien är att en kvalitetsgranskning har genomförts vilket innebär att de fakta som 

artiklarna innehåller är trovärdiga. Den vetenskapliga kvaliteten har även i sökprocessen beaktats 

då urvalet utgått från academic journals och artiklar som är peer-reviewed. Etiska överväganden har 

även beaktats då en systematisk och objektiv behandling av artiklarnas resultat har försökts 

genomföras. Vad det gäller dataanalysen så har både artiklarnas språk och språkbruk varit en 

utmaning att läsa och förstå. Efter bästa förmåga har dock samtliga artiklars innehåll översatts, 

lästs och presenteras i ett resultat.     

 

Slutsats 
 

För att möjliggöra för eleverna att utveckla matematiska kunskaper och för att eleverna ska ges 

bästa möjliga förutsättningar att nå kunskapsmålen måste läxan förbättras på ett flertal punkter.  
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 Matematikläxor måste ställas mot vetenskaplig forskning istället för att utgå från 

traditioner och gängse uppfattningar. Mycket läxor i matematik utvecklar inte per 

automatik mer kunskaper, då syftena med dessa kan variera. 

 Läraren måste ta hänsyn till individuella skillnader, det vill säga elevernas förkunskaper 

och intellektuella förmågor, så att alla elever kan gynnas av matematikläxorna.  

 Matematikläxor baserade på läroboken bör användas mer aktivt (problemlösning) och 

kunskapsmålen bör beaktas i större utsträckning så att eleverna kan utveckla fler 

förmågor som finns i kunskapsmålen i årskurs 1-3.  

 Lärare bör i större utsträckning stötta eleverna i deras arbete med matematikläxor under 

lektionstid eftersom förutsättningarna att genomföra dessa kan variera.   

 Matematikläxors syfte måste kommuniceras bättre till eleverna för att de ska förstå 

meningen med dessa, vilket i sin tur påverkar deras inställning till läxorna.  

 

Förslag till vidare forskning 

Utifrån resultatet och de ovannämnda slutsatser ser jag möjligheter att utveckla denna studie till 

nästkommande examensarbete som äger rum i den verksamhetsförlagda utbildningen. Särskilt 

intressant är det med tanke på att den här studiens resultat inte genererat någon svensk 

läxforskning.    
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