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Sammanfattning 
 
De flesta elever får läxor utdelade av sin lärare som en del av sin skolgång. Läxan ges 
av olika anledningar och med olika syften. Vi har gjort en kvalitativ studie med syftet 
att ta reda på hur två lärare arbetar med matematikläxor under en tvåveckorsperiod. 
Vi har intervjuat två lärare på mellanstadiet. Under en tvåveckorsperiod har vi 
observerat deras arbete. Vi har analyserat de läxor lärarna gett till eleverna under 
denna period. Utifrån intervjuerna med lärarna kan vi konstatera att ett av deras 
syften med att ge matematikläxor är att föräldrarna ska få insyn i sina barns 
skolarbete. Vi har sett att lärarna följer upp elevernas läxarbete genom gemensamma 
genomgångar. Beträffande huruvida läxhjälp erbjuds görs detta på en av skolorna 
dock inte på den andra. 
 
Nyckelord: Matematik, Mellanstadiet, Läxor, Lärarens syn 
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1. Inledning  
 
De flesta av oss har säkert vid något tillfälle fått läxor det vill säga uppgifter från sin 
lärare att göra hemma. När vi tänker tillbaka på vår skolgång och då särskilt de 
tidigare åren det vill säga årskurs 1-6 i ämnet matematik, framträder minnen i form 
av rabblande av exempelvis multiplikationstabeller. Multiplikationstabeller övades 
hemma som läxa och senare fick man utföra någon form av test gällande läxan i 
skolan. Enligt Skolverkets rapport är formativ bedömning något som alla pedagoger 
bör använda sig av eftersom det gör det möjligt att ta reda på vad elever kan och vad 
de behöver lära sig och om det finns något de missförstått. Genom denna kunskap 
kan skolan anpassas så att alla elever får möjlighet att uppnå kunskapsmålen. 
 
Det står inget specifikt om läxa i dagens läroplan (Lgr11). Däremot står det att ett av 
”Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 
arbetsmiljö” (s. 15).  
 
Vi vill ta reda på varför lärare ger elever matematikläxor. Det kan till exempel vara för 
att elever ska ges möjlighet till färdighetsträning eller i syfte att de ska förberedas 
inför kommande matematikundervisning. Vi vill veta om läxorna följs upp och om de 
kopplas till undervisningen som en del av en helhet eller om det är ett eget moment 
som saknar mening. Vi vill även veta om läxhjälp erbjuds och om så är fallet under 
vilka former. Anledningen till att vi valt att forska om matematikläxor är för att vi är 
intresserade av att se hur man använder läxan i undervisningen. Med hjälp av vårt 
forskningsarbete hoppas vi få kunskap och tankar om hur vi i vår framtida yrkesroll 
kan använda oss av läxan som en effektiv del av undervisningen. Vår tanke är att 
integrera matematikläxan i undervisningen och därmed använda den som ett 
meningsfullt moment. Vi vill att läxan ska kännas meningsfull för såväl elever som 
lärare. Dessutom känner vi att det är intressant för oss att fördjupa oss inom den 
inriktning vi valt på vår lärarutbildning, det vill säga ”Utveckling av matematisk 
tänkande”. 
 
Vi anser att vårt forskningsområde är viktigt eftersom vi vill kunna ge elever så bra 
förutsättningar som möjligt för sitt lärande. Vi anser att forskning som gäller hur 
matematikläxor används i verksamheten är viktig eftersom man genom denna 
information får bättre översikt och kunskap om hur den används. Utifrån denna 
kunskap kan det som lärare bli lättare att göra val angående hur man vill arbeta med 
matematikläxan så att den i största mån blir gynnsam för elevernas lärande. Vi vill 
även ta reda på om läxhjälp erbjuds och hur den i så fall ser ut. Genom den nyvunna 
kunskapen är vår förhoppning att man i sin yrkesroll känner större säkerhet i 
samband med arbetet med matematikläxor. 
 

2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vårt forskningsarbete är att ta reda på hur en lärare i årskurs fyra och en i 
årskurs fem i två olika kommuner arbetar med matematikläxor under en 
tvåveckorsperiod. Våra frågeställningar är: 
 

 Vilken syn har lärare på läxor i matematikundervisning? 

 Hur använder lärare läxor i matematikundervisning?  
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3. Läxor i matematikundervisning 
 
Texten under denna del kommer bland annat från tidigare gjorda examensarbetens 
sammanfattningar. Vi sökte via Diva-portalen med sökorden ”Matematik, 
Mellanstadiet, Läxor och Lärarens syn”. Nedan beskriver vi några definitioner 
gällande läxor och därefter berörs syften med läxor. Sedan skriver vi bland annat om 
matematik i förskoleklass, inställning, tidsperspektiv samt individualisering. Vi 
skriver dessutom om fördelar och nackdelar med läxor.     
 
Vi har även tagit hjälp av annan forskning som vi presenterar nedan. Utöver sökning 
på Diva-portalen har vi sökt på Skolportens hemsida ”FOU – avhandlingar”. Här har 
våra sökord varit: ”Matematikläxa mellanstadiet”.  Resultatet av sökningen gav oss 
sju sidor med varierande länkar. Vi hittade ett arbete som var relevant för oss. Detta 
berörde läxans användning av svenska lärare i skolan. En anledning till att svenska 
elever presterar allt sämre i jämförelse med grannländerna Norge och Finland är att 
lärare i svenska skolor inte är tillräckligt bra på att ge läxor. I Finland presterar 
eleverna högre än de svenska och norska eleverna enligt rapportens forskare. 
Anledningen till detta menar forskarna är just läxorna. Dock handlar det inte om 
kvantitet utan snarare om på vilket sätt läxorna används i klassrummet. De finska 
lärarna ser till att läxorna blir en del av undervisningen samt ser till att de följs upp så 
att det inte blir något som eleverna arbetar med enbart i hemmet. Wallvik (2012) har 
forskat kring bland annat hur lärare i Finland och Sverige uppfattar sitt arbete 
rörande den tidiga läs- och skrivutvecklingen i lågstadiet. Författarens resultat visar 
att det som skiljer dessa länder åt är bland annat läxans roll samt lärarens 
förutsättning vad gäller sitt arbete.  
 
3.1 Läxans definition och syfte 
 
Enligt Cooper, Civey och Patall (2006) kan läxor definieras som en uppgift som 
eleverna ska göra efter skoltid och som utdelats av en lärare. Westlund (2004) 
hänvisar till Hellsten som definierar begreppet läxa liknande hur Cooper m.fl (2006) 
definierar läxa. Hellsten menar att läxa är det arbete som sker utöver lektionstid. 
Nationalencyklopedins hemsida definierar inte ordet läxa men däremot ordet 
hemarbete vilket är en ”juridisk term för arbete som utförs i arbetstagarens hem”.  
 
I vårt arbete är läxa just det som står ovan, en uppgift som ska göras utöver skoltid 
och som utdelas av läraren.  
 
Cooper m.fl (2006) skriver om läxans syfte och menar att det finns läxor som har 
syftet att låta eleven öva eller repetera något som har gåtts igenom i skolan. Det kan 
vara att eleverna får öva på något de lärt sig i skolan i nya situationer eller nya 
sammanhang. Andra syften som läxan enligt författarna kan ha är att etablera 
kommunikation mellan elev och förälder och informera föräldrar om vad som pågår i 
skolan, lära sig följa instruktioner eller för att straffa eleven. De flesta läxor fyller fler 
än endast en funktion det vill säga läxan har oftast mer än ett syfte. Författarna 
skriver fortsättningsvis att läxan dessutom kan ges i syfte att eleven antingen ska 
arbeta självständigt, med hjälp av exempelvis föräldrar alternativt i grupp. Även 
Westlund (2004) hänvisar till Epsteins sju sammanfattande punkter kring vilka 
nyttor läxor har. Dessa punkter är färdighetsträning, motivationsstimulans gällande 
skoluppgifter, fostran avseende elevers tidsplanering och ansvarstagande, 
föräldradelaktighet, skapa kontakt mellan elever och föräldrar, arbeta efter de beslut 
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politiker tagit angående läxor eller att använda läxor som straff för att få eleverna 
medvetna om de krav som ställs.  
 
Jansson och Tigerström (2010) har bland annat forskat om matematikläxans syfte 
samt involvering av vårdnadshavare. De förväntningar som lärarna hade på sina 
elever var att de skulle komma ihåg att göra läxan och att vårdnadshavarna skulle 
vara involverade i detta arbete. Lärarna hade även förväntningar på vårdnadshavarna 
i form av att påminna, förklara samt hjälpa deras barn, dock inte pressa dem på ett 
negativt sätt utan istället välja att uppmuntra och ge beröm. Författarna menar att 
det är viktigt att läxan har ett syfte och att innehållet kan anpassas till 
undervisningen. Författarna menar vidare att en fungerande kommunikation vid 
arbete med läxa gynnar samtliga inblandade. Om det motsatta skulle råda blir läxans 
lämplighet ifrågasatt. Byström (2011) konstaterar att några lärares syften med läxor i 
årskurs 1-6 är att eleverna ges möjlighet till repetition och extra övning, att 
föräldrarna får insyn i elevernas skolarbete samt att eleverna får öva på att ta eget 
ansvar. Även Åkerblom och Palmberg (2011) skriver om den funktion som 
matematikläxan har i årskurserna 5-6. Resultatet av undersökningen visar att läxorna 
dels används för att befästa baskunskaper hos eleverna men också för att de ska ges 
möjlighet till eget ansvar.  
 
3.2 Allmänt om syn på matematik 
 
Eriksson (2007) har gjort en studie i förskoleklass bland pedagoger och barn 
avseende deras syn på matematik. Barnen kopplar ihop matematik med bland annat 
matematikbok och läxor. Studien visar även att pedagogernas syn på matematik är 
vardagsanknuten med övningar av praktisk karaktär. Matematiken i förskoleklassen 
är även något som författaren Raof (2010) forskat om, men riktar istället in sig på 
vilken roll matematiken där har. Författaren menar att pedagogens uppfattning om 
det matematiska lärandet är att matematik är en viktig del i 
förskoleklassverksamheten och att arbeta på ett varierat sätt är en viktig förutsättning 
för alla barns lärande. Enligt författarens resultat anser lärarna att förskoleklassen 
bör vara obligatorisk. Anledningen till detta är att barn kan tillägna sig kunskapen i 
skolan bättre då de kan koppla den till den kunskap de lärt sig genom leken i 
förskoleklassen. Detta gynnar enligt resultatet framförallt de flerspråkiga eleverna. 
 
Will-Gårdhed (2013) har undersökt elevers upplevelser av läxor i årskurs 5. Hon har 
även undersökt om det finns något som påverkar elevernas inställning avseende detta 
i en positiv riktning. Resultatet visar att elever med en negativ attityd till 
matematikläxor behöver få dessa mer anpassade till sin egen nivå. För de flesta 
uppfattas läxor dock som något positivt och man använder ofta läxor i 
matematikundervisningen. Inställningar är även något som Karlsson och Pålsson 
Sälling (2009) skriver om. De skriver även om vårdnadshavares stöd och involvering 
gällande sina barns läxor i matematik. Deras resultat visar att föräldrar generellt är 
positivt inställda till läxor men att de inte alltid har de kunskaper som krävs för att 
hjälpa sina barn. Vårdnadshavarna efterfrågar ökat samarbete mellan hem och skola i 
syfte att få större kunskap om samtida matematiska räknesätt och genom det hjälpa 
barnen att lösa matematikuppgifterna.  
 
Bengtsson (2012) skriver om bedömning i årskurs nio. Resultaten i hennes forskning 
visar att eleverna ansåg att proven var det främsta bedömningsredskapet men att 
även lektioner, läxor och diagnoser utgjorde en del av bedömningen. Eleverna ansåg 
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vidare att betyg är den främsta anledningen till att bli bedömd. Ol-Mårs (2010) har 
forskat om bland annat den tid som eleverna lägger på ämnet matematik på såväl 
matematiklektionerna som utanför klassrummet på gymnasiet. Av resultatet kan man 
se att 60 % av tiden används för ändamålet under en matematiklektion. Resultatet 
visar även att det finns stora variationer mellan hur mycket tid eleverna spenderar på 
matematik utanför skolan genom exempelvis läxor och förberedelser. Eriksson och 
Heideman (2013) skriver om individualisering inom ämnet matematik i de tidigare 
åldrarna. Tiden är exempelvis en faktor som påverkar individualiseringen enligt 
författarna. De ger exempel på arbetsformer som lärarna använder sig av för att 
individualisera matematikarbetet nämligen läxor, utematematik, grupperingar samt 
läromedel. Schramm och Källbäck (2014) har forskat om lärarnas användning av 
läxor inom bland annat matematik. Resultatet visade att den tid som lades ner av 
eleverna på läxor var 15 till 30 minuter per ämne. Det visade sig även att merparten 
av eleverna är i behov av stöd för att klara av att göra läxorna. Både lärare och elever 
kan se syften med läxor men deras uppfattning om vad syftet är skiljer sig åt.   
 
3.3 Läxans fördelar och nackdelar 
 
Det kan finnas både fördelar och nackdelar med läxor. Cooper m.fl (2006) skriver om 
dessa och menar att en och samma läxa kan ha både positiva och negativa effekter. 
Författarna börjar med att ta upp fördelarna med att ge läxa. Omedelbar prestation 
och inlärning är den första fördelen med att ge elever läxor som författarna tar upp 
och det ökar även tiden som elever lägger ner på sitt skolarbete. Andra fördelar med 
läxor är att det uppmuntrar elever till att lära sig saker även på sin fritid, ger elever en 
mer positiv attityd till skolan samt förbättrar elevers studievanor och förmågor. 
Vidare skriver författarna att läxor dessutom kan bidra till positiva egenskaper hos 
elever som de senare i livet har nytta av eftersom de med läxor måste utföra uppgifter 
under mer självständiga omständigheter vilket bidrar till att elever får utveckla bland 
annat självdisciplin, självständighet samt sin tidsplaneringsförmåga.  
 
Mattson och Fredriksson (2009) har forskat om vilka skäl och effekter läxor förväntas 
ha utifrån rektorers och lärares perspektiv i de yngre åldrarna. Något positivt som 
deras resultat visar är att eleverna får ett ökat lärande med hjälp av läxor samt att 
vårdnadshavarna ges möjlighet till insyn i elevernas skolarbete. Även Johnsson 
(2008) skriver om matematikläxans fördelar i årskurserna 1-5 och menar att en 
fördel med läxor är föräldrars involvering. Ytterligare en fördel med läxor är att det 
ger möjlighet till befästning av kunskap, färdighetsträning och effektivisering 
avseende inlärning. 
 
Cooper m.fl (2006) skriver om läxors nackdelar och menar att läxor exempelvis kan 
bidra till att elever får en negativ attityd mot skolan. En annan nackdel är att elever 
kan bli både fysiskt och psykiskt uttröttade om de får för mycket skolarbete. 
Dessutom kan läxor förhindra elever från att delta i fritidsaktiviteter vilket också är 
en viktig del av lärande när det kommer till kunskap och livserfarenhet. Författarna 
skriver att läxa kan bidra till oenighet och konflikt mellan hem och skola. Föräldrar 
klagar på att läxan är för lång eller kort, för svår eller lätt eller alldeles för 
svårförståelig. Samtidigt klagar lärare på föräldrars brist av intresse, deras egen brist 
på utbildning i hur man utformar en bra läxa eller den tidsbrist som hindrar dem från 
att förbereda effektiva uppgifter. Dessutom klagar elever på att läxor hindrar dem 
från att delta i fritidsaktiviteter och att läxorna är den största anledningen till stress i 
deras liv. En annan nackdel i samband med läxor och hemmen är att föräldrar kan 
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sätta orealistiska krav på sina barn eller skapa förvirring då de är ovana med det 
material eller arbetssätt eleverna arbetar med. Att ge läxor kan även medföra en risk 
till att elever får för mycket hjälp så att hjälpen övergår till fusk det vill säga att 
föräldrarna gör läxorna åt eleverna utan att eleverna förstår. Slutligen skriver 
författarna att läxor kan bidra till ökad skillnad mellan de ”starkare” och de ”svagare” 
eleverna eftersom vissa får bra hjälp hemifrån medan andra inte får någon hjälp alls.  
 
Mattson och Fredriksson (2009) skriver om negativa effekter av läxor vilket enligt 
dem kan innebära att barnen inte har samma förutsättningar avseende sitt lärande då 
hemförhållandena varierar. Detta innebär enligt författarna att alla inte får likvärdig 
hjälp och stöttning. Johnsson (2008) skriver liksom Mattson och Fredriksson (2009) 
om de orättvisa förutsättningar som finns gällande hjälp från sina vårdnadshavare 
och menar att detta är en nackdel med att ge läxor. Detta kan leda till att eleverna 
inte kommer vidare och känner stress över läxorna. Intresset för ämnet kan därmed 
tappas. Ericsson och Hansson (2006) skriver om stress som ett negativt resultat av 
läxor. De har tillfrågat 183 elever i årskurs 5 angående stress i skolarbetet. 
Författarna menar att eleverna känner stress både på grund av prov och läxor men 
framförallt känner de stress inför det nationella matematikprovet. Studien visar att 
de flesta av eleverna känner stress inför detta men att pojkar känner större krav både 
från sig själva, från föräldrar samt från lärare på att få bra betyg i jämförelse med 
flickor.  
 

4. Metodologi 
 
4.1 Urval 
 
Vi har intervjuat och observerat två lärare, 35-45 år, i två olika kommuner. Den ena 
av lärarna undervisar vid observationstillfället i en årskurs fyra och den andra i en 
årskurs fem. Den förstnämnda är klasslärare för fjärdeklassen. Den andra läraren 
undervisar bland annat på mellanstadiet och i bland annat ämnet matematik. 
Lärarna arbetar på mellanstadiet vilket var den åldersgrupp vi var intresserade av att 
undersöka i forskningsarbetet.   
 
4.2 Datainsamling 
 
Patel och Davidson (2011) skriver om innebörden av kvantitativ respektive kvalitativ 
forskning. De skriver vidare att dessa är inriktningar avseende forskning och att 
dessa två, uttryckt på ett förenklat sätt, innebär huruvida man väljer att arbeta med 
insamlad information. Stukát (2005) beskriver kvantitativ forskning och menar att 
denna är till hjälp för att hitta generella mönster, alltså mönster som i stort sätt gäller 
för alla människor. Syftet med denna inriktning är att ”Man vill förklara och kunna 
dra säkra slutsatser”. Det synsätt som benämns kvalitativt är enligt Stukát till skillnad 
från det kvantitativa synsättet ett sätt som inte är till för att generaliseras utan 
snarare förstå och analysera resultaten mer djupingående. Ostrukturerade 
observationer och öppna intervjuer är, enligt författaren, vanliga tillvägagångssätt 
inom det kvalitativa synsättet och föredras att användas framför strukturerade 
intervjuer och enkäter. Dock finns det kritik mot den kvalitativa studien då 
trovärdigheten ifrågasätts på grund av det låga antalet personer som undersöks samt 
att resultatet till stor del beror på vem som analyserat det. 
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I vårt forskningsarbete använde vi oss av ett kvalitativt synsätt där vi tog hjälp av 
intervjuer, observationer samt insamling av material för att få en mer djupingående 
informationsinhämtning. Syftet med detta är att få svar på de frågeställningar vårt 
arbete bygger på. Vi ville med andra ord ta reda på vilken typ av matematikläxor 
lärarna ger och dess syfte men även om läxor följs upp i undervisningen och om 
läxhjälp erbjuds. Meningen är att dessa tre olika varianter kompletterar varandra för 
att ge oss en så fullständig undersökning som möjligt. Genom att både intervjua, 
observera och samla in material tillägnar vi oss erfarenheter och upplevelser med 
våra sinnen vilket Stukát (2005) menar är empirism. Författaren menar även att 
”Man kan många gånger tränga djupare in i problemet och belysa det grundligare och 
från fler sidor genom att använda flera metoder” (s. 37). Patel och Davidson (2011) 
skriver att det är vanligt att observationer används som ett komplement till andra 
tekniker. Detta var syftet med vår observation då vi ville kunna jämföra våra resultat 
från intervjuerna med resultatet från observationerna. Vårt insamlade intervju-, 
observations- och läxmaterial analyserar vi tillsammans. Vår tanke är att det 
sammantagna insamlade materialet kommer att besvara de frågeställningar vi har. 
 
Vi har gjort en intervju vardera och två observationer vardera med två olika lärare, en 
i årskurs 4 och en i årskurs 5 i två olika kommuner. Observationerna gjordes under 
en tvåveckorsperiod. Vår respektive tvåveckorsperiod gjordes vid skilda tillfällen. Vi 
har även samlat in läxmaterial från fyra läxtillfällen. Båda observationerna gällande 
en av lärarna gjordes om. Dessa användes istället som pilotstudier inför nästa 
observationstillfälle med denna lärare. 
 
Patel och Davidson (2011) skriver om olika typer av intervjuer varav en är 
semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju innebär enligt författarna att 
forskaren kan använda sig av frågor med bestämd ordning, detta är dock inget måste. 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där 13 frågor ställdes. De 
intervjufrågor vi utformade diskuterade vi med vår handledare innan de 
genomfördes. Detta i syfte att få så relevanta intervjuer som möjligt. Vid våra 
intervjuer använde vi oss av inspelning med hjälp av mobiltelefoner. Intervjuerna tog 
mellan 10-15 minuter. Vid intervjutillfällena använde vi oss av gemensamma 
förutbestämda frågor (se bilaga 1). Vi ställde båda samma frågor för att få svar på det 
vi verkligen undrade över samt få så lika utformade intervjuer som möjligt.  
 
Patel och Davidson (2011) skriver om den vetenskapliga tekniken observation, en 
teknik man kan använda sig av då man ska samla information. Författarna menar att 
för att observationen ska uppfylla kriterierna för en vetenskaplig teknik så finns vissa 
krav avseende den. De menar även att ”Observationer är framförallt användbara när 
vi ska samla information inom områden som berör beteenden och skeenden i 
naturliga situationer” (s. 91). De ger exempel på vad ett beteende i aktuellt 
sammanhang kan innebära. Det kan enligt dem till exempel vara relationer individer 
emellan eller uttryck för känslor. Vi valde att använda oss av observationer för att vi 
ville se tillfällen för återlämnande av matematikläxorna samt för att observera 
eventuell uppföljning vid detta tillfälle. Inför observationstillfällena skrev vi ett 
schema med punkter om det vi skulle fokusera på (se Bilaga 3). Vid 
observationstillfällets början presenterade vi oss för eleverna och berättade om 
anledningen till vårt besök. Vi har dessutom samlat in de matematikläxor lärarna gett 
eleverna under två veckor och gemensamt analyserat dessa. Syftet med 
materialinsamlingen var att få kunskap om vilken typ av läxuppgifter läraren gett 
eleverna. 
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4.3 Analysprocess 
 
Enligt Stukát (2005) bör intervjuer spelas in och transkriberas. Författaren påpekar 
att transkribering är tidsödande och att det ibland kan vara till fördel att bortse från 
vissa ointressanta delar av intervjun som inte tillför något för att spara tid. Vi 
transkriberade intervjumaterialet från de två deltagarna tillsammans. Tanken med 
detta var för att det var en trygghet i analysen av dessa. Båda hade spelat in sin gjorda 
intervju på mobiltelefoner. Då vi transkriberade lyssnade vi igenom de inspelade 
intervjuerna och skrev ned det transkriberade vid sidan av vårt arbete. Med hjälp av 
transkriberingen sammanfattade vi svaren utifrån varje fråga och skrev in detta i vårt 
arbete.     
 
Under vår analysprocess analyserade vi även vårt material från de utförda 
observationerna. Vi diskuterade kring det vi observerat vid våra respektive 
observationstillfällen och sammanfattade dessa uppgifter i vårt forskningsarbete. 
Detta gjorde vi med hjälp av observationsschemat. Det vi ansåg som relevant för vårt 
arbete var det som vi sammanfattade i arbetet. 
 
Vi analyserade även vårt aktuella läxmaterial tillsammans för att sedan sammanfatta 
detta i forskningsarbetet. Vi studerade vilka typer av uppgifter lärarna gav i läxan 
samt om detta hade någon koppling till resultaten från våra intervjuer. 
 
4.4 Tillförlitlighet 
 
Enligt Bryman (2011) finns fyra delkriterier gällande tillförlitlighet. Dessa är  
enligt honom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera. Gällande trovärdighet i resultaten menar författaren att den skapas 
genom att man ser till att man gjort forskningen enligt gällande regler och att de som 
deltagit i undersökningen meddelas resultaten. Författaren skriver att ”Målet med 
detta är att få en bekräftelse på att den beskrivning som forskaren förmedlat är riktig” 
(s. 353).  Han skriver ”En annan teknik som rekommenderas är triangulering” (s.355) 
som ”innebär att man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet av sociala 
företeelser” (s. 354). Under forskningsarbetets gång har vi tagit hänsyn till de fyra 
etiska regler som Vetenskapsrådet tar upp. 
 
Angående överförbarhet skriver Bryman (2011) att kvalitativ forskning handlar om 
djup till skillnad mot den kvantitativa forskningens bredd. Vi anser att vi gått in mer 
på djupet i vår forskning genom att begränsa oss till två fall och använda oss av tre 
olika metoder för att tillägna oss det material vi behöver. Om vi istället exempelvis 
hade använt oss av endast intervjuer med ett större antal lärare anser vi att vårt 
arbete hade blivit mindre kvalitativ och mer kvantitativ eftersom vi hade fått en 
större bredd men inte gått lika djupt in på varje fall. Vi tänker att ett resultat blir mer 
överförbart om man både har bredd och djup. Om man endast har ett av dessa kan 
man inte räkna med att resultatet är generellt. Det kan se helt annorlunda ut kring 
fall med andra lärare. Därför vet vi att vårt resultat inte är generellt utan endast gäller 
för de fall vi har studerat.  
 
De två sista delkriterierna Bryman (2011) skriver om är pålitlighet samt möjlighet att 
styrka och konfirmera. Gällande begreppet pålitlighet hänvisar författaren till Guba 
och Lincoln angående detta och enligt dem ska forskarna ”anta ett granskande 
synsätt” (s.355). Författaren fortsätter ”Detta innebär att man säkerställer att det 
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skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen” 
(s.355). Han skriver vidare angående detta att kollegor kan anta granskarrollen 
eventuellt då arbetet pågår och senast då det är på väg att färdigställas. Avseende 
möjlighet att styrka och konfirmera skriver Bryman (2011) bland annat att ”Guba och 
Lincoln menar att en av granskarnas uppgifter är att slå fast i vilken utsträckning det 
går att styrka resultaten” (s.355- 356). Genom granskning av handledare och 
opponering med kurskamrater och examinator har vi fått feedback angående hur vi 
genomfört och presenterat vårt forskningsarbete. 
 
Vi analyserade alla resultat tillsammans vilket vi anser tillför en större tillförlitlighet 
än om vi hade gjort detta var och en för sig. Anledningen till att vi valde att göra på 
detta sätt var för att kunna föra diskussioner kring det vi analyserade. Genom att vi 
genomfört transkriberingen tillsammans tänker vi att resultatet blir mer pålitligt än 
om vi skulle gjort transkriberingarna var för sig. Tillförlitligheten hade varit större 
om vi hade haft ett större urval, det vill säga intervjuat fler lärare, observerat fler 
läxgenomgångar samt samlat in läxor från fler tillfällen samt under en längre period.  
 
4.5 Etiska förhållningssätt 
 
Nedan har vi beskrivit dessa och hur vi gått till väga för att uppfylla dem. 
 
Informationskravet som innebär att ”Forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (s. 7). De berörda ska 
informeras om deras uppgift och gällande villkor avseende deltagandet. De skall ges 
upplysning angående att deltagandet sker under frivilliga former samt angående 
rätten att avbryta om så önskas.  

 
För att uppfylla informationskravet började vi med att fråga de aktuella lärarna om 
de önskade delta i vår undersökning. Därefter lämnade/mejlade vi ett 
informationsbrev (se bilaga 2) till respektive lärare där vi började med att tacka för 
deras medverkan i vårt forskningsarbete. I brevet informerades lärarna om 
undersökningens syfte, om att deltagandet var frivilligt samt om att de när som helst 
kunde avbryta samarbetet. Vi informerade även om vad vi planerade att genomföra 
med deltagarna och dess verksamhet, vilket var intervju, observation och 
läxinsamling. Avslutningsvis uppmanade vi de deltagande att höra av sig vid 
eventuella frågor.  
 
Samtyckeskravet innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan” (s. 9). Samtycke skall inhämtas från de berörda, 
detta alltid i de fall som aktiva insatser görs av dem. De medverkande har 
självbestämmanderätt gällande sitt deltagande.  
 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att de deltagande informerades i 
informationsbrevet (se bilaga 2) om deltagandets frivilliga former samt om rätten till 
att avbryta samarbetet när som helst under arbetets gång.  

 
Konfidentialitetskravet innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (s. 12).  Detta krav 
innebär att personuppgifter måste hanteras på ett sätt som gör det omöjligt för 
utomstående att identifiera de deltagande.  
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Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att vi har hanterat alla uppgifter 
angående de deltagande på ett anonymt sätt utåt så att ingen kan bli identifierad av 
utomstående. Detta informerade vi även om i informationsbrevet (se bilaga 2).  

 
Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål.” (s. 14). Detta krav innebär att uppgifter som vi 
samlat in inte får användas till annat ändamål än forskning.  

 
Vi kommer inte att använda våra insamlade uppgifter i andra sammanhang än i 
forskningsändamål så som nyttjandekravet föreskriver.  
 

5. Resultat 
 
Vi har gjort två observationer vardera och en intervju vardera med två olika lärare, en 
i årskurs 4 och en i årskurs 5 i två olika kommuner. Vi har även samlat in läxmaterial 
från fyra läxtillfällen. Vi har valt att nämna läraren från årskurs 4 till ”Lärare 1” och 
läraren från årskurs 5 till ”Lärare 2”. Vi ville observera hur matematikläxorna följs 
upp av läraren vid återlämnandet av dessa till eleverna. Nedan presenterar vi våra 
resultat av observationerna och intervjuerna för att sedan presentera resultatet av 
läxmaterialet. Ett av våra resultat är exempelvis att lärarna har ett gemensamt syfte 
med att ge matematikläxa vilken är föräldrainsyn. De använder även läxan som en del 
av bedömningen. Dessutom använder sig båda lärarna av gemensamma 
genomgångar av läxan.  
 
5.1 Lärares syfte med att ge matematikläxor  
 
Av våra intervjuresultat framgår det att båda lärarna har föräldrainsyn som syfte 
avseende varför de ger matematikläxor. Den ena läraren nämner att läxan ska vara 
självgående. Läraren säger att syftet med läxorna är för att eleverna ska få träna mer 
och befästa sina kunskaper. Den andra läraren nämner eget ansvar som ett syfte och 
att läxor är: 
 

Underlag till samtal för eleverna, hur deras skolgång går, vilket ansvar de tar,  
funderar på vad man håller på och jobbar med i skolan... 

 
Vid intervjuerna framkommer även att båda lärarna använder läxan som en del av 
bedömningen. Detta gör de genom att uppmärksamma vart eleverna ligger, vad de 
kan och vad de behöver öva mer på. Här nämner lärare 1 att läxan användes som en 
del av den formativa bedömningen av eleverna. Med hjälp av läxan ser läraren hur 
eleverna kan komma till nästa steg och utvecklas. Dessutom tänker lärare 1 på att 
vara uppmärksam på vad eleverna behöver träna mer på och hur denne kan hjälpa 
eleverna att uppfylla detta för att komma till nästa nivå. Lärare 2 använder också 
läxan i bedömningen dock så menar läraren att läxan som gjorts hemma inte kan 
användas eftersom läraren inte kan vara säker på vem som gjort den. Istället används 
läxgenomgångarna som underlag för bedömning. Vid läxgenomgångarna kan lärare 2 
se hur väl eleverna klarar uppgiften och utgå ifrån detta vid vidare arbete. Den typ av 
bedömning lärarna använder sig av tänker vi är en formativ bedömning eftersom de 
använder matematikläxorna för att se hur de kan arbeta vidare för att hjälpa eleverna 
att komma till nästa steg och utvecklas vidare. 
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Ett syfte som lärarna nämner i intervjuerna är som nämnts innan föräldrainsyn. Båda 
lärarna nämner att det är för att föräldrarna ska få insyn kring vad deras barn arbetar 
med i skolan. När vi ställer en fråga angående om det händer att föräldrar kontaktar 
lärarna för att få hjälp med att hjälpa sina barn med matematikläxorna svarar båda 
lärarna nej. Dessutom erbjuds enligt intervjuresultaten ingen läxhjälp på skolan som 
lärare 1 arbetar på vilket vi anser kan bli ett hinder i elevernas läxarbete. Däremot 
erbjuds läxhjälp varje vecka på skolan som lärare 2 arbetar på. Lärare 2 erbjuder sig 
även att hjälpa eleverna med läxorna i klassrummet efter skoltid de gånger som 
läraren är kvar efter skolan. Att erbjuda läxhjälp på skolan anser vi skulle kunna vara 
ett hjälpmedel för elever som inte får den hjälp de behöver hemma. 
 
5.2 Lärares användande av matematikläxor 
 
Enligt resultatet av våra observationer diskuteras det i klassrummet angående hur 
läxarbetet har fungerat hemma genom att lärarna ställer frågor kring läxarbetet och 
eleverna får svara. Båda lärarna har gemensamma genomgångar angående läxorna 
där såväl lärare som elever synliggör tankegångar och ger förklaringar på hur man 
kan lösa läxuppgifterna. Det varierar beträffande om de rätta svaren och lösningarna 
till talen tas upp. Observationsresultatet visar att ingen av lärarna konkret kopplar 
matematikläxorna till det aktuella arbetsområdet. Resultatet visar dessutom att 
eleverna inte informeras om att matematikläxan är en del av en helhet för den totala 
bedömningen. Kompletteringsuppgift avseende läxan är att eleverna får göra klart 
och rätta. 
 
Med hjälp av de svar vi fått från våra intervjuer ger båda lärarna i snitt matematikläxa 
en gång per vecka.  Lärare 1 nämner att läxan ges över en helg eftersom föräldrar till 
eleverna nämnt att de vill ha helgen på sig att göra dessa. Gällande huruvida lärarna 
stödjer sig på läroboken i matematik uppger båda lärarna att de stödjer sig på den till 
viss del. Båda kompletterar dock boken på något sätt genom att använda sig av 
praktiskt arbete samt annat material. Praktiskt arbete kan enligt lärare 1 vara 
exempelvis att eleverna får göra egna studier och undersökningar, till exempel göra 
tabeller om temperaturförändringar under ett dygn. Annat material än 
läxboksmaterialet nämner lärare 1 kan vara uppgifter hämtade från internet, 
exempelvis problemlösningsuppgifter. När vi frågar hur noggrant lärarna följer 
läroboken i matematik svarar lärare 1: 
 

Sådär eftersom att… men våran stödjer sig inte sådär jättemycket på Lgr11 så 
därför måste man komplettera ganska mycket, och fortsätter: För det blir inte 
så kul om man bara sitter och räknar sida upp och sida ner. 

 
Vi ställer även frågan om vad lärarna anser om att ge matematikläxor. Här skiljer sig 
lärarnas åsikter åt. Lärare 1 svarar: 
 

Aa, men det tror jag på, och berättar att läraren tror på läxor överlag. 
 
 Lärare 2 svarar: 
 

Jag är ju egentligen emot matteläxor… och fortsätter … i det syftet att eh det, aa, 
känns som en liten bestraffning. 

 
Lärare 2 anser även att skolan har sin tid och att fritid är fritid. 
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Positiv och negativ attityd till läxor kopplar vi samman med de positiva och negativa 
konsekvenser som läxor kan ha. Lärare 1 ser positivt till läxor och nämner att några 
av syftena med att ge matematikläxa är bland annat föräldrainvolvering och 
färdighetsträning. Lärare 2 har en mer negativ attityd till läxor vilket vi kopplar 
samman med de negativa konsekvenser som läxor kan ha. Läraren nämner 
exempelvis att det är som en bestraffning och att läxor inte hör hemma på elevernas 
fritid.  
 
Lärare 1 uppger att läxor ges från tillhörande matematikbok men även kompletterar 
med övningar från nätet. Dessutom ger läraren kluringar till eleverna, som dock inte 
får vara för svåra. Lärare 2 uppger att innehållet i läxan är problemlösning… 
 

... oftast inom det område vi jobbar med. Så det ska va mycket text. Men det ska 
va text dom förstår och det ska va begrepp. 

 
Av resultatet från analysen gällande de två första läxtillfällena hade eleverna 
matematikläxa ur matematikläxhäftet tillhörande aktuell matematiklärobok samt ett 
A-4 ark med Mattekluringar från nätet. Mattekluringarna innehöll 
problemlösningsuppgifter. Dessa bestod av text med tillhörande illustrationer. Vid 
det tredje läxtillfället hade eleverna matematikläxa ur matematikläxboken. Dessa 
uppgifter innehöll illustrationer med tillhörande text. Elevernas uppgift var att räkna 
ut vinklar. Läxan bestod även av textuppgifter där eleverna skulle rita och ange 
vinklar. Vid det fjärde läxtillfället hade eleverna matematikläxa ur 
matematikläxboken. Uppgifterna innehöll illustrationer med tillhörande text där 
uppgift 1-5 gick ut på att räkna ut vinklar. Vi kan inte bekräfta att det lärarna sagt om 
att läxuppgifterna tillhör aktuellt arbetsområde stämmer då detta inte framkom i 
samband med våra observationer. 
 
Vi frågade lärarna under intervjuerna om läxan följs upp i verksamheten och i så fall 
hur. Här svarade båda lärarna att de följer upp matematikläxan genom 
läxgenomgångar tillsammans i klassrummet och att eleverna får visa sina lösningar 
på exempelvis tavlan för lärarna och sina klasskamrater. Läxan rättas inte bara utan 
de måste gå igenom den. Lärare 2 frågar även eleverna om hur läxan gått och hur den 
känts. 
 

6. Slutsatser 
 
Syftet med vårt forskningsarbete var att ta reda på hur en lärare i årskurs fyra och en 
lärare i årskurs fem arbetade med matematikläxor under en tvåveckorsperiod. De 
slutsatser vi kan dra av våra resultat är att lärarna gav läxor i flera olika syften. Den 
ena nämnde att eleverna skulle färdighetsträna och därmed befästa sina kunskaper  
och den andra nämnde eget ansvar. Föräldrainsyn nämndes av båda lärarna. Läxan 
användes dessutom som en del av den formativa bedömningen genom att eleverna 
bland annat fick visa hur de tänkt och löst uppgiften vid läxgenomgången inför 
klassen.  
 
Formativ bedömning står det om i Skolverkets rapport vilket vi inledningsvis skrivit 
om. Även Bengtsson (2012) skriver att läxor är en del av bedömningen av eleverna.  
 
För tydlighetens skull har vi valt att ge konkreta svar på våra frågeställningar: 



15 

 

 
Vilken syn har lärare på läxor i matematikundervisning? 
 
I intervjun uppger lärare 1 att blandade läxor ges, dels från matematikläxboken och 
dels matematikuppgifter från nätet exempelvis kluringar. Läraren ger även eleverna 
egna studier som läxa. Lärare 2 nämner att eleverna får problemlösningsuppgifter 
oftast tillhörande det aktuella arbetsområdet samt att de får läxor med mycket text 
som innehåller begrepp. Båda lärarna uppger att ett syfte med matematikläxorna är 
att hemmet ska få insyn så att föräldrarna får se vad de arbetar med. Läxor kan enligt 
Cooper m.fl (2006) ha en positiv effekt på familjen då de bidrar till att elever blir 
medvetna om sambandet mellan det de gör i skolan och hemma. Dessutom bidrar 
läxor enligt författarna till ökad föräldrainvolvering och föräldrainflytande. Då den 
ena läraren nämner befästande av kunskap och mer övning som läxans syfte nämner 
den andra läraren bland annat eget ansvar. 
 
De syften som lärarna nämner att de har med att ge eleverna matematikläxor 
stämmer överens med det som vi ser av tidigare forskning vi tagit upp under 
teoridelen. Både Byström (2011), Johnsson (2008), Jansson & Tigerström (2010), 
Karlsson & Pålsson Sälling (2009) skriver exempelvis om att ett syfte med att ge läxa 
är att vårdnadshavarna ska få insyn och bli involverade i deras barns skolarbete vilket 
även de intervjuade lärarna belyser är ett syfte med matematikläxan. Fler syften som 
stämmer överens med det vi fått fram i vårt resultat och det vi sett i tidigare forskning 
är att läxan är till för att befästa kunskaper och färdighetsträna. Detta menar även 
Byström (2011), Johnsson (2008) samt Åkerblom & Palmberg (2011) är ett syfte med 
att ge läxa. 
 
Hur använder lärare läxor i matematikundervisningen? 
 
Enligt observationen såg vi att vissa tal av läxorna gicks igenom med eleverna. I 
intervjuerna uppger båda lärarna att de tillsammans med eleverna går igenom läxan i 
skolan, vilket stämmer överens med vår observation. Båda tar också upp att man bör 
vara medveten om föräldrars roll vid läxarbetet i samband med bedömning. Den ena 
läraren nämner att läxan och läxgenomgången används som en del av den formativa 
bedömningen där läraren kan se hur eleverna kan utvecklas. Den andra läraren 
använder läxgenomgången som en del av bedömningen men inte läxmaterialet. 
Enligt en av lärarna ges eleverna möjlighet att visa sina lösningar för 
klasskamraterna. Läraren menar att detta stärker eleverna samtidigt som de får ta del 
av fler lösningsmetoder. Enligt den andra läraren följs läxan upp genom att ställa 
frågor om exempelvis hur den gått och hur det känts. Även detta stämmer överens 
med vår observation då vi såg att lärarna frågade hur läxan gått och upplevts och 
eleverna gavs möjlighet att visa sina lösningar för klassen. 
 
På den ena skolan erbjuds inte läxhjälp medan det på den andra erbjuds vid ett 
tillfälle per vecka. På denna skola erbjuds dessutom eleverna emellanåt av läraren att 
stanna kvar efter skoltid vid de tillfällen läraren själv stannar kvar i klassrummet. 
Läraren nämner även att det ibland är okej att göra läxan på lektionen. Säljö (2011) 
skriver om Vygotskijs den närmaste utvecklingszonen. Enligt författaren definierar 
Vygotskij denna såsom det avstånd jämförelsevis som finns mellan vad barnet 
behärskar själv utan stöd och vad det behärskar med stöd.   
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7. Diskussion 
 
Då vi började vårt arbete hade vi funderingar kring om matematikläxan integreras i 
undervisningen. Vid en av våra intervjufrågor angående om matematikläxan följs upp 
i undervisningen nämner båda lärarna gemensamma genomgångar. Vi som 
intervjuare har inte ställt ytterligare frågor om detta men lärarna har inte spontant 
nämnt något om integrering i den fortsatta undervisningen utan endast uppföljning 
vid läxgenomgången. Därför kan vi anta att läxan inte arbetas med på ett mer 
integrerat sätt. Enligt en avhandling på Skolportens hemsida kan man läsa att finska 
elever presterar högre än bland annat svenska elever och att anledningen till detta är 
hur lärare arbetar med läxor. Det som skiljer deras arbetssätt åt är att de finska 
lärarna ser till att integrera läxorna så att de blir en del av undervisningen samt att de 
följs upp. Även Wallviks (2012) forskning visar att läxans roll skiljer sig åt då man 
jämför Finland och Sverige. 
 
Vi kan koppla samman det vi skrivit under teoridelen med de resultat vi fått i vår 
forskning. Vad beträffar matematikläxans syfte ser vi samband mellan våra resultat 
och tidigare forskning. Johnsson (2008) menar att syften med att ge läxa är att 
färdighetsträna och att involvera föräldrar. Även Byström (2011) skriver om 
föräldrainvolvering som ett av matematikläxans syfte liksom Jansson och Tigerström 
(2010). Cooper m.fl (2006) skriver också om läxans syfte och menar att syftet är för 
att låta eleverna repetera det de lärt sig i skolan samt befästa dessa kunskaper i nya 
situationer eller sammanhang. Dessutom är ett syfte enligt Cooper m.fl (2006) att 
informera föräldrar om vad deras barn gör i skolan. Utifrån det vi ser av våra resultat 
stämmer dessa överens med denna tidigare forskning då de visar att ena lärarens 
syfte med att ge eleverna matematikläxor är färdighetsträning och båda lärarnas syfte 
är att föräldrarna ska få insyn i elevernas skolarbete. Dessa syften kan enligt oss ses 
som fördelar med att ge läxor.  
 
Läxor kan ha nackdelar såväl som fördelar. Cooper m.fl (2006) menar att läxans 
nackdelar kan vara att föräldrar ställer orimliga krav på deras barn. Dessutom finns 
risk att föräldrarna ger för mycket hjälp utan att barnet förstår och att detta leder till 
fusk. En av lärarna vi intervjuade använde sig inte av det insamlade läxmaterialet 
som en del av bedömningen eftersom läraren ansåg att man inte med säkerhet kan 
veta om eleverna själva har gjort sin läxa. Vi kopplar detta till det som Cooper m.fl 
(2006) skriver om och anser själva att med för mycket hjälp utan att eleverna förstår 
utvecklas de inte. Författarna skriver att läxor kan leda till ökad skillnad mellan 
eleverna då vissa elever har möjlighet till väldigt bra hjälp och andra inte får någon 
hjälp alls.  
 
Schramm och Källbäck (2014) skriver om hur mycket tid som elever lägger ner på 
bland annat matematikläxor och fick resultatet att eleverna lägger ner mellan 15 till 
30 minuter på dessa. Westlund (2004) drar slutsatsen att frågor kring bland annat 
läxors svårighetsgrad och karaktär är viktiga att ta upp till diskussion bland lärare. 
När vi gjort vår läxanalys har vi uppskattat att tidsåtgången per läxa är cirka 20 
minuter. Vi håller med Westlund om att det är positivt med diskussioner kring läxans 
utformning och svårighetsgrad. Det är viktigt enligt oss att eleverna har de 
förkunskaper som krävs för att klara av att göra läxan. Förkunskapen tänker vi 
eleverna tillägnat sig via undervisningen i skolan. En av de intervjuade lärarna 
nämnde att läxan måste vara självgående. Detta anser vi visar på att läraren 
reflekterar över vilken typ av matematikläxa läraren ger avseende form och innehåll.  
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Förutom att läxorna ökar skillnaden mellan elever kan läxor även göra eleverna 
stressade. Ericsson och Hansson (2006) skriver att bland annat läxor leder till att 
elever upplever stress. En annan nackdel är enligt Cooper m.fl (2006) att eleverna 
kan bli utmattade psykiskt om för mycket skolarbete ges. Enligt Schramm och 
Källbäcks (2014) studie är merparten av eleverna på mellanstadiet i behov av stöd för 
att klara av att göra sina läxor. En av lärarna berättade att läxhjälp erbjöds på skolan, 
dock erbjöds det inte på den andra skolan. Vi anser att om läxor ges bör läxhjälp 
erbjudas med tanke på att alla elever inte har samma förutsättningar till hjälp med 
sin läxa från hemmet.  
 
Karlsson och Pålsson Sälling (2009) skriver om vårdnadshavares stöd och 
involvering gällande sina barns läxor i matematik. Deras resultat visar bland annat 
att de inte alltid har de kunskaper som krävs för att hjälpa sina barn. 
Vårdnadshavarna efterfrågar enligt författarna ökat samarbete mellan hem och skola 
i syfte att få större kunskap om samtida matematiska sätt att räkna på och genom det 
hjälpa sina barn att lösa uppgifterna. I de intervjuer vi gjorde med lärarna framkom 
att ingen av dem hade blivit kontaktad av elevernas föräldrar i syfte att få hjälp med 
att hjälpa sina barn med läxorna. 
 
Utifrån vårt forskningsarbete har vi sett att mer forskning kring elevperspektivet 
angående matematikläxor vore önskvärt. Detta är något som Westlund (2004) 
skriver om och hänvisar till Warton som ”konstaterar att det i stort sätt saknas 
studier där eleverna kommer till tals om huruvida läxor är till nytta när det gäller 
utnyttjandet av förmågan att planera sin tid och att lära sig goda studievanor.” (s.8). 
Även vi anser att det vore betydelsefullt att få mer kunskap om elevernas tankar och 
åsikter kring matematikläxor. Ett annat förslag på vad det kan forskas mer om är 
föräldrars involvering i läxor, gällande både tid och energi. Dessa tankar väcktes hos 
oss under arbetets gång, framförallt då båda lärarna svarat nej på frågan om 
föräldrarna kontaktat dem avseende att få mer kunskap för att kunna stödja sina 
barn i läxarbetet.  
 
Genom vårt forskningsarbete hoppas vi att vi bidragit till mer kunskap kring lärares 
arbete med matematikläxan och att det av läsare uppfattas som intressant och 
användbart. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Har du arbetat på fler skolor?  
3. Har du under din tid som lärare vidareutvecklat dig i form av någon kurs, 

utbildning eller kunskapslyft? 
4. Hur tycker du att det är att undervisa inom matematik? 
5. Hur noggrant följer du läroboken i matematik? 
6. Vad anser du om att ge matematikläxor? 
7. Varför ger du matematikläxor? 
8. Vilken typ matematikläxor ger du? 
9. Följs matematikläxan upp i verksamheten? Om ja, hur? 
10. Hur ofta ger du matematikläxor? 
11. Hur använder du matematikläxor i bedömningen? 
12. Erbjuds läxhjälp? Om ja, hur? 
13. Händer det att föräldrar kontaktar dig för att få hjälp med att hjälpa sina barn 

med matematikläxorna? Om ja, vilken typ av hjälp har då erbjudits? 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev till medverkande                      2014-02-25 
 
Hej! 
 
Vi vill börja med att tacka för att Du medverkar till vårt forskningsarbete. Syftet med 
detta arbete är att ta reda på hur en lärare i årskurs fyra respektive en lärare i årskurs 
fem i två olika kommuner arbetar med matematikläxor under några veckor. 
 
Frågeställningar: 

 Vad ger lärarna för typ av matematikläxor? 

 Vad är lärarnas syfte med matematikläxorna? 

 Följs läxorna upp i undervisningen? Hur? 

 Erbjuds läxhjälp? Vilken? 
 
Vi vill härmed informera om att deltagandet sker under frivilliga former och att Du 
när som helst kan avbryta ditt samarbete. Allt material kommer att hanteras anonymt 
utåt sett.  
 
De uppgifter vi planerar att genomföra med Dig och i Din verksamhet består dels av 
en intervju, en observation samt insamling av material. Intervjufrågorna kommer att 
baseras på våra frågeställningar och vårt syfte. Observationen vi tänkt genomföra har 
att göra med hur matematikläxorna följs upp. Med insamling av material menar vi att 
vi avser att samla in och analysera de matematikläxor som genomförts i klassen 
under fleraveckorsperiod.  
 
Hör gärna av Dig vid eventuella frågor. 
Med vänliga hälsningar  
 
Ida och Ann-Margreth 
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Bilaga 3  
 
Observationsschema 
 
Vi vill observera hur matematikläxorna följs upp av läraren vid återlämnandet till 
eleverna.  
 
Diskuteras det angående hur läxarbetet har fungerat hemma? 
 
Görs någon gemensam genomgång angående läxan? 
 
Tas de rätta svaren och lösningarna upp?  
 
Kopplas läxorna till det aktuella arbetsområdet? 
 
Informeras eleverna om att detta är en del av en helhet, för den totala bedömningen? 
 
Ges kompletteringsuppgift avseende läxan? 
 
 
 


