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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie är att belysa om, varför och hur några lärare i årskurserna 1-
3 anser sig arbeta med matematikläxor. Syftet är även att undersöka dessa lärares 
definition av läxa samt att utifrån det samlade resultatet identifiera möjligheter och 
hinder med matematikläxa. För att samla in data till studien användes 
semistrukturerade intervjuer med åtta lärare.  
          Studiens resultat visar att även om matematikläxan är inkluderad i 
undervisningen hos alla respondenter, skiljer sig syfte och definition åt. Vissa såg till 
exempel möjligheten till kommunikation med hemmen medan andra såg ett tillfälle 
för repetition. Resultatet visar även variation i hur matematikläxan används samt att 
den i sig själv kan utgöra möjligheter såväl som hinder för lärande.  
          Vår slutsats är att matematikläxa som pedagogiskt verktyg används men är ett 
oreglerat område samt att en officiell riktlinje inom verksamheterna saknas.  
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Nyckelord: matematikläxa, läxa, matematikundervisning i Sverige, läxans 
definition, läxans syfte  



	

 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to identify if, why and how certain teachers of grade 1-3 
consider to work with mathematics homework. Further the aim is to investigate the 
definition of homework and to identify opportunities and obstacles with including it 
as part of the teaching practised. To collect data for the study, semi-structured 
interviews have been performed with eight teachers.  
           A presented results show that all respondents includes mathematics homework 
in their teaching but its purpose and definition varies. For example, some teachers 
sees it as a possibility of communication with the home while others sees it as an 
opportunity for repetition. The result also shows variations of how mathematics 
homework is used and that it can in itself constitute opportunities as well as obstacles 
to learning.  
          The main conclusion of the study is that mathematics homework as an 
educational tool is an unregulated area with no official guideline in place.  
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Homework! Oh, homework! 
You’re last on my list, 

I simply can´t see, why you even exist, 
If you disappeared 

It would tickle me pink, 
Homework! Oh, homework! 

I hate you, you stink! 
 
 

Jack Prelutsky  
(Kidwell, 2004, s. V) 
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1. Inledning 
 
Svarta tavlan, eller whiteboarden med en markerad "Läxruta", där det står skrivet 
vilka sidor som ska behandlas och när olika uppgifter ska lämnas in eller när 
eventuella prov ska äga rum. Detta vill vi precis som Lärarförbundet (1996) påstå är 
"en välkänd syn för alla skolbarn” (s. 385). Användning av läxor i skolan har en lång 
tradition och är ett flitigt debatterat ämne. Denna debatt berör flera olika parter inom 
skolväsendet. Politiker och verksamheter, men även hemmen har sin syn på saken. 
Enligt Skolverket (2014a) landar ofta diskussion kring ämnet i argument för eller 
emot läxor, vilket de menar är synd då diskussionen istället bör handla om hur läxan 
kan fungera som stöd i elevers kunskapsutveckling.    
          Trots att läxan är högst närvarande i skolan är forskning om läxor sparsam och i 
Sverige är den än mer sällsynt. Ofta behandlar den främst sociala aspekter snarare än 
hur läxan kan användas på ett effektivt sätt i undervisningen (Svensén, 2013). 
Westlund (2004) och Hellsten (2000) är några av få svenska forskare som visat ett 
intresse för läxan och argumenterar för att läxan är ett relevant forskningsområde. 
Detta är verkligen anmärkningsvärt då läxan är som Westlund (2004) uttrycker det 
"… ett vedertaget och välkänt fenomen" (s. 31).  
         Vidare ger dagens läroplan för grundskolan (Skolverket, 2011) inga tydliga 
riktlinjer om hur läxan kan användas eller om den bör finnas till över huvud taget. 
Saknaden av direktiv i vad, hur och varför läxor ska användas medför att det blir upp 
till varje enskild verksamhet att avgöra läxans innebörd i undervisningen och upp till 
den enskilde läraren att definiera den.  
          I ljuset av debatten kring matematikläxans vare eller icke vara, den ovanligt 
förekommande forskningen kring ämnet i den svenska kontexten, samt de otydliga 
riktlinjerna i den gällande läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) ämnar vi 
med denna studie att belysa några lärares syn på arbete med läxor i 
matematikundervisningen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande studie är att belysa om, varför och hur några lärare i 
årskurserna 1-3 anser att de använder läxor i sin matematikundervisning.  
    

• Vad menar lärarna med läxor? 

• I vilket syfte använder lärarna matematikläxor?   

• Hur menar lärarna att de arbetar med matematikläxor?   

• Vilka möjligheter och hinder ser lärarna med läxor i 
matematikundervisningen?  

 

2. Bakgrund  
 
I bakgrunden redogörs för olika definitioner av läxans syfte och innehåll. Hur läxans 
mening hittills har skapats tolkas utifrån styrdokument och sätts i en historisk 
kontext. Hur läxans mening skapas idag tolkas ur ett lärar- och elevperspektiv. 
Avslutningsvis redogörs för läxans möjliga positiva och negativa aspekter i termerna 
möjligheter och hinder. 
 

2.1 Vad menas med läxa? 
 
Synen och definitionen av läxor har varierat under årens gång och har en lång 
tradition. Vi har försökt att finna en gemensam definition i olika uppslagsverk och i 
relevant forskning. Bonniers svenska ordbok (Malmström, Györki & Sjögren, 2004) 
definierar det skolrelaterade begreppet läxa som ”hemuppgift; tankeställare, 
minnesbeta” (s. 346). Den svenska akademien (2009) beskriver istället begreppet 
läxa som en ”avgränsad skoluppgift för hemarbete …” (s. 1871). Vi kan konstatera att 
olika uppslagsverk har valt att definiera begreppet på olika sätt. 
          Även i forskningsvärlden lyfts att begreppet läxa saknar en entydig definition. 
Kidwell uttrycker det som att "… skolor definierar läxa på olika sätt" (Kidwell, 2004, s 
6, vår översättning), vilket även Westlund (2004) menar att eftersom det inte är ett 
pedagogiskt verktyg som krävs att skolan använder, överlåts definitionen och 
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användandet till enskilda verksamheter. Detta medför en variation i användande 
färgat av den enskilda verksamhetens kultur. 
          En del litteratur definierar läxa med fokus på dess syfte. Ett exempel är när 
Lärarförbundet (1996) menar att läxa, som de betonar med begreppet hemuppgift, är 
en arbetsuppgift som ska genomföras på barnets lediga tid och som kan ha olika 
syften. De kan syfta till att befästa kunskap som redan har behandlats eller bestå av 
uppgifter som kräver involvering av hemmiljön, till exempel intervjuer och 
undersökningar. Denna definition är i enlighet med vad Steinberg (2006) framhåller 
att läxa kan fungera som " … en repetition eller komplement till det man har gjort i 
skolan, en undersökning i hemmet eller i närmiljön eller en förutsättning på någon 
form av projektarbete man är engagerad i" (s. 17).  
          Läxan har även definierats olika utifrån olika skolaktörers perspektiv. Ett 
exempel är när Kidwell (2004) beskriver en definition av begreppet läxa ur ett 
politiskt perspektiv, "… regeringens tolkning av begreppet ’läxa’: alla uppgifter och 
aktiviteter som elever är ombedda att genomföra utanför skoltid, antingen själva eller 
tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare” (Kidwell, 2004, s. 6, vår 
översättning). Till skillnad från Kidwell (2004) ger Westlund (2004) en definition av 
fenomenet läxa utifrån ett barns perspektiv och belyser då svårigheten och kanske till 
och med förvirringen av läxans betydelse, "Läxa är en svårfångad hybrid som finns 
någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, 
individ och kollektiv" (s. 78). 
          Kort sagt visar denna korta sammanfattning av litteraturen att begreppet läxa 
inte har någon etablerad definition inom skola, forskning eller ens bland lekmän, 
vilket även styrks av argumenten i Skolverket (2014b) och Westlund (2004).   
 

2.2 Läxans roll i styrdokumenten över tid 
 
Läxans historia går långt tillbaka i tiden. På 1500-talet när kyrkan hade stor makt i 
samhället utgjordes syftet för läxan främst av att sprida kunskap om religion, 
sekundärt av att utveckla en läsförmåga. Den lokala prästens funktion blev att genom 
hembesök kvalitetssäkra sin församlings kunskaper i kristen tro och skrift 
(Strandberg, 2013). År 1842 infördes folkskolan i Sverige och läxan fick en etablerad 
roll i den som en symbol för kvalitet. Hur framgångsrik en verksamhet var mättes i 
kvantitet av läxor, alltså ju fler läxor desto bättre kvalitet på undervisningen 
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(Skolverket, 2014b). Skolverket (2014b) beskriver att synen på läxan under en längre 
tid har präglats av orealistiskt positiva förväntningar på resultat och att 
kunskapsutvecklingen från den som metod har tagits för given.  
           Hellsten (2000) konstaterar i sin studie att läxor verkar vara osynliga i den 
professionella diskursen. Det tycks saknas en professionell samsyn på läxans vara 
eller icke vara, något som blir tydligt i läxornas frånvaro i läroplanerna. Den läroplan 
som mest beskriver läxan är läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr62), om än i 
kritiska termer (Hellsten, 2000). Westlund (2004) förklarar detta med att 
undervisningen på 1960-talet grundades på progressivismen, en teori som var kritisk 
till läxan som pedagogiskt verktyg. Progressivismen menade att läxan motverkade 
social samvaro och kreativitet samt bidrog negativt till arbetsmiljön. Hellsten (2000) 
beskriver Lgr62´s redogörelse för läxans syfte, nämligen att träna färdigheter, befästa 
kunskaper samt att vara en del av elevers arbetsfostran. Med tanke på den diskussion 
som pågick under 60-70 talet menar Hellsten (2000) att läroplanen för grundskolan 
1980´s (Lgr80) beskrivning av läxan är kort och saknar en tydlighet i hur syftet 
uppfylls. Under 1990-talet plockas läxan bort från officiella styrdokument, läxan blir 
även mer eller mindre osynlig i dokument som kurslitteratur, handledningar och 
tidskrifter.  
          Dagens läroplan för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011) har heller ingen 
riktlinje eller syfte för läxan. Den synliggörs endast hos Skolverket (2014b) genom ett 
stödmaterial för läxor, ett stödmaterial med syfte att bistå verksamheter och lärare 
med underlag för reflektion och förhållningssätt till läxan som ett pedagogiskt 
verktyg. Skolverket (2014b) framhåller ändå läxan som något positivt som kan gynna 
elevers lärande om arbetet med läxor sker systematiskt och kvalitetssäkrat. 
Skolverkets syn på läxan blir tydlig i Areviks (2013) artikel när det uttrycks att ”läxor 
ett väldigt oreglerat område. Och så bör det förbli …” och ”Läxor är ett sådant område 
som lärarna bör och ska bestämma om”. 
 

2.3 Lärares och elevers syn på läxor 
 
I forskningslitteraturen om läxor finns en del studier gjorda gällande både lärares och 
elevers syn på läxor. Ett exempel är Hong, Wan och Peng (2011) vilka har genomfört 
en studie i Kina som visar att lärare anser att läxan är ett pedagogiskt verktyg bidrar 
till inlärning och utveckling av akademiska färdigheter samt ansvarstagande i sin 
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egen utbildning. I samma studie framkommer att det till och med finns lärare som 
upplever en läxas resultat som ett mer relevant bedömningsmaterial av 
elevprestationer än ett som skett i klassrummet (Hong m.fl., 2011).  
          Lärares syn på läxor synliggörs även i en svensk studie av Gu och Kristoffersson 
(2015) som genomfördes på nio grundskolor med syfte att undersöka lärares  
(n = 201) syn, erfarenheter och förståelse gällande läxor. Resultatet pekar på att de 
flesta lärare använder läxor och tror att de utvecklar elevers lärande när läxan 
befäster och förstärker förståelse genom repetition av redan känd kunskap. Lärarna i 
studien ansåg att variation och återkoppling av läxan är viktiga aktiviteter. Detta kan 
kopplas till Arevik (2013) som menar att den viktigaste faktorn i läxan inte utgörs av 
vad som ges utan hur återkopplingen genomförs. I sin artikel (Arevik, 2013) för han 
resonemanget vidare utifrån en Norsk rapport om läxor i de nordiska länderna där 
det framkommer att den största variationen i användandet av läxor utgörs i 
återkopplingen av dem. Utöver dessa jämförelser antyds i artikeln ett samband 
mellan fortbildning av Finlands lärarkår i användandet av läxor och Finlands resultat 
i TIMSS. 
          Lärarförbundet (1996) menar att läxans syfte är "… att öka elevens förmåga att 
ta eget ansvar och arbeta självständigt" (s. 385). Detta kan ses i enlighet med vad 
Steinberg (2006) menar, att syftet är att ge elever studievanor för de framtida 
studierna, men han poängterar samtidigt att huvudansvaret för lärandet ligger hos 
skolan och lärarna. Utöver goda studievanor och en träning i ansvarstagande ges 
hemmet en möjlighet att skapa en relation till elevernas inlärning och inblick i vad 
eleverna gör. Som ovan nämnt visar också Gus och Kristofferssons (2015) studie att 
lärare på grundskolan ofta använder sig av läxor med syfte att främst stärka yngre 
elevers färdigheter och träna eleverna på att ha läxor för att lägga grunden till goda 
studievanor.  
          Westlund (2007) menar att yngre elever ofta inte förstår kopplingen eller 
upplever något samband mellan planeringsförmåga, ansvarstagande och läxor, samt 
att yngre elever inte har liknande uppfattning som de vuxna när det kommer till att 
förstå varför det finns läxor. Detta är i likhet med Hongs m.fl. (2011) observation, att 
lärares och elevers uppfattningar av läxa inte alltid stämmer överens. Hong m.fl. 
(2011) framhåller att det för ett gott resultat, krävs att läraren har förståelse och 
inblick i elevers upplevelser av läxan. Westlund (2007) menar att vuxna kan se läxan 
som en möjlighet till skillnad mot yngre elever som uppfattar läxan som ett tecken på 
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kunskapsbrist. I Westlunds (2007) studie framgår att elever anser att läxor kan 
upplevas som betungande, det framgår även att arbetet med läxor skiftar mellan olika 
klasser och verksamheter. Vidare framhåller Westlund (2007) att läraren efter sitt 
eget ställningstagande om läxor avgör hur mycket tid elever förväntas arbeta med 
läxor, vilket också synliggörs i Gus och Kristofferssons (2015) studie.  
          Lundahl (2014) menar att det i flera svenska studier framkommer att läxarbetet 
från lärarens håll många gånger är ogenomtänkt och saknar ett tydligt syfte. Det har 
oftare en koppling till lärarens individuella preferenser och föreställningar om vad, 
hur och varför en matematikläxa används, än till aktuell forskning.  
          Hemmi och Ryve (2014) menar att den svenska lärarutbildningen förespråkar 
en matematikundervisning som ska bygga på individanpassning, elevers erfarenheter 
samt matematiska situationer som kan uppkomma. Hemmi och Ryve (2014) gör en 
jämförelse med den finska lärarutbildning där de beskriver den som en utbildning 
med ett fokus på resultat, rutiner, läxor och tydliga mål i matematikundervisningen. 
Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) framhåller, att avsaknaden av tydlig vägledning 
för lärarstudenter under deras utbildning, leder till att den undervisning de i 
framtiden kommer bedriva till största del är formad av egna erfarenheter och den 
aktuella verksamheten.  
 

2.4 Möjligheter och hinder med läxan 
 
I boken, The Battle Over Homework (Cooper, 2007) som baseras på en 
sammanställning av ett stort antal studier av läxa, redogör Cooper (2007) för vilka 
positiva och negativa effekter en läxa kan ha på elever och deras lärande.  Något han 
delar upp i olika kategorier.  
 

Positiva effekter: 

 

Omedelbar prestation och inlärning  

En bättre befästning av faktisk kunskap 

Ökad förståelse 

Ökat kritiskt tänkande, konceptskapande och informationsbehandling 

Enlighet med läroplanen.  
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Långsiktigt akademiskt   

Motivation för lärande på fritiden 

en förbättrad inställning till skolan 

Bättre studievanor och färdigheter 

Oakademiska förmågor  

Större självinsikt 

Mer självdisciplin 

Bättre tid organisering 

Mer nyfikenhet 

Mer självständigt problemlösande   

Ett förbättrat engagemang och involvering av vårdnadshavare.  

 

Negativa effekter: 

 

Överexponering  

Ett ointresse för det akademiska materialet 

Fysisk och känslomässig trötthet  

Brist av tillgång till fritids- och samhällsaktiviteter   

Föräldrapåverkan 

Press för att lyckas och att prestera 

Olika strategier  

Fusk 

Kopiering av andra elever 

Hjälp utöver handledning  

Ökad nivåskillnad mellan höga och låga prestationer (Cooper, 2007, s. 9, vår 

översättning). 

 
Cooper (2007) framhåller att läxan i hög grad påverkar hemmet, positivt såväl som 
negativt. Ur ett positivt perspektiv kan läxan bidra till att föräldrar blir mer 
involverade i elevers skolgång, inlärning och utveckling. Ur ett negativt perspektiv 
kan det också medföra ett hinder att föräldrar pressar elever för mycket eller på 
grund av okunskap ger otillräckligt eller för mycket stöd i läxarbetet. Vidare nämner 
Gu och Kristoffersson (2015) ytterligare hinder inom användandet av läxor genom 
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konflikten som kan uppstå mellan föräldrar och elever, hinder som kan orsakas av 
stress eller olika syn gällande när, var och hur läxan ska genomföras.  
           Kohn (2006) menar i enlighet med Cooper (2007) att läxa kan verka positivt 
såväl som negativt. Kohn (2006) hänvisar till forskning som bevisar de olika sidorna 
och drar slutsatsen att det beror på arbetet kring läxan och vilken typ av läxa som ges. 
Steinberg (2006) poängterar vikten av korta läxor som även kan stärkas med vad 
Strandberg (2013) påvisar i sin avhandling, att det saknas forskning som visar 
resultat på sambandet mellan ett förbättrat skolarbete och fler och längre läxor.   
          Strandberg (2013) framhåller att läxor har en låg effekt på elevers resultat i de 
yngre åren genom en svensk studie, en studie som visar att läxor gav mindre effekt på 
elevers lärande. Värt att nämna är att Strandberg (2013) poängterar att resultatet var 
osäkert på grund av svårtolkade bakgrundsfaktorer. Studien redogör för bland annat, 
att om en lärare ger feedback på elevers läxor ökar läxornas effekt positivt. Om det 
inte ges återkoppling till läxor från läraren kan detta däremot bidra till att elever 
upplever läxan som icke relevant och meningslös. Detta är också i enlighet med vad 
Lundahl (2014) framhåller, att återkopplingen till elever bör innehålla information 
om hur elever kan komma vidare mot uppsatta mål, vilket kan utveckla lärandet 
positivt och resulterar i att återkopplingen blir formativ.  
            Steinberg (2006) beskriver läxor i motsats till Westlunds (2004) 
barnperspektiv ur ett föräldraperspektiv. Steinberg (2006) delar Westlunds (2004) 
tankar om att syftet med läxan är att ge barnet förutsättningar till goda studievanor 
och förståelse över sitt eget ansvar över sina studier samt att läxan ger möjlighet till 
repetition. Dessutom ges föräldrarna en inblick i vad eleven förväntas lära sig. Vidare 
menar han att läxor bör hållas korta och regelbundna och att föräldrar måste göras 
delaktiga i dem. Föräldrar vill oftast hjälpa sina barn med skolarbetet men ibland vet 
de inte hur de ska agera som stöd till sitt barn. Därför lyfter Steinberg (2006) att 
skolan bör stödja föräldrar med elevers läxläsning, vilket även kan ge skolan bättre 
stöd från hemmen. Detta är även i enlighet med vad Strandberg (2013) menar när 
han tar stöd av Skolinspektionen (2010) som identifierar samarbetet mellan skola 
och hem som en framgångsfaktor framförallt för flerspråkiga elever. När lärarnas och 
föräldrarnas värderingar och uppfattningar går emot varandra kan det bidra till att 
eleven hamnar i lojalitetskonflikter. Något som kan förebyggas av ett fungerande 
samarbete mellan parterna. Föräldrar kan ha förutfattade meningar om skolan 
grundat på egna erfarenheter från den egna skoltiden (Strandberg, 2013).   
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          I diskussionen kring användandet av läxan ryms även frågeställningen om 
huruvida läxan bidrar till en likvärdig utbildning eller inte. Skolverket (2014b) 
beskriver läxan som en faktor som kan minska likvärdigheten, både i helhet såväl 
som i den enskilda klassen. Skolverket (2014b) framhåller att uppgiften bör anpassas 
efter varje individ för att möjliggöra en likvärdig läxa, vilket är i enlighet med 
Läroplanens (Skolverket, 2011) förklaring till en likvärdig undervisning, "En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt ... 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov" (s. 8).   
           Westlund (2004) hänvisar till Suydam (1985) som synliggör att läxan kan 
medföra en negativ påverkan hos elever, ett stresspåslag. Det ges även en hänvisning 
till Kay m.fl. (1994) som menar att om elever får läxhjälp kan detta minska oron och 
stressen i de fall där svårigheter uppvisas för till exempel inlärning, finna tid, lugn 
och ro eller stöd i hemmet (Westlund, 2004). Det är vanligt att svenska skolor på 
grund av likvärdighetsargument ger tillgång till verksamhetens lokaler för studier 
utanför undervisningstiden (Skolverket, 2014b).  
           Enligt Skolverket (2014c) kan läxhjälp vara att erbjuda elever studieplatser till 
en mer organiserad verksamhet där de kan få hjälp med sina skolarbeten samt lära 
sig studieteknik. Främsta orsaken till att elever söker sig till läxhjälp är att få 
individuellt stöd. 
           Läxhjälpen har ingen självklar roll i skolan och ingår inte i den lagstadgade 
rätten till utbildning. Hur verksamheter organiserar läxhjälp får betydelse för dess 
funktion. Om läxhjälp bedrivs väldigt ambitiöst riskerar den att uppfylla uppgifter 
som borde ske inom den ordinarie undervisningen. Skolverket (2014c) 
rekommenderar därför att utformningen av läxhjälpen ska ingå i styrningen av 
skolan samt att den blir inkluderad i skolans systematiska kvalitetsarbete. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 
Inom forskning rörande läxor i undervisningen har en mängd olika teoretiska 
perspektiv använts. Några exempel är bland annat Westlund (2004) som använde ett 
hermeneutiskt perspektiv i en andrahandsstudie om läxor som tid och uppgift ur ett 
elevperspektiv, samt Strandberg (2013) som använde sociokulturella och 
interkulturella pedagogiska perspektiv för att studera läxans roll i samarbetet med 
hem och skola ur ett mångkulturellt perspektiv. Denna studies ramverk tar avstamp 
utifrån Hellstens (2000) idéer om objektivt beskrivande av funktion och tradition 
inom undervisning och läxa. Det teoretiska ramverket är framtolkat utifrån Hellstens 
(2000) avhandling i vilken han använder ett analysverktyg i form av genreberättelser 
inom romans och tragedi. Avhandlingen bygger på en studie där grundskoleelevers 
arbetsmiljö står i fokus. Frågor som hur arbetsmiljön skapas, förändras och förblir 
samt vad läxans roll i det hela är avhandlas empiriskt. Anledningen till att just 
Hellstens (2000) ramverk tillämpas för denna studie är att den inte endast möjliggör 
en kvantitativ analys av läxa i skolverksamhet. Den narrativa analysmetoden 
möjliggör att läxan även kan analyseras utifrån den kontext den befinner sig i, alltså 
läxan som det fenomen det faktiskt utgör i det svenska skolväsendet. Hellstens 
(2000) genreberättelser som utgångspunkt möjliggör alltså ett bredare perspektiv i 
tolkningen av studiens resultat, resultatet får sin mening i berättelserna. 
          Berättelserna romans och tragedi har sin grund i metoden narrativ analys där 
berättelserna utgörs av det som studeras, i detta fall läxa. Kärnan i berättelsen är 
intrigen och det är själva intrigen som ger det som sker mening. Metoden som är 
inspirerad från skönlitteraturforskningen är ett verktyg att dels analysera berättelsen 
utifrån, dels att organisera och sortera resultatet med. I detta arbete benämns denna 
teori fortsättningsvis för poetisk organisationslogik.  
           I huvudsak innehåller poetisk organisationslogik fyra genrer; romans, tragedi, 
komedi och satir. Romansen bygger sin mening kring individen och dennes förmåga 
att utvecklas och skapa sig kunskap genom erfarenhet. Tragedin innebär som 
Hellsten (2000) kallar det ”lagbundenheten” (s. 154), alltså behovet av att skapa 
ordning. I komedin har människan större påverkan än ödet på det lyckliga slutet. 
Satiren står för det irrationella och baseras på det oförnuftiga i fenomen och 
händelser (Hellsten, 2000). För att göra beskrivningen av det teoretiska ramverket 
relevant för denna studie har vi valt att utelämna de två sistnämnda begreppen 
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komedi och satir eftersom de inte berörs vidare i arbetet.      
 

3.1 Romans 
 
Romansperspektivet beskriver Hellsten (2000) redan i rubriken ”Sin egen lyckas 
smed” (s. 162). Här anas att eleven innehar en slags huvudfigur, en kompetent och 
självständigt arbetande individ. Romansberättelsens intrig ligger i förväntningen att 
elever själva ska visa sin förmåga och driftighet i arbetet. Elever kräver inte en 
detaljstyrd undervisning utan inhämtning av stoff sker genom kreativitet och eget 
ansvar. Hellsten (2000) beskriver lärarens relation till eleven som något av en mer 
handledande roll och i romansens berättelse ses eleven som hjälte och intar 
huvudrollen. Den aktiva hjälten söker och producerar sin egen kunskap i ett lärande 
för framtiden. Hellsten (2000) beskriver processen som att eleven befinner sig i en 
riddarsaga där hjälten behöver ge sig ut på äventyr, ”Okunnigheten står som ett 
hinder i vägen för kommande framgång men den kan övervinnas med viljekraft och 
hårt arbete” (s. 164). Huvudtemat i romansen är förändring, att eleven ständigt 
utvecklas och själv skapar mening och kunskap i sin tillvaro.  
          Undervisningen i romansen syftar till ett meningsfullt livslångt lärande där 
sammanhanget värdesätts utifrån intrigen där läxor och lektioner ingår i en större 
helhet. Hellsten (2000) menar därför att läxan har en viktig roll. Arbetet som sker i 
hemmet är grunden för att utveckla ett självständigt och kreativt arbets- och 
förhållningssätt. I romansen har läxan en central roll för att möjliggöra elevers makt 
över sin egen tid och inlärning samt ett kreativt självständigt arbete.   
          Hellsten (2000) konstaterar att ”läxan kan sägas vara bärare av de 
utvecklingsmöjligheter som skolan erbjuder” (s. 167) och framhåller tiden som en 
central faktor i funktionen läxa. Tiden i sig kan möjliggöra att svaga elever kan 
bemästra sin okunnighet.  
 

3.2 Tragedi 
 
Hellsten (2000) förklarar tragedins kunskapssyn som något definitivt, kunskap är 
vetskap om fakta. Hellsten (2000) synliggör tragedins intrig i beskrivningen av 
undervisningen som en upprepande process som ska ge okunniga elever kunskap. 
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Undervisningen i tragedin följer ett förutbestämt tidsschema utan möjlighet till 
spontanitet och det är läraren som ensamt organiserar och strukturerar 
lärandemiljöerna. Till skillnad mot romansens aktiva elev kräver tragedins elev en 
fullkomlig och detaljstyrd undervisning. I tragedin är det läraren som utgör 
berättelsens huvudkaraktär. Läraren är hjälten som kämpar för att råda bot på 
elevers okunskap, något som enligt tragedin är en omöjlig uppgift eftersom antalet 
fakta att lära sig är oändligt. 
          Hellsten (2000) menar att tragedins meningsskapande av läxan är en starkt 
kulturellt betingad ritual. Läxan är en del av skolans metod för arbetsfostran och är 
ett självklart medel mot elevers okunskap. Den utgör även en metod för att 
reproducera fakta vid en bestämd tid i form av läxförhör. Genom att mäta det som 
värderas kommer arbetsformen läxan att vara ett effektivt sätt att mäta kunskap på i 
denna berättelse. För den kämpande hjälten läraren utgör även läxan ett sätt att styra 
elevers skolfria tid, allt i enlighet med tragedins kvantitativa natur.  
 

4. Metod 
 
I metodavsnittet redogörs för studiens urval, datainsamling, dataanalys, etiska 
aspekter, samt studiens reliabilitet och validitet.  
 

4.1 Urval 
 
Studiens urval av respondenter är målstyrt, vilket i denna studie innebär att 
respondenterna är lärare och inom ett geografiskt område. Om de tilltänkta 
respondenterna använde sig av matematikläxor eller inte har inte legat till grund för 
urval. Bryman (2011) beskriver ett målstyrt urval, som en metod där respondenter 
väljs ut med syfte att vara lämpliga för att besvara studiens forskningsfrågor. Att 
respondenterna är inom ett geografiskt område är även i enlighet med vad Bryman 
(2011) kallar bekvämlighetsurval, där den geografiska aspekten är central i valet av 
respondenter. Bryman (2011) menar att det ofta är bekvämlighetsurval som ligger till 
grund för urvalet av respondenter, detta kan bero på olika anledningar som till 
exempel tillgänglighet, något som tagits i beaktande vid denna studies urval. 
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4.1.1 Respondenter 

 
Här presenteras de åtta lärare som deltagit i studien och som vidare endast kommer 
att benämnas som respondenter. Valet att enbart benämna respondenterna som en 
grupp, och inte som exempelvis Lärare 1, Lärare 2 etc. beror på etiska 
ställningstaganden i enlighet med konfidentialitetsprincipen (se vidare s. 15).  
          Alla respondenter har en lärarutbildning för de yngre åren och sju av åtta 
respondenter har genomfört Skolverkets fortbildning Matematiklyftet. Fyra av 
respondenterna är behöriga i ämnet matematik upp till årskurs 6, tre har behörighet 
till årskurs 3 eller 5 och en respondent är obehörig i ämnet matematik. Antalet 
verksamhetsår som respondenterna har undervisat i matematik skiljer sig åt, allt från 
1 till 40 år. Tre respondenter har undervisat färre än 5 år, tre av dem upp till 12 år och 
två respondenter har fler än 20 verksamma år. 
 

4.2 Datainsamling 
 
Denna studie har genomförts med utgång i ett kvalitativt arbetssätt. Den 
datainsamlingsmetod som har tillämpats är kvalitativa intervjuer. Syftet med att 
använda kvalitativa intervjuer i denna studie var att det, som Bryman (2011) nämner, 
ger intervjuaren möjlighet att utgå från ett bestämt frågeområde, och samtidigt låta 
samtalet ha en naturlig gång där respondenten ges utrymme för formulering av de 
egna svaren. Bryman (2011) menar att det finns olika sätt att ställa frågor i kvalitativa 
intervjuer och kategoriserar intervjutekniken i ostrukturerad intervju 
eller semistrukturerad intervju. För denna studie föll valet på att 
använda semistrukturerad intervju som teknik med en förutbestämd intervjuguide 
(bilaga 1). Bryman (2011) poängterar fördelen med semistrukturerad intervjuteknik 
jämfört med ostrukturerad och menar på att om det är fler än en deltagande forskare, 
som i denna studie, kan detta leda till bättre jämförbarhet i intervjuerna.  
          För att en undersökning ska vara kvalitativ menar Bryman (2011) att 
intervjuerna bör spelas in för att vid ett senare tillfälle eventuellt transkriberas. Detta 
ger bättre förutsättningar för ett mer avslappnat samtal samt underlag till den 
efterföljande detaljerade analysen. I denna studie spelas intervjuerna in för att sedan 
transkriberas och vara tillgängliga för ytterligare uppspelning, vilket vi anser i likhet 
med Bryman (2011) bidrar till att säkerställa vårt återberättande samt gav oss 
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förutsättning till att kunna vara mer närvarande under samtalet. 
 

4.3 Analys av data 
 

Denna studies insamlade data är bearbetad utifrån studiens forskningsfrågor. 
Transkriberingarna från de genomförda intervjuerna är strukturerade genom att med 
forskningsfrågorna som utgångspunkt skapa kategorier i ett dokument för sortering. 
Detta arbetssätt gav förutsättningar att sortera och hantera data på ett mer 
överskådligt sätt.  
          Transkripten tolkades, granskades samt sorterades i kategorier relaterade till 
forskningsfrågorna, i samband med ett gemensamt återlyssnande av de inspelade 
intervjuerna. För att möjliggöra en bredare tolkning av respondenternas svar 
genomfördes en detaljerad analys enskilt. Vidare sammanslogs de två separata 
analyserna med stöd av tidigare nämnd forskning samt det teoretiska ramverket i ett 
gemensamt sorteringsdokument med syfte att etablera ett verktyg att åskådliggöra 
samband av alla respondenters svar med. För att synliggöra mönster i 
respondenternas svar användes färgkodning som metod. 
           Analysen av data genomfördes enligt följande: 
 

- Transkribering 

- Etablering av överblick genom enskild läsning av transkripten 

- Framställning av ett sorteringsdokument (bilaga 2) 
- Gemensam återlyssning med samtida läsning av transkripten, en respondent i 

taget 

- Individuell detaljerad tolkning samt sortering i sorteringsdokumentet  
(bilaga 2) 

- Sammanslagning av de individuella detaljerade tolkningarna till ett 
gemensamt sorteringsdokument 

- Färgkodning av respondenternas svar 

- Sammanställning av genomförd färgkodning 
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4.4 Etiska övervägande 
 
Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer uppfylldes, bland annat genom 
att de tilltänkta respondenterna blev tilldelade ett missivbrev (bilaga 3) i samband 
med förfrågan om att delta i undersökningen. Missivbrevet informerade enligt 
Vetenskapsrådets (2017) fyra grundläggande forskningsprinciper. 
          Informationskravet innebär att respondenterna skulle informeras om studiens 
syfte samt tillvägagångssätt. Detta genomfördes genom en presentation av oss som 
studenter, vad studien syftar till och hur arbetet skulle gå tillväga.  
          Vidare informerades respondenterna om samtyckeskravet vilket innebär att de 
kunde under hela studiens gång tacka nej till att delta och att det inte skulle innebära 
några negativa konsekvenser för dem.  
          Konfidentialitetskravet innebär att det inte ska vara möjligt att utifrån studien 
kunna identifiera någon verksamhet eller lärare. Detta uppfyllde vi genom att till 
exempel använda oss av vissa generaliseringar i presentationer av respondenter samt 
utelämnande av miljöbeskrivningar. Konfidentialitetskravet ligger även till grund för 
beslutet att sammanställa alla sorteringsdokument till ett gemensamt. 
          I missivbrevet berörs även nyttjandekravet genom att de tilltänkta 
respondenterna garanterades att all data som samlades in endast kommer användas 
för denna studie samt att den slutgiltiga uppsatsen är det enda som kommer bevaras.  
 

4.5 Reliabilitet och validitet 
 
Bryman (2011) definierar begreppet validitet ” … om huruvida ett mått verkligen 
mäter vad det är avsett att mäta” (s. 274). Det vill säga validitet är ett begrepp inom 
forskning som används för att bedöma det som var tänkt att mäta. Tivenius (2015) 
sätter ett likhetstecken mellan validitet och giltighet och menar att det genom dessa 
begrepp går att mäta en studies kvalitet. Validiteten i vår studie utgörs alltså av vilken 
grad det går att mäta vad som var studiens syfte att mäta.  
          Respondenterna i denna studie blev redan i missivbrevet informerade om hur vi 
hanterar datainsamlingen. Att vi behandlar all data som konfidentiellt material 
stärker vår kredibilitet och bidrar till att respondenterna troligen kände sig trygga 
och gav ärliga svar. Med hänsyn till det kan studiens validitet öka. Något som även 



	

	 16	

stärker studiens validitet är att intervjuguiden utformades av flera personer i samråd 
och diskussion, oss båda samt handledaren till arbetet. 
          Ett faktum som sänker validiteten i denna studie är valet att inte presentera och 
analysera respondenterna var och en för sig samt beslutet att inte redovisa fakta 
kring deras nuvarande arbetssituation. Detta för att utesluta risken att respondenter 
främst inom samma verksamhet ska kunna identifiera varandra. Dessa beslut togs 
efter noga utvärdering och med hänsyn taget till de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2017) med syfte att uppfylla respondenternas konfidentialitet.  
          Reliabilitet förklarar Bryman (2011) som ett begrepp inom 
samhällsvetenskaplig forskning som kan härröras till tillförlitlighet. Författaren 
menar att det har att göra med om undersökningens resultat påverkas om den utförs 
igen, om studien har hög repeterbarhet och om resultatet påverkas av andra faktorer. 
Reliabiliteten i denna studie säkerställs genom ett målstyrt urval, vilket betyder att vi 
valde ett begränsat antal respondenter med relevant bakgrund för 
forskningsfrågorna, alltså lärare som undervisar eller har undervisat i matematik.  
          I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som tog stöd i en 
intervjuguide, vilket ledde till att alla respondenter fick samma grundfrågor i en och 
samma följd. Detta medförde att det gick att göra en liknande intervju på andra 
respondenter. En utförlig beskrivning av metod, hur data samlats in och analyserats 
redovisas också tydligt i denna studie vilket ökar reliabiliteten.  
 

5. Resultat 
 
Studiens resultat presenteras under detta avsnitt. Resultatet är indelat i kategorier 
som står i relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Slutligen ges även en 
resultatsammanfattning där respondenternas syn på läxor beskrivs i termerna 
romans och tragedi.  
 

5.1 Läxans definition 
 
På frågan gällande hur respondenterna definierar begreppet läxa svarade fyra 
respondenter att det är en uppgift som ger repetition av något som undervisningen 
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har behandlat, en respondent tog det ett steg längre och kallade det för fördjupning. 
Två respondenter definierar läxa genom begreppet hemuppgift och en respondent 
definierar läxan som extraträning för barn som behöver det. Samtliga respondenter 
ansåg att läxan ska genomföras indirekt i hemmet, alltså en uppgift som inte ska ske 
under skoltid. 

5.2 Läxans syfte 
 
Samtliga respondenter ansåg att deras syfte med att använda matematikläxor är 
repetition, fem av åtta uttrycker även att syftet är fördjupning eller befästning av 
redan behandlad kunskap. En respondent uttryckte att ”läxor ska inte stjälpa utan 
hjälpa” och en annan menade att elever ”ges tillfälle till att repetera”. 
          Två respondenter menade även att läxan kan fungera som ett slags hjälpmedel 
för de som behöver mer tid, ”För de som ligger efter ska kunna jobba ikapp”. 
          Det var också två respondenter som vill att läxan ska syfta till att hemmen på så 
vis ska få information om vad undervisningen behandlar: ”Föräldrarna får en inblick 
i vad barnen gör”.  
 

5.3 Användning av matematikläxor  
 
När det gäller läxans användning kunde respondenternas svar samlas i sex olika 
teman: Tid och frekvens, innehåll, material, återkoppling och bedömning, samverkan 
med hemmet, samt läxhjälp. 
 

5.3.1 Tid och frekvens 
 
Samtliga respondenter använder läxor i matematikundervisningen en gång per vecka. 
Den uppskattade tiden respondenterna ansåg att läxan bör ta för genomförande 
varierar något, från 2-30 minuter.  
 

5.3.2 Innehåll 

 
Sju respondenter baserar läxan på ”ett område som är välbekant” eller som ”berör ett 
område som vi arbetar med just nu” i matematikundervisningen. En respondent 
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menar att läxan bör baseras på det som undervisningen nyligen har behandlat, och 
förtydligar att så inte alltid är fallet. Respondenten förklarar med exemplet ”när 
matematikläxan endast syftar till att automatisera till exempel 
multiplikationstabellerna”.  
 

5.3.3 Material 
 
Materialet som sju av åtta respondenter använder sig av som matematikläxa är 
stencil, sex respondenter använder ofta ett kopieringsunderlag som tillhör 
läromedlet. En av respondenterna menar att den endast använder sig av 
problemlösningsuppgifter, det framgår inte om det är genom det aktuella läromedlet 
eller utifrån något annat material. En respondent använder läromedlet, men istället 
för att använda sig av stencil eller kopieringsunderlag lämnas istället uppgifter från 
elevernas matematikbok.  
 

5.3.4 Återkoppling och bedömning 

 
Återkoppling till matematikläxan är något som samtliga respondenter använder sig 
av, sex av åtta använder rättning av läxan eller förhör som återkoppling. Två 
respondenter menar att de använder sig av gemensam rättning för att lärotillfället 
ska fortsätta med hjälp av diskussion och samtal i helklass. Återkopplingen kan även 
fungera som ett bedömningstillfälle och som bedömningsunderlag av elevers 
kunskapsutveckling i matematik anser fyra respondenter att läxor ”har betydelse 
eftersom att jag ser att de har förstått” men att det ”inte är en jättestor del i 
bedömningsunderlaget”. Som motpol till detta resonerar en annan respondent:  
 

Ingen roll alls, man kan heller inte vara säker på att de gjort den själva. Jag kan inte 

bedöma det, det är ett görande, jag lägger ingen bedömning i det. Det finns ju barn som 

inte har stöd med läxan eller gör läxan och det är inget jag kan bedöma på, det är helt 

oväsentligt … någon bedömning förekommer inte. 
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5.3.5 Samverkan med hemmet 
 

Samtliga respondenter anser att samverkan med hemmet är viktigt i arbetet gällande 
matematikläxor. Sex informerar om matematikläxan genom veckobrev men syftet 
klargörs i samband med föräldramötet i början av terminen. En av dessa sex 
respondenter förklarar att, ”på föräldramötet har jag förklarat min syn och att det är 
en fördjupning och hur jag arbetar med dem”. En annan av dem menar att ”Jag 
synliggör syftet i början av terminen. Jag påpekar också hur viktigt det är och att 
ibland behöver man olika tid och ibland behöver man träna extra”.  
          De två övriga respondenterna menar att de är osäkra på om de har förklarat 
eller om de har behövt förklara varför de ger matematikläxor, en av dem säger,  
 

Jag skickar ut veckobrev och talar om vad vi gör så den informationen får de ju, men det 

är ingen som har direkt frågat om syftet. Jag utgår ifrån att de vet, ett syfte med en läxa 

vet väl man kanske vad det är, hoppas jag 

 

Samtliga respondenter menar att de stödjer föräldrarna med hur de ska agera som 
stöd till eleverna vid behov. En respondent berättar att ”Det har hänt att jag har 
föräldrar som inte vet vad de ska göra och att barn har svårigheter med läxan. 
Föräldrar hör då av sig och ber om hjälp”.  
          Tre av respondenterna menar att de även i förebyggande syfte ger instruktioner 
i hur stöd ska ges vid matematikläxan, en berättar: 
 

Föräldrarna får instruktioner och sen står det ju på läxan vad de ska göra, och sen har vi 

gett information på föräldramöten och samtal, om hur vi vill att de ska hjälpa barnen 

och varför vi ger läxor. De får även höra av sig om de behöver hjälp 

 

5.3.6 Läxhjälp 

 
Samtliga respondenter menar att det inte finns någon organiserad läxhjälp på deras 
verksamheter. Sex av respondenterna förklarar att de på eget initiativ agerar som 
läxhjälp om det behövs, ”Det finns ingen annan läxhjälp än läraren själv, det hänger 
på lärarna, jag tar det på halvklasstid”, medan två menar att det bör kunna lösas 
inom verksamheten. 
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5.4 Möjligheter och hinder med läxor i matematikundervisningen  
 
Resultatet under detta avsnitt presenteras i underrubrikerna möjligheter, hinder 
samt verksamhetens roll i läxarbetet. Dessa termer är avgörande för denna del av 
studiens resultat. 
 

5.4.1 Möjligheter 

 
Alla respondenter anser att läxan är en förlängning av undervisningstiden. Denna tid 
utgör en möjlighet för elever att fördjupa och befästa kunskapar inom matematiken 
eller som en respondent uttrycker ”att läxan ger extra tid till inlärning” och påtalar att 
”alla lär på olika sätt” och ”vissa behöver längre tid”. Två respondenter anser att läxan 
blir till en möjlighet för elever som ligger efter de andra i klassen att räkna i kapp. 
Några aspekter som kan tolkas som respondenternas syfte med matematikläxan kan 
även tolkas som en möjlighet, som att ”föräldrarna får inblick ” i vad eleverna gör 
inom matematiken.  
          En respondent resonerar kring möjligheter med matematikläxor som ”träning 
för framtiden, prov, förhör, läxor och så vidare”. En annan respondent menar att 
”man vill fostra barnen in i en studietradition” och att de ska ”vänja sig inför framtida 
studier”.  
 

5.4.2 Hinder  

 
Sex respondenter antyder att hinder i arbetet kring matematikläxa kan utgöras av 
skillnader i hemförhållanden. En respondent menar att ”det är väldigt viktigt att 
föräldrarna är med på tåget och hjälper till för om de inte förhör och frågar barnen så 
går det inte”. En annan respondent poängterar även att detta kan påverka skolans 
uppdrag gällande likvärdig undervisning. Det kan också innebära att föräldrar vill 
hjälpa till men som en respondent beskriver ”matematiken har förändrats sen de gick 
i skolan och de är rädda att göra fel”. Fyra respondenter anser att konflikter som kan 
uppstå i hemmet på grund av matematikläxan kan innebära ett hinder.  
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          Ett hinder i läxarbetet synliggörs när en respondent lyfter problematiken att det 
”kan bli en läxa för läxans skull”. Fyra respondenter menar att de ger läxor till hela 
klassen eftersom de inte vill peka ut någon, detta trots att några har större behov av 
läxor än andra. Respondenterna menar att detta är orättvist mot de elever som inte är 
i behov av matematikläxor men som får dem ändå.  

 
5.4.3 Verksamhetens roll i läxarbetet 

 
Samtliga respondenter menar att det inte finns gemensamma riktlinjer för 
matematikläxor på deras verksamheter och att det inte är något de diskuterat 
kollegialt. En respondent menar att läxor inte är något de samtalat om men ”generellt 
har jag hört att de har läxor men inget vi drivit tillsammans”. En annan respondent 
konstaterar att ”ingen officiell policy, men en inofficiell” finns. En annan respondent 
menar att ”det kan vara en mängd olika syner” och att det ”är nog upp till varje lärare 
hur de bestämmer att göra med läxor”. 
 

5.5 Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie att läxan definieras som en 
hemuppgift som syftar till att repetera eller extraträna det undervisningen har 
behandlat. Läxan ska befästa eller till och med fördjupa kunskaper för de starkare 
eleverna samt i egenskap av förlängning av skoltid agera hjälpmedel till de svagare 
eleverna. Användandet kan ske genom stencil, kopplat till undervisningen just nu 
men det kan också vara undervisningsintegrerat i form av rättning eller förhör som 
återkopplingsmetod. Användandet kan dessutom vara något som ligger till grund för 
bedömning. Läxan ska dessutom utgöra en möjlighet i förberedandet av elever för 
framtida studier genom att fostra dem in i bra och fungerande studievanor. 
          Om vi låter denna sammanfattning utgöra läxans berättelse skulle den i termer 
av romans låta något i stil med: 
 
- Den självständiga, kritiskt tänkande eleven presenteras ett problem av läraren. 
Eleven tar sig an uppgiften som syftar till att utmana eleven inom ramen för vad 
undervisningen nyligt har behandlat. Den starka driftiga eleven fördjupar sig i 
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problemet och producerar själv ny kunskap i processen. Den svagare eleven ges 
förutsättning att lära sig vad den starkare redan lärt sig vid den schemalagda 
undervisningen. 
          De båda eleverna förbereds för framtiden med verktyg att ta sig an mer 
avancerade studier genom att stärka deras självtilltro som kompetenta problemlösare 
med goda studievanor. Läraren bekräftar och uppmuntrar eleverna genom att 
återkoppla deras läxarbeten med stenciler med förhör eller gemensamma rättningar. 
Detta blir en kvalitetssäkring för läraren och ett sätt att bedöma vilken nivå framtida 
handledning bör ligga på. 
           Om vi istället låter sammanfattningen utgöra läxans berättelse i termer av 
tragedi skulle det låta något i stil med: 
 
- Den handlingskraftiga läraren som nogsamt planerat elevernas undervisning och 
som strukturerat upp deras skoltid i mindre fragment och lektioner, ger eleverna 
kunskap brottvis. Kunskap och fakta är synonyma. Läxan som läraren givit den 
starka eleven är ett medel att än mer automatisera den redan inlärda fakta. Den 
svagare eleven får med hjälp av läxan mer tid att tillskansa sig fakta.  
          Läxan är förutom lärarens metod att fostra elever med, ett sätt att kvalitetssäkra 
faktavisning för dem eftersom det som ges i läxa helt enkelt definierar för elever vad 
som är viktigt. Förhör och stenciler blir även ett sätt för läraren att summativt mäta 
elevernas kunskap i enlighet med den i övrigt kvantitativa synen på skola. 
           

6. Slutsatser 
 
Nedan presenteras slutsatserna av studiens resultat i relation till tidigare nämnd 
forskning.  
           I resultatet synliggörs att respondenterna har en likartad definition av 
begreppet läxa. Samtliga respondenter anser i likhet med Lärarförbundet (1996) att 
det är en form av uppgift som ska ske utanför skoltid. Några av dem är dessutom 
överens med Steinberg (2006) om att läxan förlänger skoltiden och ger repetition av 
redan befintlig kunskap. Studiens resultat visar däremot på en variation angående 
respondenternas syfte med matematikläxan. Några respondenter använder begrepp 
som fördjupning och befästning av kunskap när de beskriver matematikläxans syfte, 
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vilket är i enlighet med Gus och Kristofferssons (2015) studies resultat där det 
framgår att matematikläxornas syfte främst är att stärka elevers färdigheter.  
          Det syfte med matematikläxan som samtliga respondenter angav var repetition 
vilket är i likhet med Steinbergs (2006) tankar, att läxan möjliggör tid för repetition. 
Tid är också något som två respondenter framhåller som en del av läxans syfte. De 
menar att läxan blir ett verktyg för att ge de elever som är i behov av det, mer tid i 
matematikundervisningen. Ytterligare ett syfte med läxan är när den används som ett 
kommunikationsmedel med hemmet för att ge inblick i vad eleven gör i 
matematikundervisningen. Detta är även något Steinberg (2006) framhåller, att 
läxan kan möjliggöra att hemmet skapar en relation till elevers inlärning. Gemensamt 
i respondenternas svar är att ingen nämner goda studievanor som ett syfte med 
matematikläxan, vilket Gu och Kristoffersson (2015) menar kan vara ett syfte i sig.  
          I studiens resultat synliggörs omfånget av matematikläxans användning, 
samtliga respondenter menar att de ger en läxa i veckan. Respondenterna antyder 
även att matematikläxorna som används är relativt korta. Detta kan tolkas vara i 
enlighet med vad Strandberg (2013) redogör för, att det inte finns forskning som 
påvisar att längre och fler läxor gynnar elevers inlärning. Matematikläxans innehåll 
är enligt resultatet, ofta ett välkänt område som bygger på redan befintlig kunskap för 
elever. Detta stämmer överens med Gus och Kristoffersons (2015) studies resultat 
som visar att de flesta lärare använder läxa som ett verktyg för att elever ska befästa 
och stärka sin kunskap och förståelse genom repetition. Samtliga respondenter 
använder någon form av återkoppling till de genomförda matematikläxorna, vilket 
Strandberg (2013) menar ska vara gynnsamt för elevers lärande. Resultatet visar 
även att matematikläxorna används som bedömningsunderlag av några 
respondenter, medan andra anser läxan vara helt oväsentlig inom bedömning. Denna 
variation kan även ses i jämförelse med Hong m.fl. (2011) studie som visar att flera 
lärare anser läxan vara ett relevant bedömningsmaterial, medan Skolverket (2014b) 
lyfter frågeställningen om läxans påverkan i en likvärdig utbildning.          
           Resultatet visar att möjligheter och lärarens uttalade syfte har hög 
samhörighet. En möjlighet med matematikläxan utgörs av tidsfaktorn, att elever ges 
tid till att repetera och befästa kunskaper i en förlängning av skoltid går i hand med 
vad respondenterna och Steinberg (2006) menar även är ett syfte med 
matematikläxan. Ytterligare en möjlighet som stämmer in på vad några respondenter 
anser vara ett syfte med matematikläxan, är att involvera hemmet i elevers 
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utbildning. Skolinspektionen (2010) framhåller just samarbetet med hemmet som en 
framgångsfaktor, vilket även Westlund (2004) belyser som en möjlighet med läxor. 
Studiens resultat visar också att en möjlighet med matematikläxan kan vara att elever 
introduceras i goda studievanor för framtida studier. Detta är i likhet med vad Cooper 
(2007) framhåller, att läxor kan bidra till ett långsiktigt akademiskt lärande samt 
goda studievanor. 
          Förutom matematikläxans möjligheter synliggörs i resultatet även de hinder 
som kan uppkomma med läxor i matematikundervisningen. Ett hinder är bland 
annat olika hemförhållanden, något som Cooper (2007) lyfter som en negativ aspekt i 
användningen av läxa. Cooper (2007) menar att föräldrar till exempel kan sätta en 
orimlig press samt ge otillräckligt eller för mycket stöd till eleven, men även att 
konflikter kan uppstå i hemmet till följd av läxan. Ytterligare ett hinder som 
framkommer av resultatet är att respondenterna ibland tycks ge en läxa för läxans 
skull, ett faktum Lundahl (2014) problematiserar, att lärare ofta använder läxor utan 
syfte. Dessa dussinläxor kan leda till att läxor ges till elever som inte är i behov av 
dem, vilket Cooper (2007) menar kan bidra till minskad motivation hos dessa elever 
och därmed utgöra ett hinder för kunskapsutveckling. 
          Studiens resultat visar även att det saknas gemensamma riktlinjer och 
diskussion på verksamheterna om hur läxan ska användas i 
matematikundervisningen. Detta är i enlighet med Gus och Kristoffersson (2015) 
studies resultat, att det är vanligt förekommande att det saknas samverkan på 
organisationsnivå gällande läxor. I vår studie framkommer dessutom att organiserad 
läxhjälp inte finns på någon av de berörda verksamheterna. Skolverket (2014c) 
förklarar att läxhjälp inte ingår i den lagstadgade rätten till utbildning och är så till 
vida heller inget krav på verksamheterna. 
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7. Diskussion 
 
Resultaten från denna studie får implikationer för praktiken, vilket vi diskuterar 
vidare under detta avsnitt. 
         Till att börja med visar studiens resultat på en variation i respondenternas 
definition av och syfte med matematikläxan. Synen och definitionen har varierat i de 
svenska läroplanerna genom åren och Kidwell (2004) framhåller, att läxan på olika 
verksamheter kan skilja sig markant. Att läxan som arbetssätt i 
matematikundervisningen inte är något som synliggörs i dagens läroplan för 
grundskolan (Skolverket, 2011) resulterar i att det är upp till den enskilda läraren att 
definiera och bestämma läxans syfte i undervisningen. Förutom att detta leder till att 
olika verksamheter har olika syn på matematikläxa, menar vi att variationer även kan 
förekomma inom samma verksamhet. Kan det vara så att respondenterna utgår från 
egna erfarenheter kring läxa i kombination med tidigare läroplaners riktlinjer när de 
etablerar individuella definitioner och syften med matematikläxan? 
          Resultatet i denna studie visar att verksamheterna saknar diskussioner på 
organisationsnivå och gemensamma riktlinjer gällande matematikläxor. Enligt 
Skolverket (2014b) har läxor en lång tradition av att värderas kvantitativt som metod, 
alltså kvalitet är synonymt med mängd. Givet detta i kombination med överdrivet 
positiva förväntningar på resultat av läxan som inlärningsmetod gör att vi tolkar 
detta som att verksamheterna inte har tagit tillvara det stödmaterial, Läxor i 
praktiken (Skolverket 2014b) som Skolverket bistår skolor med för att inkludera 
läxan i det systematiska kvalitetsarbetet. Av detta är det kanske hårt att påstå att det 
bidrar till en olikvärdig undervisning, men vi konstaterar att det i alla fall inte bidrar 
till att göra den mer likvärdig. 
        Inte bara i styrdokumenten, utan även i den professionella diskursen verkar 
läxan vara osynlig. Att läxa som fenomen inte problematiseras i forskningen leder till 
att den inte tas på allvar (Hellsten 2000). Med snart 8 terminer tillryggalagda på 
lärarlinjen utan att läxa i någon av kurserna tagits upp är detta något vi kan stryka 
under på. Ryve m.fl. (2016) framhåller, att utebliven handledning av lärarstudenter 
inom pedagogiska områden i deras utbildning kan leda till att de blivande lärarna 
bedriver sin undervisning endast baserat på egna erfarenheter från egen skolgång, 
med influenser från den aktuella verksamheten. Kan det vara så att de svenska 
lärarna är i behov av strukturell fortbildning i hur läxor kan användas i 
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undervisningen? Enligt Ryve m.fl. (2016) är fortbildning ” … nyckeln till reformer 
inom undervisning och lärande, vilket gör det avgörande att vi använder det bästa 
metoder …” (s. 155).  Vi är överens med Ryve m.fl. (2016) och Arevik (2013) om att 
fortbildning av lärare inom undervisningsmetoder är nyckeln till en framgångsrik 
undervisning. 
          Värt att notera är att även om respondenternas definitioner och syfte skiljer sig 
åt vad gäller läxan pekar resultaten samtidigt åt att deras användning av 
matematikläxor i det stora hela ser förhållandevis lika ut. Till exempel framkommer 
det i studiens resultat att samtliga respondenter i någon form ger återkoppling till 
matematikläxan, vilket Strandberg (2013) menar ökar läxans positiva effekter på 
elevers lärande. Arevik (2013) tar resonemanget ett steg vidare när han påstår att 
återkopplingen av läxan är viktigare än själva innehållet i den. Som ovan nämnt 
använder samtliga respondenter sig av återkoppling men på olika sätt, som till 
exempel enskild rättning genomförd av läraren eller gemensam rättning i helklass. I 
enlighet med Strandberg (2013) tror vi att om elever ska känna mening med läxan 
bör det ges feedback, men vi lägger även vikt i vad Lundahl (2014) framhåller, att 
återkopplingen till läxan bör vara formativ.  
          Studiens resultat tyder på att samtliga respondenter samarbetar med hemmen 
gällande matematikläxor, vilket sker i enlighet med Steinbergs (2006) 
rekommendationer att skolan bör stödja föräldrar i hur de kan hjälpa till med 
läxläsning. Steinberg (2006) menar att de flesta föräldrar vill stödja sina barn i deras 
läxläsning, men att vissa föräldrar är osäkra på om deras stöd ges på ett korrekt sätt. 
Respondenternas vilja till samarbete med hemmet kan tolkas vara i enlighet med vad 
Hellsten (2000) framhåller som framgångsfaktor för elevers kunskapsutveckling. Det 
kan även stämma in på vad Strandberg (2013) menar, att ett bra samarbete mellan 
parterna förebygger uppkomsten till skillnader i värderingar och uppfattningar 
gällande skolan. I arbetet med att undanröja eventuella hinder med läxans roll i 
samarbetet med hemmen kan någon form av organiserad läxhjälp vara ett av svaren. 
Det faktum att organiserad läxhjälp inte ingår i den lagstadgade rätten till utbildning 
(Skolverket, 2014c) tolkar vi som den främsta orsaken till varför denna funktion inte 
är etablerad ute på de verksamheter vi besökt, snarare än kanske respondenternas 
ambitioner eller attityder. I resultatet framkommer en tydlig bild av att om föräldrar 
inte har någon möjlighet att stötta eleven eller om det uppstår konflikter gällande 
läxan agerar respondenterna på eget initiativ som läxhjälp. Att läxhjälp används kan 
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vara positivt och möjliggör även för en likvärdig undervisning eftersom olika 
hemförhållanden då spelar mindre roll. Att däremot endast använda sig av 
organiserad läxhjälp eliminerar läxan som kommunikationsväg med hemmet.  
          Läxan i svenska skolan är verkligen ett spöke, i stort sett helt utanför 
professionella diskussioner, knappt nämnd i styrdokument och helt frånvarande i 
lärarutbildningen. Detta trots att den utgör en historiskt väletablerat del av 
undervisning och något som alla både har erfarenheter av och åsikter om. Att 
analysera läxan bör alltså göras utifrån det fenomen den faktiskt är. I arbetet med 
denna studie har det varit mer intressant för oss att kartlägga det sammanhang 
matematikläxan har tillämpats i, snarare än innehållet i sig, alltså hur läxan tillskrivs 
sin mening. En narrativ analysmetod har möjliggjort detta och de motsatta 
genrerberättelserna har hjälpt till att strukturera analysmetoden och belysa vilken 
mångfacetterad funktion läxan utgör i matematikundervisningen. Exempel på detta 
blir extra tydliga i möjligheter och hinder där en faktor som hemförhållanden kan 
utgöra båda. 
         För oss blir det tydligt att något saknas i arbetet med matematikläxor på 
organisationsnivå. Kanske bör arbetet starta redan på politisk nivå, Skolverket 
(2014b) har tagit fram stödmaterialet redan, det finns tillgängligt för alla 
skolverksamheter men själva igångsättandet verkar behövas för att etablera en 
officiell riktlinje inom verksamheterna. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Vad är din definition av läxa?  

  

Kan du berätta om hur du arbetar med läxor i din nuvarande matematikundervisning? 

  

Hur utformar och planerar du en matematikläxa?  

• Vad för typ av matematikläxa ges? Stenciler? Sidor i boken?  

• Hur mycket tid lägger du på att planera läxor?  

 

Hur ser ditt förarbete med barnen ut för en matematikläxa?  

• Arbetar ni med läxan under tiden de har läxan hemma?  

 

Hur ser efterarbetet ut? (när läxan lämnas in)  

• Ges det någon återkoppling till barnen? Om ja, hur?  

• Hur arbetar du med bedömning av matematikläxor?  

 

Vilken funktion ser du i en matematikläxa?  

• I vilken omfattning ger du matematikläxor? Ungefär hur mycket tid lägger barnen på 

läxor?  

 

Hur ser eventuellt samarbete med hemmen ut gällande läxor i matematik?  

 

Hur upplever du föräldrarnas inställning och attityd till matematikläxor?  

• Synliggörs syftet för föräldrarna?  

• Ges föräldrarna instruktioner till hur de ska agera som stöd?  

• Har du erfarenheter av situationer som till exempel:  

Barnet gör inte matematikläxan. 

Barnet får inget stöd hemifrån för att kunna genomföra matematikläxan.  

Föräldrarna gör matematikläxan åt barnet.  

Föräldrar ber om hjälp för att barnet ska kunna genomföra matematikläxan.  
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Kan du berätta lite om din inställning till läxor i matematikundervisningen? 

 

Vi har i tidigare frågor fokuserat på ditt arbete med läxor.  

Kan du berätta om verksamhetens och arbetslagets arbete med läxor i matematik.  

 

Har verksamheten några gemensamma riktlinjer för läxor i ämnet matematik?  

• Finns det riktlinjer för vilken omfattning matematikläxor ska ges?  

• Finns det riktlinjer för hur lärarna ska arbeta med matematikläxor?  

• Vilken inställning har verksamheten till läxor?  

• Ger verksamheten ett tydligt syfte för arbetet med matematikläxor?  

• Finns det tillgång till läxhjälp?  

 

Hur ser din utbildningshistorik ut inom ämnet matematik?  

• Vilka årskurser är du behörig för i ämnet matematik?  

• Har du genomfört någon fortbildning? Matematiklyftet?  

  

Hur många år har du varit verksam som lärare?  

• Har du hela tiden undervisat i ämnet matematik?  

  

I vilken årskurs arbetar du nu?   

• Är det du som undervisar i ämnet matematik?  
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Bilaga 2 
	

Sorteringsdokument – Respondent x 

Läxans	definition	
	
	
Läxans	syfte	
	
	
Användningen	av	läxan	
	
	
Möjligheter	med	läxan	
	
	
Hinder	med	läxan	
	
	
Verksamhetens	roll	i	läxarbetet	
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Bilaga 3 
	
	
	
Ni tillfrågas härmed att delta i en undersökning gällande lärares syn på matematikläxor. 
 
Hej! 
 
Vi heter Sofia Blomberg och Linnéa Wallström. Vi studerar vid Mälardalens Högskola och 
genomför nu vårt examensarbete för grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass till 
och med årskurs tre.  
   Studiens syfte är att undersöka några lärares syn på läxor i matematikundervisningen. 
Studiens datainsamling baseras på intervjuer av lärare för de yngre åldrarna med behörighet 
för ämnet matematik. Intervjuerna beräknas ta ca 30-60 minuter att genomföra. Vi önskar 
tillåtelse att spela in intervjuerna för att säkerställa vårt återberättande av den information som 
anges och för att kunna vara mer närvarande under samtalet. Datum, tid och plats för 
intervjuerna anpassas efter ert önskemål och behov, dock ser vi gärna att de äger rum under 
veckorna 47 och 48 (20 novemberg-1 december 2017).  
   All data som samlas in under studien behandlas konfidentiellt och kommer endast behandlas 
av oss som författare samt vår handledare, vilket innebär att all offentlig dokumentation sker 
med ett fiktivt namn och ingen beskrivning ges som kan peka ut en verksamhet eller individ. 
Efter avslutad studie kommer endast den slutgiltiga uppsatsen bevaras. Ert deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Ni har rätten att när som helst avbryta ert deltagande utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för er.  
   Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Om så önskas kan en länk eller en 
papperskopia tilldelas er för att ni ska kunna ta del av det färdiga arbetet. 
 
Vi ser fram emot att träffa er personligen och ta del av era erfarenheter. Har ni några frågor 
innan dess är ni givetvis välkomna att kontakta oss via e-mail eller telefon. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
_______________                   _______________ 
Sofia Blomberg                       Linnéa Wallström                                                                       
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