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Läxor har sedan länge varit en del av skolan och undervisningen. Läroplanen som 

kom år 1980 beskrev hemläxor som obligatoriska och skulle genomsyra skolan 

och undervisningen. I den nuvarande läroplanen (Lgr11) är hemläxor något som 

varje skola och lärare själva får välja om det ska vara en del av skolan eller inte. 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare argumenterar för att använda 

hemläxor i matematik. Nio lärare som använde sig av matematikläxor 

intervjuades. Intervjusvaren sorterades och analyserades efter Skolverkets 

(2014) fem läxtyper; övningsläxor, förberedelseläxor, bedömningsläxor, komma 

ikapp-läxor och läxor i närmiljö. Resultatet av studien var att alla informanter 

angav att övningsläxor var den typ av läxa som användes mest i matematik. 

Argumenten de angav var att repetition är viktigt för lärandet, att 

matematikläxan ska vara enkel för eleverna att genomföra samt att läxan är en 

viktig lärdom i att ta ansvar. Slutsatsen som dras är att hur lärare argumenterar 

för läxor i matematik grundar sig i hur de tänker om lärandet. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Läxor, läxor i matematik   
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1 Inledning        

I Sverige har läxor använts sedan 1500-talet och handlade då om obligatorisk 

uppläsning ur bibeln (Skolverket, 2014). Idag är läxan inte obligatorisk enligt den 

rådande läroplanen, utan det är upp till varje enskild skola och lärare att avgöra läxans 

vara eller icke vara (Skolverket, 2017). Läxors syften har förändrats genom åren. Från 

början var syftet att forma och lära eleverna att ta ansvar. Idag är läxors främsta syfte 

att bidra till kunskapsutveckling (Westlund, 2004).  

Skolverket (2014) beskriver fem olika kategorier av läxor som syftar till olika saker. 

Den första är övningsläxor vilken syftar till att repetera innehåll som gåtts igenom 

under lektionstid. Den andra är förberedelseläxor som ska förbereda eleverna på det 

som kommer att undervisas i. Den tredje är bedömningsläxor och ska ge underlag för 

bedömning eller betygssättning. Den fjärde är komma ikapp-läxor som oftast ges till 

elever som behöver jobba ifatt. Den femte och sista läxan är läxor i närmiljö som 

innebär att eleverna behöver hämta innehåll utanför skolan.  

Hattie (2009) hävdar att läxor ger positiva effekter men främst för gymnasieelever. 

Läxor är dock inte helt bortkastade för de yngre eleverna utan läxor är positiva om 

läraren ger formativ återkoppling, om läraren har en strukturerad utformning av läxan 

samt involverar elevernas vårdnadshavare (Skolverket, 2016). De flesta läxforskare är 

dock ense om att läxor ska vara korta och lätta att utföra för att eleverna ska kunna 

klara av uppgiften utan vårdnadshavares hjälp (Nordstrand & Hanell, 2014).  

1.1 Syfte och frågeställning  

Den här studien syftar till att förstå lärares intentioner med hemläxor i matematik. För 

att uppfylla syftet har jag valt att arbeta efter följande forskningsfråga; 

Hur argumenterar lärare för att ha hemläxor i matematik? 

För att kunna besvara forskningsfrågan arbetar jag efter två analysfrågor;  

1. Vilka syften har lärare med matematikläxa?  

2. Vilka motiveringar använder lärare för att ge den typ av läxa de ger?  

För att förstå lärares intentioner med läxor i matematik (syftet) vill jag ringa in hur 

lärare argumenterar för läxor i matematik (forskningsfrågan). Med hur menar jag inte 

bara vilka syften/argument för läxor de framför, utan även på vilket sätt de motiverar 

dessa syften/argument för läxor. Till exempel räcker det inte med att svara ”syftet med 

läxan är att träna på det vi gick igenom på lektionen” utan även i det motivera detta 

syfte med; ”detta gör jag för att jag tänker att repetition är grunden för lärande”. I detta 

exempel blir syftet med läxan att träna på innehållet och motivet en tro på en viss 

lärandemetod. Vidare i detta exempel kan svaret på hur läraren argumenterar bli; 

Läraren argumenterar för läxor som repetition av innehåll utifrån en tro på repetition 

som en väg till lärande.  
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För att beskriva just hur lärare argumenterar så kartlägger jag först deras åsikter om 

olika aspekter gällande läxor. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer med 

analysfrågorna som grund. Detta beskrivs närmare i metodologin. Innan denna 

metodbeskrivning ges en bakgrund av olika aspekter av läxor i matematik. 

2 Bakgrund 

Bakgrunden kommer att avhandla definitionen av begreppet läxa, läxans historia, vad 

läroplanerna från år 1980–2011 skriver om läxor, vilka effekter läxor har och vad 

forskning antyder att syftet med läxor är.  

2.1 Definition av begreppet läxa  

Läxor är ett dominerande inslag i skolvärlden men vad innebär begreppet läxa? Det 

finns ingen definition av begreppet läxa som lärare, forskare eller lekmän kan enas om. 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet läxa som en ”avgränsad skoluppgift för 

hemarbete” (NE, 2018). Cooper (2007) menar att läxor är givna uppgifter från läraren 

som eleverna ska ta hem, han menar även att läxor innefattar elevernas arbete under 

håltimmar. Hellsten (1997) anser att läxor är något alla känner till och vet om men 

beskriver också begreppet som en avgränsad hemuppgift, frivilliga arbetsuppgifter 

eller som en komplettering till någon skoluppgift. Eftersom det inte finns någon 

enighet kring vad begreppet läxa innebär är det av stor betydelse att varje skola 

diskuterar innebörden och definitionen av begreppet (Skolverket, 2014). I den här 

studien kommer begreppet läxa användas med innebörden, en skoluppgift att utföra 

utanför skoltid.  

2.2 Läxans historia  

Läxor i Sverige nämns redan under 1500-talet i svenska texter och då menar man att 

läxor bestod av läsestycken eller bibeltexter. ”När skolan upplöses, givas s.k. ferieläxa, 

vilken lärjungarna skola uppläsa ur minnet vid sin återkomst efter sockengången” 

(Skolverket, 2014, s. 7). Citatet är taget från skolordningen år 1611 vilket beskriver läxor 

på ett liknande sätt som NE beskriver läxor idag. Under flera hundra år var 

katekesförhören för de unga varje söndag viktig, vilket även kan ses som en läxa åt det 

svenska folket. År 1593 beslöt man att katekespredikningarna skulle vara obligatoriska 

runt om i landet och för att underlätta för det svenska folket skulle det hållas på svenska 

(Sturefelt, 2012). Föräldrarna ansvarade för att barnen skulle lära sig att läsa och 

kunde föräldrarna inte hjälpa sina barn fick någon annan hjälpa dem. Lärarna kom in 

i bilden först år 1842 när folkskolan kom till. Det var nu upp till läraren att undervisa 

och förhöra barnen (Skolverket, 2014).  

Läxor har varit en lång tradition och det finns förväntningar på att läxor ska bidra till 

kunskapsutveckling. Skolor som använder sig av läxor anses mer framgångsrika än 

skolor som inte använder läxor. Det kan vara en bidragande faktor till varför skolor och 

lärare väljer att ge eleverna läxor utan att reflektera över vad läxorna ska bidra med 
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(Skolverket, 2014). Läxor har inte alltid setts som något positivt. År 1968 skrev P.R 

Wildman” Whenever homework crowds out social experience, outdoor recreation, and 

creative activities, and whenever it usurps time devoted to sleep, it is not meeting the 

basic needs of children and adolescents” (Cooper, 1989, s.85). Det går även att se i 

dikten Pojkarne av Anna Maria Lenngren från 1700-talet: 

”Jag mins den ljufva tiden / … Då alt utom min läxa / Jag lätt och lustigt fann” 

(Skolverket, 2014, s. 7).  

Läxor debatteras och diskuteras inte enbart nationellt utan även internationellt. 

Börskraschen som skedde i början på 1930-talet i USA när det kalla kriget blev kallare 

och USA förlorade rymdkapplöpningen mot Sovjet (Johansson, 2007) (Sovjet var först 

med att skicka upp satelliten Sputnik till rymden) gjorde att läxornas trend vände. Det 

gick från att läxor inte användes till att läxor i USA fick en allt större betydelse i skolan. 

USA började satsa på läxorna då de ansåg att det var medlet för att få en överlägsenhet 

mot Sovjet gällande kunskap. Mycket tid och pengar lades ner på utbildningar i en 

förhoppning om duktiga matematiker och rymdforskare. Det var inte enbart menat 

som att satsa på välutbildade människor utan även ett politiskt demonstrativt sätt att 

visa för världen att USA är disciplinerade och engagerade i utbildningar. Läxor hade 

en stor roll under den här tiden, läxorna blev en stämpel som visade kvalitén i 

amerikanska utbildningar. I och med den ökade mängden läxor blev även 

motståndarna till läxor allt större och debatter skrevs (Nilsson & Lindberg, 2006). 

Läxor i dagens samhälle ses som något ”normalt” och något de flesta skolor använder. 

Många svenska läxforskare anser att det är uppseendeväckande att forskning kring 

läxor är minimal med tanke på att läxor är så pass vanligt (Skolverket, 2014). 

2.3 Vad säger läroplaner om läxor  

Nedan beskriver jag vad tre läroplaner mellan år 1980 och år 2011 skriver om läxor.    

Mål och riktlinjer för grundskolan (Lgr80)  

När ordet ”läxa” söks på i Lgr80 finns det inget resultat, när ordet ”hemuppgift” söks 

blir det sex träffar. I Lgr80 står det tydligt att hemuppgifter ska genomsyra skolan och 

det står även att skolan ska erbjuda stöd till de elever som av olika anledningar inte 

kan utföra hemuppgiften hemma (Regeringen, 1980).  

        Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en 

uppgift, avpassad efter deras individuella förmåga, är en väsentlig del av den karaktärsdaning som 

skolan skall ge. Om elever av särskilda skäl inte kan utföra en given uppgift i hemmet, bör det ingå 

som en naturlig del i skolans planering att i olika former hjälpa dem att fullgöra uppgifterna i 

skolan. Skolans arbetssätt måste också få prägla hemuppgifternas utformning. Dessa kan därför i 

många fall ha formen av undersökningar i närsamhälle och natur eller bestå av intervjuer med 

föräldrar och andra om olika arbetsförhållanden. Hemuppgifter bör också utnyttjas för att ge 

eleverna tillfälle till sådana övningar och repetitioner som är nödvändiga för att befästa kunskaper 

och färdigheter (Regeringen, 1980, s. 52).  
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Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94)  

Det är en markant skillnad i läroplanen som kom år 1994 och när ord som ”läxor”, 

”hemuppgift” och ”uppgift” söks på finns det inget i Lpo94 som antyder på att eleverna 

ska ha hemuppgifter. Det står att personalen på skolan ska sträva mot att varje elev ska 

”ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utöva ett allt 

större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.” (Skolverket, 1994, 

s. 13). Det står även att läraren ska ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt 

ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.” (Skolverket, 1994, s. 13). Det är 

alltså tolkningsbart om hemuppgifter ska ges eller inte utifrån Lpo94.  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
reviderad 2017 (Lgr11)  

Sedan Lpo94 finns det inga bestämmelser om att läxor ska ges. Det debatteras dock 

både i skolor, mellan politiker och i hemmen om läxors vara eller icke vara. Det är alltså 

upp till varje lärare och rektor att bestämma om läxor ska vara en del av den 

pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2014). Det kvarstår likväl i Lgr11 att varje 

lärare ska utgå från att eleven vill ta ett eget ansvar över sina studier och sin inlärning 

(Skolverket, 2017). Skollagen säger att eleverna måste få stöd och hjälp i sitt lärande 

och sin personliga utveckling (SFS 2010:800).  

     Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 

de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2010:800 3 

kap 3 §)  

2.4 Effekter av läxor  

Hattie (2009) beskriver olika effekter som påverkar elevernas studieresultat. Han 

nämner sex olika kategorier som han utgått från, däribland undervisning. I kategorin 

undervisning har Hattie rangordnat hemläxor som måttlig effekt för studieresultatet. 

Hattie (2009) anser att hemläxor är positiva om eleverna får stöd från läraren i de 

yngre åldrarna.  

Skolverket (2016) menar också att hemläxors effekt är positiv. Den positiva effekten 

minskar dock ju yngre barnen är. Anledningen till att effekten sjunker beror på att 

yngre elever inte klarar av självständiga uppgifter lika bra som äldre barn. De blir lätt 

distraherade och har svårt att skilja på vad som är relevant och irrelevant information. 

Faktorer som kan påverka elevernas positiva effekter av hemläxor är vårdnadshavare 

som stöttar barnen, läxans utformning samt formativ återkoppling av läraren. 

Vårdnadshavares hjälp kan bidra till att de utvecklar sin förmåga till utvärdering och 

kunskapssökande, vilket har stor effekt på lärandet. Läxans utformning är viktig då en 

ostrukturerad uppgift ger sämre effekter än en strukturerad uppgift med korta, 

avgränsade och kontrollerade uppgifter. Den formativa återkopplingen som görs av 
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läraren är av stor vikt för en positiv effekt av lärandet (Skolverket, 2016). Hellsten 

(1997) anser att läxor inte fyller någon funktion förutom en symbolisk, han anser att 

vårdnadshavares oerfarenhet inte kan motsvara en kompetent lärare. Nordstrand och 

Hanell (2014) menar att läxornas utformning är det viktigaste. Läxor ska vara korta, 

enkla och icke tidskrävande samt att eleverna ska kunna klara av uppgiften utan 

vårdnadshavares hjälp.   

Mellan år 1993 och år 2012 finns ingen svensk forskning som har riktat sina studier på 

läxors effekter, fokus har varit på de sociala konsekvenserna läxor medför (Skolverket, 

2014). Gustavsson (2013) visar dock ett positivt samband mellan tiden som läggs på 

matematikläxor och resultatet på matematikprov i årskurs 8. Resultatet av hans studie 

visar alltså att matematikläxor bidrar till bättre resultat på proven. Gustavsson (2013) 

menar att studier måste utgå från klassens resultat som helhet och inte utgå från 

individuella resultat. Han menar att går det inte att se ett positivt samband mellan hur 

mycket tid som ägnas åt matematikläxor och resultatet på proven på individnivå kan 

allt för snabba slutsatser fattas om att läxor inte bidrar till kunskapsutveckling. 

Gustavsson (2013) påpekar också att elever med goda kunskaper i matematik inte 

behöver lika mycket läxor som elever med sämre ämneskunskaper. Elever med sämre 

ämneskunskaper behöver mer tid till undervisningen och därför måste de eleverna ha 

fler läxor än elever som har goda kunskaper (Skolverket, 2014).  

2.5 Syftet med läxor och studiens teoretiska ramverk  

Westlund (2004) beskriver uppfattningen om läxors syften och menar att det har 

förändrats under de senaste 100 åren i USA. Under 1920-talet ville man att läxor skulle 

forma och disciplinera eleverna. Under 1940-talet återvände man till att läxor skulle 

vara ett sätt att visa makt genom kunskap jämtemot Sovjet. I mitten av 1960-talet kom 

de första motargumenten mot läxor då man ansåg att det sociala samspelet 

förhindrades. I mitten av 1980-talet började läxor användas som ett medel för att höja 

elevernas resultat, vilket även Sverige under 1990-talet började sträva efter. Få studier 

har gjorts om vad läxor syftar till men Westlund (2004) skriver att lärares syfte med 

läxor är att främja elevernas ansvarstagande, självförtroende, studieteknik samt att öka 

föräldraengagemanget. Hon skriver även att lärare upplever att läxor indikerar på att 

skolan håller hög kvalité. Leo (2004) anser att läxors syfte varierar beroende på vilken 

lärare man diskuterar frågan med. Han menar att vårdnadshavares påverkan på 

lärarna är stor och lärarna känner stress över föräldrarnas åsikter och en stor faktor 

till pressen är läxor. Skolverket (2014) skriver att syftet med läxor är många men några 

av de vanligaste syftena är att läxor ska bidra till elevernas kunskapsutveckling. Läxor 

kan också ges för att tiden i skolan inte räcker till för det som behövs läras in av 

eleverna. Samtidigt bidrar läxor till att eleverna utvecklar studieteknik genom att på 

egen hand ta ansvar över sin inlärning och att föräldrarna ska få en insyn i elevernas 

skolarbeten. Skolverket (2014) vill även betona olika läxors syften. Nedan följer fem 

olika läxor med olika syften som Skolverket beskriver.  
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Övningsläxor eller så kallad repetitionsläxor, syftar till att eleverna ska få repetera det 

innehåll som gåtts igenom i skolan och de kunskaper eleverna redan behärskar. Syftet 

med att ge dessa läxor är att läraren har mer kvalitétstid med eleverna i skolan som 

kan läggas på innehåll som eleverna behöver träna på. Övningsläxor kan bestå av till 

exempel multiplikationstabellen.  

Förberedelseläxor syftar till att förbereda eleverna på det som ska undervisas i skolan. 

Det kan vara att eleverna får i hemuppgift att ta reda på olika geometriska figurer i 

hemmet. En metod som fått stor uppmärksamhet under de senaste åren är Flipped 

classroom, som översatt till svenska blir ungefär det flippade klassrummet och är en 

annan variant av förberedelseläxa. Namnet uppstod för att man vänder upp och ned 

på den traditionella läxan, istället för att repetera genomgånget material får eleverna i 

läxa att ta del av instruktioner, genomgångar och förklaringar och därefter får de stöd 

av läraren och klassen när läxan och innehållet bearbetas i klassrummet.  

Bedömningsläxor syftar till att ge bättre underlag för en bedömning eller en 

betygssättning. Eleverna förväntas att göra uppgiften utanför lektionstid och 

bedömningen av uppgiften görs sedan av läraren i skolan.   

Komma ikapp-läxor är läxor som oftast ges i slutet av en lektion och oftast till enskilda 

elever som inte hunnit jobba färdigt med arbetet under lektionstid. För att inte hamna 

efter i undervisningen kan därför komma ikapp-läxor ges för att eleverna ska vara i fas 

med övriga.   

Läxor i närmiljön har som syfte att eleverna ska komma i kontakt med närmiljön och 

innehåll som finns utanför skolan. Exempel på sådana läxor kan vara en intervju med 

en vårdnadshavare.  

Läxtyperna som Skolverket (2014) beskriver används som studiens teoretiska ramverk 

för att sortera och tolka data. Detta beskrivs i metodologin.  

3 Metodologi  

Under detta avsnitt beskrivs urvalet för studien, de datainsamlingsmetoder som valdes 

och hur data analyserades. I slutet av avsnittet behandlas de etiska aspekterna som 

tagits hänsyn till.    

3.1 Urval  

Kriterierna för deltagande av studien var att informanterna använde sig av 

matematikläxa för att de skulle kunna argumentera varför de valt att ge matematikläxa. 

Förfrågan om deltagande skickades separat via mail till varje informant. Jag 

kontaktade 12 informanter varav nio tackade ja till en medverkan. En 

medgivarblankett skickades (se bilaga 1) i samband med förfrågan om deltagande. 

Samtliga informanter har skrivit på medgivarblanketten.  
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3.1.1 Informanter  

Studiens informanter består av nio undervisande lärare; åtta behöriga lärare att 

undervisa i åk 1–3 och en informant behörig att undervisa i förskoleklass, men har varit 

verksam för åk 1–3 i sex år. Informanterna är från tre olika skolor och alla informanter 

kontaktades i god tid innan avsatt tid för intervju. Informanterna skulle vid tillfället 

helst undervisa i åk 1–3 men på grund av klasslärarbrist intervjuades en lärare i åk 5 

som tidigare undervisat i de lägre årskurserna och en lärare i åk 4 som hade en åk 3 

förra året och utgick från det när hen svarade på intervjufrågorna. Informanterna 

benämns som A, B, C, D, E, F, G, H och I.   

3.2 Datainsamlingsmetoder 

För att samla in data för denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. En 

semistrukturerad intervju betyder att jag som intervjuare utgår från den förberedda 

intervjuguiden (se bilaga 2)1 men följdfrågor kan även ställas i stunden för att få så 

mycket information som möjligt (Bryman, 2011). 

3.2.1 Intervjuer  

Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur lärare argumenterar för att ha hemläxor 

i matematik. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer vilket innebar 

att jag som intervjuare hade förberett intervjufrågor samt att jag kunde ställa passande 

följdfrågor (Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver också att det är viktigt att skapa en 

relation till informanterna vilket jag har tagit hänsyn till. Fem av informanterna hade 

jag redan en relation till och kunde ställa mina intervjufrågor efter det schema jag 

förberett (se bilaga 2). Resterande fyra informanter hade jag ett kort samtal med innan 

intervjun började. Samtalet bestod av frågor som rörde yrkesprofessionen till exempel; 

Hur länge har du arbetat som lärare? Frågorna ställdes sedan efter det schema som 

förberetts, och jag säkerställde ordningsföljden samt att intervjun spelades in 

(Bryman, 2011). Patel och Davidsson (2011) beskriver att tratt-tekniken är en lämplig 

strategi för att motivera och aktivera informanterna. Tratt-tekniken innebär att jag 

öppnar upp med stora öppna frågor för att sedan gå över till specifika frågor. Jag 

öppnade upp med frågan Vad betyder ordet läxa för dig? För att sedan gå in på en 

specifik fråga som till exempel; Vad är syftet med att ge matematikläxa? Jag var även 

noga med att lyssna tålmodigt på informanterna och inte försöka framhäva någon typ 

av auktoritet. Jag som intervjuare hade i åtanke att olika missförstånd kunde uppstå 

och jag tänkte även på mitt tonfall (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). 

                                                   

1 Studiens intervjufrågor tar även upp individanpassning och hemförhållanden vilket från början var 
en del av forskningsfrågorna. Efter bearbetning av forskningsfrågor valdes en forskningsfråga. Av 
den nya forskningsfrågan blev frågorna 4-7 i intervjufrågorna irrelevanta. Jag har valt att ha med 
frågorna i bilagan för att visa hur mitt tankesätt såg ut från början. 
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3.3 Databearbetning  

Databearbetningen gjordes i tre steg som beskrivs nedan; 

1. Intervjusvaren skrevs ner i nio olika dokument, ett för varje informant. 

Intervjuerna spelades in men transkriberades inte utan endast viktiga nyckelord 

har skrivits ned. Till exempel, informant D sa ordagrant ”Jag använder mig av 

komma ikapp-läxor när barnen varit sjuka [paus] för då blir det individuellt och 

alla elever behöver inte göra samma sidor och det beror såklart på vart eleven 

befinner sig i matematikboken mm… jag använder också komma ikapp-läxor 

om barnens föräldrar frågar efter mer läxor vilket många gör.” I dokumentet för 

informant D har detta sammanfattats till ”Komma ikapp-läxor används när 

eleverna varit sjuka, det blir då en individuell läxa utifrån vart eleven befinner 

sig i matematikboken. Läxan används även om föräldrarna efterfrågar mer läxor 

vilket många gör.” Stommen av intervjun finns kvar men alla irrelevanta ord så 

som ”mm…” har tagits bort för att spara tid. Därefter spelades intervjuerna upp 

igen för att kontrollera att allt som sades var med i dokumentationen. 

Informanternas svar färgades efter intervjufrågorna 2 och 3 (Se bilaga 2). 

Därefter kunde jag jämföra informanternas svar för att se skillnader och 

likheter. En markering gjordes vid de informanter som hade ett annat svar än 

övriga. Detta arbetssätt möjliggjorde ett lättare sätt att sedan systematiskt 

sortera och analysera svaren.  

 

2. Intervjusvaren sorterades enligt Skolverkets (2014) fem läxtyper (övningsläxor, 

förberedelseläxor, bedömningsläxor, komma ikapp-läxor och läxor i närmiljö). 

Sorteringen av läxtyperna gav svar på studiens analysfråga 1 (Vilka syften har 

lärare med matematikläxa?). Därefter tolkades de sorterade svaren. Exemplen 

nedan visar hur jag sorterat och tolkat intervjusvaren med en motivering under 

varje läxtyp. Motiveringarna är tagna från informanterna och belyser hur de 

sorterats och tolkats. Motiveringarna som beskrivs under varje läxtyp besvarar 

analysfråga 2 (Vilka motiveringar använder lärare för att ge den typ av läxa de 

ger?).  

Övningsläxor/repetitionsläxor   

Alla informanter angav att de använder övningsläxor eller som den också kallas för, 

repetitionsläxa. Motiveringen till att ge övningsläxor uttrycks som befästande av 

kunskap, alltså att repetition av det genomgångna fungerar som lärmetod. Nedan följer 

två olika intervjusvar som jag valde att sortera in under denna kategori. 

”Repetitionsläxa används mest för att befästa begrepp som tränas på i skolan och 

speciellt barn som är tvåspråkiga då får även föräldrarna lära sig nya begrepp.” 

Informant B.  
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”Jag brukar oftast använda mig av repetitionsläxa som behandlar något som vi 

jobbar med i skolan men eleverna får jobba med det hemma för att repetera och 

befästa.” Informant H. 

Förberedelseläxor 

Nedan följer ett svar från en informant som jag valde att kategorisera under 

förberedelseläxa. Motiveringen till att ge förberedelseläxa är att förbereda diskussioner 

i helklass.  

”Förberedelseläxa kan jag använda om eleverna ska ställa en fråga till familjen som 

sedan ska diskuteras i klassen, då behöver eleverna förberedas på vad som ska 

göras.” Informant C.  

Bedömningsläxor  

Alla informanter i denna studie anger att de inte använder bedömningsläxor på 

grund av att de anser att eleverna är för små. De menar att matematikläxan ska vara 

kunskapsutvecklande och inte bedömningsgrundande.  

Komma-ikapp-läxor  

Flera informanter använder sig av den typ som kallas för komma ikapp-läxa. Nedan 

följer två intervjusvar som jag valt att sortera in under denna kategori. Motiveringen 

till att ge komma ikapp-läxor uttrycks av informanterna att eleverna ska på individnivå 

få en hemuppgift som syftar till att antingen jobba ifatt resten av klassen eller att de 

behöver träna på något specifikt.  

 ”Komma ikapp-läxa har jag för de som varit borta, sjuka eller rest bort, haft det svårt 

eller föräldrar som efterfrågat att barnen ska ha mer läxa.” Informant G.  

”Komma ikapp-läxa används ja. När jag har gjort diagnoser på eleverna ser jag vad 

större delen av klassen behöver träna mer på och då gör jag läxor utifrån resultatet av 

diagnoserna. Det påverkar vilken läxa eleverna får.” Informant I.  

Läxor i närmiljö  

Under den här kategorin har jag sorterat in svaren utefter informanternas 

motiveringar till hur de använder läxor i närmiljö. Motiveringarna uttrycks som 

befästande av kunskap genom att på egen hand undersöka något utanför skolan. 

Informantens svar nedan är ett typiskt exempel som jag kategoriserat under läxor i 

närmiljö.  

”Läxor i närmiljö använder jag när det kommit nya elever till klassen, det kan vara 

att de ska leta par i skolan, leta geometriska figurer, räkna hur många mattor, 

fönster, stolar man har hemma. Det beror på vad man jobbar med och vilken ålder 

det är på eleverna. Det är även bra för nyanlända.” Informant D.  
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3. En sammanställning av och motivering för läxtyperna gav sedan tillsammans 

en beskrivning av hur lärare argumenterar för att använda läxor i matematik. 

Denna beskrivning utgör studiens resultat och kommer att presenteras i 

resultatdelen.  

3.4 Etiska överväganden  

Jag har utgått från de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) 

beskriver, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag meddelade i god tid alla informanter om syftet med studien samt 

de tillvägagångssätt jag skulle använda mig av. Jag var noga med att beskriva att 

intervjun kommer att spelas in samt att de fick tacka nej till deltagande i studien när 

som helst (informationskravet). När informanterna tackat ja till att medverka i studien 

fick de även signera att de tagit del av informationen kring studien (samtyckekravet). 

Det tydliggjordes även att informanternas namn eller verksamhetens namn inte skulle 

nämnas (konfidentialitetskravet). Personuppgifter kommer att förstöras och 

obehöriga kommer inte att få ta del av materialet, ingen utomstående kommer att få 

nyttja uppgifterna eller tillämpa de i annan kontext (nyttjandekravet).  

3.5 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2011) beskriver begreppet reliabilitet som en mätning i pålitlighet i den 

undersökning som genomförs. Bryman menar att metoderna som undersökningen ges 

ska vara repeterbar och resultatet ska kunna bli likvärdigt. Reliabilitet är 

noggrannheten i mätningen. Om undersökningen görs om igen ska tolkningsprocessen 

av den data som samlas in vara repeterbar, därför är det viktigt att beskriva 

metodologin vilket jag gör i denna studie. I studien har urvalet av informanter varit 

noggrann, alla utom en har behörighet att undervisa i matematik i årskurserna 1–3, 

vilket höjer reliabiliteten. Studien använder sig av semistrukturerade intervjufrågor 

vilket innebär att följdfrågor kan ställas och utvecklingar av svaren kan ges. En 

redogörelse av hur jag hanterat och tolkat mina svar från intervjuerna har gjorts med 

noggrannhet för att göra det så transparent som möjligt, vilket också ökar 

reliabiliteten.  

”Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformats i syfte att 

mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet” (Bryman, 2011, s. 62). Det 

innebär alltså att man verkligen mäter det man vill mäta. Det är viktigt att mina 

tolkningsmetoder är relevanta och med min data kunna tolka och få fram svar på min 

forskningsfråga. Metodbeskrivningen är viktig för att säkerställa validiteten. Detta har 

jag gjort genom noggrann beskrivning av databearbetningens tre steg.    

4 Resultat  

Resultatet är indelat i två olika kategorier som står i relation till studiens 

forskningsfråga. Under punkt 4.1 hanteras analysfråga 1 och 2. Under punkt 4.2 görs 
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en sammanfattning av svaren på analysfråga 1 och 2 samt ger ett svar på 

forskningsfrågan.  

4.1 Vilka syften och motiveringar har lärare med matematikläxor?  

Under det här avsnittet kommer svaren på analysfråga 1 Vilka syften har lärare med 

matematikläxa? Och 2 Vilka motiveringar använder lärare för att ge den typ av läxa 

de ger? att besvaras. 

Alla informanter har liknande tankar om att matematikläxor är en slags repetition som 

eleverna gör hemma. Informant A-F och informant G såg även läxan som en 

förberedelse för livet, rutiner som ska sättas igång och ansvarstagande. Eleverna ska 

komma ihåg att ta hem läxan samt lämna tillbaka den på angiven dag. De menar även 

att läxorna är en inblick för vårdnadshavarna att se vad eleverna gör i skolan. 

Informant B säger ”Föräldrarnas engagemang är viktig för att hjälpa sina barn och 

därför är det viktigt att föräldrarna får ta del av elevernas läxor i skolan.” Informant F 

anger att läxor är viktiga för kunskapsutveckling men även för att eleverna ska få in 

rutiner. Rutiner är enligt informant F betydelsefulla för att må bra psykiskt. Informant 

B berättade att hen alltid i sitt veckobrev skrev vad för matematikläxa som skulle göras 

samt att läxan är en repetition av det eleverna gjort i skolan. Hen sa även att hen inte 

kan lägga allt ansvar på eleverna utan att det i första hand är vårdnadshavarnas ansvar 

att läxan kommer tillbaka till skolan. Informant B är tydlig med att eleverna får lära sig 

från tidigt stadium att ta ansvar, även om vårdnadshavarna har huvudansvaret att 

läxan återlämnas.  

Alla informanter anser att syftet med matematikläxan är att befästa det som tränats på 

i skolan. Informanterna beskriver att repetition är grunden för lärande. Komma ikapp-

läxa är den andra läxan som används mest och den ser olika ut för informanterna. 

Informanterna D och E menar att komma ikapp-läxa är om eleverna varit sjuka, läxan 

blir då individuell efter hur långt de kommit i matematikboken. Informant D säger att 

komma ikapp-läxa används med försiktighet eftersom hen anser att skolarbetet ska ske 

i skolan men en dialog med vårdnadshavare är viktigt för att vårdnadshavarna ska få 

reda på varför komma ikapp-läxa delas ut. Informanterna A och B säger att komma 

ikapp-läxor delas ut men att eleverna inte får ta hem läxorna utan eleverna som 

tilldelas läxan ombeds att stanna kvar under läxhjälpen. Resten av informanterna ger 

komma ikapp-läxa om någon varit bortrest, sjuk eller om vårdnadshavare efterfrågar 

matematikläxor. Alla informanter anser att komma ikapp-läxa syftar precis som 

övningsläxa till kunskapsutveckling men som anpassas efter elevernas individuella 

kunskaper. Informant D beskrev att många av elevernas vårdnadshavare efterfrågar 

mer matematikläxor. Informant D beskrev att hen gärna gav individanpassade 

matematikläxor men att det inte går att göra det varje vecka utan hänvisar då till olika 

spel och internetsidor som vårdnadshavarna kan arbeta med sina barn.  

Läxor i närmiljö använder informant C om eleverna behöver undersöka till exempel 

olika geometriska former i hemmet. Informant C säger dock att läxan blir en 

övningsläxa men på ett annat sätt, det ska inte tillkomma något nytt utan bara befästa 



 12 

det de lärt sig. Informant B, D, F, G och I beskriver också att inget nytt ska tillkomma 

i matematikläxan. Läxan ska innehålla sådant som eleverna känner till samt att 

eleverna ska klara av att göra läxan på egen hand. Informant D kan använda läxor i 

närmiljö om hen har en ny klass och de ska leta efter geometriska former, räkna mattor, 

fönster, stolar med mera. Informant D menar att det beror på vad för område man 

jobbar med samt åldern på eleverna. Ingen informant använder sig av läxor i närmiljö 

regelbundet.   

Informant G håller på att utveckla flipped classroom 2 , som är en variant av 

förberedelseläxa. Informant G har en tanke om att använda det tillsammans med 

digitala medel. Hen har använt det i andra ämnen men vill testa metoden även i ämnet 

matematik. Informant D har använt förberedelseläxor i andra ämnen men inte i 

matematik. Informant I har ibland använt sig av förberedelseläxa men det har 

resulterat i att eleverna inte klarat av uppgiften för att de inte förstått vad de ska göra. 

De andra informanterna använder sig inte av förberedelseläxa. Ingen av informanterna 

använder sig av bedömningsläxa och det beror enligt informanterna på att eleverna har 

för låg ålder.  

Informant B anser att läxans vara eller icke vara är en politisk fråga, hen tycker att hela 

landet måste komma överens om läxor ska ges eller inte. I nuläget anser hen att det 

finns för mycket spridda åsikter, vissa vårdnadshavare vill ha mer läxor medan andra 

inte vill att deras barn ska ha läxor överhuvudtaget. Vissa vårdnadshavare stöttar sina 

barn medan andra inte kan på grund av olika orsaker. Även informant A ställer sig 

frågan och jag citerar hen ordagrant ”För vems skull är det vi har läxa?”. Många av 

informanterna anser att läxor generellt inte ska förekomma i de yngre åldrarna för att 

det stressar både eleverna och hemmen.  

Sammanfattningsvis blir svaret på analysfråga 1 (vilka syften har lärare med 

matematikläxa?) att flera informanter anger att syftet med matematikläxan är att 

befästa det som tränats på i skolan. Ett annat syfte som många informanter tar upp är 

att eleverna ska lära sig ta ansvar och att rutiner ska sättas in i elevernas vardag.  Vissa 

informanter säger att läxan syftar till att ge vårdnadshavare en inblick i vad som händer 

i skolan. Svaret på analysfråga 2 (vilka motiveringar använder lärare för att ge den typ 

av läxa de ger?) är att informanter nämner att de har en tro på att repetition är grunden 

för lärandet och det är motivet för att alla informanter i den här studien ger övningsläxa 

till sina elever. Eleverna ska lära sig att ta ansvar för att förbereda sig på kommande 

läxor i högre årskurser, men även för att det är en del av vuxenlivet. Vårdnadshavarnas 

                                                   

2 Flipped Classroom innebär att man vänder upp och ned på den traditionella läxan. 

Eleverna får i läxa att ta del av instruktioner, genomgångar och förklaringar och 

därefter får de stöd av läraren och klassen när läxan och innehållet bearbetas i 

klassrummet.  
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engagemang i skolan är viktigt för att de ska kunna hjälpa sina barn. Dessa svar utgör 

tillsammans svar på forskningsfrågan.  

4.2 Svar på forskningsfrågan 

Studiens forskningsfråga är; Hur argumenterar lärare för att ha hemläxor i matematik? 

Svaret på analysfrågorna pekar på att lärare i första hand ser läxan som befästande av 

matematiska kunskaper, men även som lärande i att ta ansvar. Av de fem kategorier 

som Skolverket (2014) tagit upp är det fyra kategorier som informanterna anger att de 

använder i syfte att bidra till matematikkunskaper. Kategorierna är följande (utefter 

vad informanterna uttrycker att de använder mest) övningsläxor/repetitionsläxor, 

komma ikapp-läxor, läxor i närmiljö och förberedelseläxor. Informanterna 

argumenterar för övningsläxor utifrån en tro på repetition som en väg till lärande i 

matematik. Motiveringarna för att använda komma ikapp-läxor beskrivs som 

befästande av kunskap på individnivå. Motiveringarna till läxor i närmiljö framställs 

som en tro på skapande aktiviteter utanför skolan som lärmetod. Sista kategorin, 

förberedelseläxor, motiveras av informanterna att lägga en grund för diskussioner som 

sedan ska befästa kunskap. Ett annat starkt argument som de flesta informanter ansåg 

att matematikläxa och andra läxors syfte är, är att det är en förberedelse på kommande 

läxor i äldre årskurser. Flera av informanterna argumenterade för läxor utifrån en 

tanke om förberedelse för framtiden. Några informanter argumenterade även för att 

sätta in rutiner i elevernas vardag, vilket de ansåg var viktigt för elevernas välmående.   

Detta resultat indikerar att informanterna argumenterar för läxor i matematik utifrån 

att de vill att eleverna ska uppnå matematikkunskaper. Informanterna gör detta i en 

tro på att dessa fyra läxtyper ska bidra med olika typer av lärmetoder som ska befästa 

kunskap för eleverna.  

5 Diskussion och slutsatser  

Avsnittet behandlar studiens metoddiskussion där jag diskuterar mitt 

tillvägagångssätt och vad som skulle ha kunnat förändras. Jag diskuterar även 

resultatdiskussionen där jag tar upp bakgrundslitteratur som kommer stå i relation till 

resultatet samt mina egna tankar kring resultatet.  Avslutningsvis beskriver jag mina 

slutsatser av studien samt vad som i framtiden skulle kunna forskas vidare om utifrån 

denna studie.  

5.1 Metoddiskussion  

Den valda metoden för att samla in data för studien var en semistrukturerad intervju. 

Fördelen med metoden var att jag som intervjuare följde ett specifikt schema som 

förberetts noga innan intervjuerna men som också följde en röd tråd. En annan fördel 

var att följdfrågor kunde ställas för att stärka både frågorna och informanternas svar 

(Bryman, 2011). Det blev även lättare att bearbeta data eftersom svaren blev på ett 

strukturerat sätt sammanställda efter ordningsföljden på intervjufrågorna. 
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Informanternas medvetenhet om att det gjordes en ljudinspelning var märkbar vilket 

kan skapa en mindre benägenhet till ärligheten i informanternas svar. Svaren som ges 

kan istället vara svar som informanterna tror att svaren ska vara, vilket också kan ske 

även om intervjun inte spelas in. Inspelningen av intervjuerna blir därför negativ, dock 

överväger det positiva av en ljudinspelning. Jag som intervjuare kan fokusera på vad 

som svaras och om följdfrågor ska ges, jag behöver inte fokusera på att anteckna 

informanternas svar utan kan fokusera på vad de svarar (Bryman, 2011).  

Valet av att inte transkribera informanternas svar var på grund av att tiden inte räckte 

till inom ramen för studien. Nackdelen med att inte transkribera kan vara att man 

missar viktiga detaljer som informanterna säger samt att en analys kan påbörjas under 

transkriberingen. Analysen som gjordes för studien påbörjades när alla informanters 

svar var nedtecknade, svaren färglades efter intervjusvaren vilket synliggjorde likheter 

och skillnader. Jag anser dock att detta tillvägagångssätt, utan en transkribering, 

uppfyllde målet för analysförfarandet.  

Sju av nio informanter jobbade på samma skola, informant B-F, informant H och I. Jag 

valde dock att kontakta andra informanter på andra skolor med en förhoppning om att 

de skulle tacka ja, vilket två gjorde, informant A och G. Detta gav mig ett mer 

differentierat underlag för studien då de två andra informanternas skolor låg i andra 

geografiska områden än de andra sju informanterna. Jag märkte en stor skillnad på 

svaren på de två informanter som arbetade på en annan skola än de informanter som 

befann sig på samma skola. Informanterna på samma skola hade mycket liknande 

åsikter. Vad gäller valet av informanter hade mer tid kunnat läggas på att hitta 

informanter som endast undervisade i årskurs 1–3 och som skulle haft en 

lärarlegitimation. Hade jag haft informanter från olika skolor kanske svaren hade varit 

mer varierade, vilket kanske även påverkat resultatet av studien.  

För att stärka studiens validitet hade fler datainsamlingsmetoder kunnat användas. 

För att stärka informanternas svar hade elevintervjuer kunnat genomföras för att få en 

annan synvinkel av vad eleverna anser om matematikläxor. Genom min noggranna 

beskrivning av hur data analyserats gav det en transparant vinkel som stärkte studiens 

reliabilitet.  

5.2 Resultatdiskussion 

Den forskning som togs upp i bakgrunden kommer att ställas i relation till resultatet 

under det här avsnittet, vilket stärker både validiteten och generaliserbarheten.  

Historiskt sett har läxor varit ett obligatoriskt förhör genom en minnesuppläsning ur 

bibeln. Genom samhällsutveckling har traditionen förändrats och övergått till 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2014).  Studiens resultat visar som forskningen säger 

att matematikläxan är en förlängning av skolans tänkta kunskapsutveckling. Lundahl 

(2004) beskriver Platons teori om kunskap, att det är en reflektion över människans 

tro och erfarenheter. Genom användning av läxor blir läxor en tro på att det bidrar till 

kunskapsutveckling, precis som Skolverkets (2014) rapport beskriver. Skolor med 
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mycket läxor är framgångsrika skolor. Tron på läxor och den kunskap som läxan vill 

förmedla blir elevernas erfarenhet och en bidragande kunskapskälla, vilket stärker 

Platons teori. Jag förstår tankesättet och tror att det uppstått på grund av att läxor 

funnits i så många år och blivit en samhällsnorm som alla vet om och alla har haft i sin 

skolgång vilket i sin tur leder till att kunskap är en reflektion över människors tro och 

erfarenheter.  

Westlund (2004) beskriver hur läxors syften har förändrats. Under 1920-talet 

handlade det om att forma och främja elevernas självförtroende, ansvarstagande, 

studieteknik och föräldraengagemang. Dessa beskrivningar av syftet med läxor har 

informanterna i min studie också påpekat. Matematikläxorna bidrar inte endast till 

kunskap utan främjar också elevernas ansvarstagande, studieteknik och 

självförtroende. Informanterna i studien beskriver även att matematikläxan bidrar till 

rutiner och är en förberedelse för livet. Utifrån Skolverkets (2014) fem läxtyper är den 

dominerande kategorin övningsläxa hos informanterna. Matematikläxan ges för att 

befästa det som tränats på i skolan då informanterna anger att repetition är 

kunskapsutvecklande. Nordstrand och Hanell (2014) skriver att läxorna ska vara korta 

och icke tidskrävande samt att eleverna ska på egen hand, utan vårdnadshavares hjälp, 

klara av läxan. Många av informanterna nämner precis det Nordstrand och Hanell 

(2014) beskriver, detta anser jag är viktigt eftersom eleverna har olika förutsättningar 

till att få hjälp.  

Några av informanterna uttrycker att matematikläxan, men även andra läxor, är 

onödiga att ha på grund av elevernas låga ålder. Hatties (2009) studie visade att 

effekten av läxor är större hos gymnasieelever än hos de yngre eleverna på grund av att 

yngre elever har svårare att göra självständiga uppgifter. Detta stämmer överens med 

vad informanterna i min studie uttrycker.  

Läxor har haft en berg-och dalbana i de tre senaste läroplanerna från år 1980–2011. I 

dagens läroplan (Skolverket, 2017) finns inget uttryckligen som säger att läxor ska 

finnas i undervisningen. Informanternas osäkerhet kring matematikläxa och studier 

kring att läxor i lägre åldrar inte har stor effekt skapar en osäkerhet kring läxans vara 

eller icke vara. Westlund (2004) skriver att läxor är en tradition och att skolor som 

använder sig av läxor anses vara framgångsrika skolor. Detta kan ha en förklaring till 

varför så många skolor använder sig av matematikläxor.  

5.3 Slutsatser och fortsatt forskning  

Det resultat jag kommit fram till är att informanterna i studien anger att de använder 

olika typer av övningsläxor för eleverna. Matematikläxan ska vara en repetition av det 

som gåtts igenom under lektionstid och arbetssättet som informanterna beskriver ska 

syfta till kunskapsutveckling hos eleverna. Några av informanterna beskriver även att 

syftet är att eleverna ska lära sig att ta ansvar, förbereda sig för livet och att de ska få 

in rutiner. Mina egna reflektioner efter bakgrundslitteratur samt informanternas svar 

från intervjun är att ställa mig frågan, vilket syfte som väger mest, kunskapsutveckling 

eller den ansvarstagande biten som läxan också medför? Eftersom både forskning och 
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några av informanterna beskriver att matematikläxan ska vara kort och koncist samt 

enkel frågar jag mig också hur kunskapsutvecklande det är för eleverna att få en sådan 

matematikläxa? En tanke väcks därför, om läxan ses som ett lärtillfälle och lärande 

anses komma av utmaningar blir repetitionsläxan onödig. Repetitionsläxan som 

lärtillfälle visar snarast på en tro på att lärande sker genom repetition och träning. 

Givetvis kan lärande ske genom både repetition och utmaningar, men repetitionsläxan 

använder endast repetitionstanken som lärtanke. Mina slutsatser är att resultatet 

indikerar en osäkerhet i det egentliga motivet för att ge läxor som grundar sig i 

osäkerhet i, eller oenighet i, vilken väg till lärande man tänker utifrån. Tror man på 

lärande genom repetition eller genom utmaningar? Detta speglas i vilket syfte olika 

lärare har för att ge läxor i matematik. Min slutsats är därför att hur lärare 

argumenterar för läxor i matematik grundar sig i hur de tänker om lärande.   

Detta tankesätt leder mig in på en viktig framtida forskning gällande läxor i matematik. 

I framtiden kan man kombinera en undersökning liknande denna med en 

undersökning som visar hur lärare resonerar om lärande. Kombinationen av hur lärare 

argumenterar för läxor och vilken syn på kunskap och lärande de har, kan bidra till 

fördjupad kunskap om vad som ligger till grund för lärares beslut och 

ställningstaganden i sin undervisning. Är argument för läxor grundat i kunskapssyn, 

syn på lärande eller kanske något man utifrån egna erfarenheter ser som positivt utan 

att reflektera över det 
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7 Bilaga 1 Missivbrev  

 Eskilstuna 2018-03-01 

Information om deltagande i studie om vad för syfte matematikläxan har, 
vårtermin 2018.  

Jag heter Anna och är student vid Grundlärarprogrammet med inriktning, förskoleklass och 

årskurs 1–3, Mälardalens Högskola, Eskilstuna. Jag genomför nu en studie om vad för syfte 

lärare har att ge matematikläxa.   

Genomförande: Insamlandet av data kommer att ske genom en semistrukturerad intervju 
som tar ca 30–45 min i anspråk. Syftet är att ta reda på vad för avsikter lärare har 
med matematikläxor. Den här studien berör endast dig som lärare.  

Deltagande: Att delta i studien är frivilligt och innebär att du tillåter att jag samlar in 
data i form av en intervju som kommer att spelas in. 

Sekretess: Studien följer noga de etiska föreskrifter som gäller för god forskningssed. Allt 
insamlat material behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett säkert 
sätt. Samtliga medverkande lärare och skola kommer att vara anonyma i 
efterföljande publikationer och/eller presentationer. Du som lärare avidentifieras, 
vilket innebär att ditt namn ersätts med en kod.  

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta mig på mejl 
alternativt telefon.   

Jag heter Anna Gyllhamn, tel. XXX – XXX, mail: XXX@XXX  
  

Min handledare heter Daniel Brehmer tel. XXX-XXX, mail: XXX@XXX  
  

Medgivande: Genom att kryssa för ”Ja” och skriva under detta dokument ger du 
ditt medgivande till att delta i min studie enligt ovanstående beskrivning. Ett 
”Nej” innebär att du inte deltar i studien.  

 Ja, jag deltar i studien om ”syftet med matematikläxor”.  

Nej, jag deltar inte i studien om ”syftet med matematikläxor”.  

  

_______________________________________  ___________________  

Namn        Undervisar årskurs, klass  

  

___________________________________________________________ 

Skola       

  

_______________________________________  ____________________  

Ort         Datum 
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8 Bilaga 2 Intervjuguide  

1. Är du behörig att undervisa i F-3? 

2. Vad betyder ordet läxa för dig? 

3. Vad är syftet med att ge matematikläxa? 

- Övningsläxa (Repetitionsläxa)  

- Förberedelseläxa (flipped classroom)  

- Bedömningsläxa  

- Komma ikapp-läxa  

- Läxor i närmiljö  

4. Individanpassas läxan efter elevens kunskapsbehov? Om svar nej, varför?  

Följdfråga: på vilket sätt individanpassas läxan? Ge exempel.  

5. Tar du hänsyn till elevernas hemförhållande när du ger ut läxor? 

- Föräldrarnas förkunskaper gällande matematik?  

- Föräldrarnas modersmål? 

- Elevernas känslomässiga tillstånd  

6. Individanpassas läxan efter elevens inlärningsstrategier?  

- Den auditiva (lyssna, tala, grupparbeten, diskussioner, rollspel) 

- Den visuella (text, bilder) 

- Den taktile (händer)  

- Den kinestetiske (engagera kroppen)  

7. Samtalar du kring när, hur och vart läxan bäst kan göras?  

- Morgon 

- Eftermiddag 

- Kväll 

- Miljön 

- Sömn 

- Motion 

8. Finns det något stöd på skolan som hjälper eleverna med läxor?  

 


