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Sammanfattning 
Skolan är ett omdebatterat ämne i samhället och i massmedia. Under de senaste åren har 
en av de mest diskuterade frågorna i denna debatt varit läxornas vara eller icke vara. Då 
det inte finns krav på att läxan ska vara en del av elevens undervisning handlar debatten 
om huruvida den ska vara en del av undervisningen eller ej. Denna studies syfte är att 
belysa hur matematiklärare i årskurs 1-3 beskriver sitt användande eller icke 
användande av läxor i undervisningen. Den belyser även i vilken grad läxan anpassas 
utifrån individens behov och förutsättningar. För att uppnå syftet genomfördes 
kvalitativa, ostrukturerade intervjuer med sex informanter. Den insamlade datan 
bearbetades genom en innehållsanalys. Resultatet visade att det finns två olika 
kategorier bland de undersökta lärarna, de som använder eller de som inte använder sig 
av matematikläxor. Dock visade resultatet i denna studie att båda kategorierna använde 
sig av hemuppgifter av varierande slag. Vår förhoppning med denna studie är att lyfta 
fram lärares tankar som finns vid användandet eller icke användandet av 
matematikläxor. Detta för att lyfta för- och nackdelar som lärare upplever finns vid 
användandet eller icke användandet av läxor i matematikundervisningen. 
 
 
Nyckelord 
Matematikläxa, läxa, matematikundervisning, lärare, matematik 
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1 Inledning 
Läxan är och har länge varit ett omdebatterat ämne inom skolan såväl som i media. 
Diskussionerna kretsar kring huruvida läxan ska ingå i skolans undervisning eller ej, 
syftet vid användandet av läxa men också om skolan har rätt att skicka med uppgifter 
som skall göras i hemmet. 
 
Det finns inga krav i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Lgr11, Skolverket, 2011) att läxor skall vara en del av undervisningen. Trots detta är 
det flera lärare som väljer att använda sig av läxor. Alla elever har varierande 
förutsättningar att lära samt har skiftande hemförhållanden med olika möjlighet till stöd 
och hjälp. Som lärare är det viktigt att ha medvetenhet om detta och även ha ett tydligt 
syfte vid användandet av läxor. 
 
Resultaten i PISA:s undersökning 2012 visar att sedan starten 2003 har resultaten 
sjunkit både bland hög- och lågpresterande elever inom matematikämnet 
(Utvärderingsavdelningen, Skolverket, 2014). Detta resultat bygger på elever i åldern 
15år och är övergripande nationellt. Under dessa nio år har elevernas kunskaper i 
matematik försämrats. Som blivande lärare är detta en varningsklocka och fokus bör 
ligga på att ge eleverna en stabil grund i matematikundervisningen redan i årskurs 1-3, 
för att uppmuntra och möjliggöra ett fortsatt lärande. Vi har därför valt att skriva ett 
självständigt arbete inom matematikdidaktik med inriktning matematikläxan. 
 
Vi läser nu vårt sista år på lärarutbildningen och har genomfört ett flertal 
verksamhetsförlagda perioder, VFU (VerksamhetsFörlagd Utbildning). Under dessa 
perioder har vi samlat på oss erfarenhet och haft möjlighet att se och jämföra hur läxor 
används på olika skolor. En av de skillnader som vi lagt märke till och reflekterat över 
under vår VFU är att användandet eller avsaknaden av läxor inom 
matematikundervisningen varierar mellan lärarna och skolorna. 
 
Vi är därför intresserade av att ta del av lärarens synsätt och syfte kring  användning 
alternativt icke användning av läxor, är den utformad för individen eller bara en del av 
den allmänna undervisningen? Vi har valt att fokusera på om läxan är en kvarhållen 
tradition eller ett medvetet val i undervisningen med ett tydligt syfte kring dess 
användning eller icke användning.  
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2 Syfte 
Fokus i denna studie är att belysa lärares syfte vid användningen eller icke 
användningen av matematikläxor i undervisningen i årskurs 1-3. I studien undersöks 
hurvida läxan har ett undervisningssyfte för den enskilda eleven eller om den är en 
kvarhållen tradition. 
 
2.1 Frågeställningar 
Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

- Hur motiverar lärare varför de använder läxor eller inte i sin 
matematikundervisning? 

- Hur reflekterar de lärare som tillämpar läxor över elevers förutsättningar och 
individuella behov vid utformandet av matematikläxor? 
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning och litteratur som behandlar läxans roll i 
skolundervisningen att presenteras. Litteraturgenomgången för studien omfattar 
skolundervisningens upplägg, innebörden av begreppet läxa, hur läxor utvecklats 
historiskt sett och hur läxans möte med hemmet upplevs samt för- och nackdelar vid 
användandet av läxor. 
 
3.1 Skolundervisning 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 
sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla.  

(Skolverket, 2011:8) 
 
Dagens skola är uppbyggd på ett sätt som gör det möjligt för alla individer att få en 
likvärdig möjlighet att utvecklas och få utbildning efter sina individuella behov 
(Skolverket, 2011). 
 
För att detta skall vara möjligt är det viktigt att erbjuda eleven möjlighet att arbeta och 
lära med hjälp av varierande metoder, utformade efter elevgrupp och individ 
(Granström, 2007). Om undervisningen är varierad ges alla elever möjlighet att på olika 
vis kunna ta till sig och uttrycka sin kunskap och sina förmågor. Med hjälp av ett 
varierat arbetsätt får läraren fler möjligheter att upptäcka och kunna bemöta elevernas 
styrkor och svagheter. Som lärare bör det finnas förkunskap kring elevens 
lärandesituation och ett språk som är anpassat för alla elever (Löwing, 2004). Genom 
detta kan läraren utforma undervisning och hjälpmedel för vidareutveckling av elevens 
kunskap och möta eleven på dess individuella kunskapsnivå (Pettersson & Wistedt, 
2013). 
 
Att återkoppla elevers prestationer är ett viktigt moment i undervisningen då det ger 
eleven möjlighet att fortsätta utveckla sitt lärande (Lundahl, 2014). Det är viktigt att 
återkopplingen inte enbart fokuserar på brister utan även lyfter fram positiva aspekter 
och exempel på hur eleven kan arbeta vidare (Harrison & Howard, 2013). 
 
3.2 Vad menas med läxa? 
Med läxa menas frivilliga arbetsuppgifter eller komplettering av skoluppgifter (Glasser, 
1996). Läxan befinner sig i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola 
och hem, individ och kollektiv (Westlund, 2004), detta illustreras i figur 1. 
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Figur 1:  Läxan ligger mittemellan och berör alla olika delar i figuren (Westlund, 
2004:79) 
 
Läxor är ofta uppbyggda som ett kompletterande material till den pågående 
undervisningen och innehåller ofta olika repetitionsuppgifter (Pettersson & Wistedt, 
2013). Den sistnämnda definitionen av läxa är den som används i denna studie. 
 
3.3 Läxor historiskt sett 
I dagens Läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) och i läroplanen dessförinnan, Lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) nämns ej läxor som någon obligatorisk del av 
undervisningen. I tidigare läroplaner har läxan benämnts på olika vis och med ett 
varierat synsätt kring läxans roll i undervisningen. I Lgr 62 beskrivs läxan som en del av 
arbetsmomentet där man inhämtar färdigheter och kunskaper (Skolöverstyrelsen, 1962). 
Läroplanen från 1969 tar upp att läxan bör vara frivillig för eleverna (Skolöverstyrelsen, 
1969). Tankesättet ändras igen i Lgr 80 då läxan benämns som en del av skolans 
arbetssätt (Skolöverstyrelsen, 1980). 
 
Ordet läxa har under åren blivit ett laddat ämne. Jämförelser visar att studenter de 
senaste åren visar på intresse att skriva skolarbeten och uppsatser kring läxans 
betydelse, att diskutera skillnader och olikheter gällande läxans existens i olika skolor 
(Westlund, 2004). 
 
3.4 Läxans möte med hemmet 
Skolan och hemmet bör ha en nära relation och ett bra samspel med varandra då deras 
fokus är eleven och elevens välmående och utveckling. Situationen i hemmet påverkar 
skolsituationen och vice versa (Andersson, 2004). Att använda sig av läxor är något som 
påverkar privatlivet, både för lärare som behöver rätta läxor efter skoltid men även för 
eleverna som inte kan koppla bort skolarbetet efter skoldagens slut. Båda parters tid 
påverkas då de styrs av mängden läxor (Westlund, 2004). Läxor bör vara små men dock 
många och regelbundna för att ge elever studievanor (Steinberg, 2006). Vuxna anser att 
genom läxor får eleverna ta ansvar för sitt egna lärande samt att det är en bra repetition 
till inlärandet  i skolan (Steinberg, 2006; Westlund, 2004). 
 
Lange och Meaney (2011) lyfter i sin artikel Street, Baker och Tomlins tankar kring att 
läxan ofta används som ett kommunikationsmedel mellan hem och skola. De anser att 
detta kan bli problematiskt då dessa parter kan ha olika förväntningar kring läxor. Det 
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kan skapa förvirring och frustration hos eleven som blir mellanparten i dessa 
meningsskiljaktigheter. Högpresterande elever har lättare att förklara för sina föräldrar 
hur skolan vill att läxan skall genomföras menar Lange och Meaney (2011). 
 
En effekt av att använda läxan som kommunikationsmetod mellan skola och hem är att 
det vid otydliga instruktioner kan väckas frustration hos eleven. Detta kan leda till 
vägran att ta emot hjälp från föräldrarna, som i sin tur kan resultera i att läxorna ej blir 
gjorda vilket skapar irritation hos förälder och lärare (Lange & Meaney, 2011). De 
menar att denna frustration är vanligare hos elever i matematiksvårigheter då de hamnar 
i en situation där skolans och föräldrarnas förväntningar krockar. Dessa traumatiska 
upplevelser kan ha en långvarig effekt på elevens relation till matematikämnet. Lange 
och Meaney (2011) tar även upp Coutts funderingar kring skolan, eleven och hemmets 
olika förväntningar kring läxor. Dessa förväntningar gör att det skapas en spänning i 
hemmet vilket i sin tur kan påverka relationerna menar Coutts. Eleverna ser ofta inte 
samma syfte med läxor som föräldrar och lärare. De sistnämnda ser nyttan av att eleven 
lär sig planera sin tid, studieteknik eller att övning ger färdighet. Eleven gör läxor för att 
förbereda sig inför de högre årskursernas arbete eller för att undvika gnäll hemma eller i 
skolan. 
 
Att arbeta med läxor kan påverka elevers sociala liv under fritiden både på positivt och 
negativt vis. Elevernas tid till att delta i andra fritidsaktiviteter minskar men samtidigt 
ges möjlighet att samarbeta med sina kamrater och lära sig under gemensamma former 
samt att utvecklas på ett lustfyllt vis genom detta samarbete (Westlund, 2004). 
 
För att underlätta läxarbetet för eleverna gäller det att föräldrarna är väl informerade 
kring läxorna, detta för att kunna stötta sina barn samt planera tiden (Steinberg, 1986). 
Läxor hjälper föräldrarna att få en inblick i vad deras barn gör i skolan, men 
huvudansvaret för inlärningen ligger hos lärarna (Steinberg, 1986). 
 
3.5 Fördelar med läxor 
Flera av dem som är positivt inställda till användning av läxor menar att läxorna ger 
eleven möjlighet att ta in mer kunskap då skoldagen utökas och även pågår i hemmet 
(Cooper, 2007). Cooper (2007) presenterar i sin forskning fyra positiva effekter kring 
läxanvändning för eleverna: 
 

Immediate Achievement and Learning; Better retention of factual knowledge, 
Increased understanding, Better critical thinking, concept formation, and 
information processing, Curriculum enrichment  
Long-Term Academic; Encourages learning during leisure time, Improved 
attiudes toward school, Better study habits and skills 
Nonacademic; Greater self-direction, Greater self-discipline, Better time 
organization, More inquisitiveness, More independent problem solving 
Greater Parental Appreciation of, and Involvement in, Schooling            

(Cooper, 2007:9, vår kursivering) 
 
Den första positiva inverkan som Cooper (2007) presenterar är omedelbar prestation 
och inlärningseffekten. Med den menar Cooper att elevernas faktakunskaper håller 
längre, de får en ökad förståelse, ett utökat kritiskt tänkande, en bredare 
begreppskunskap med en berikande undervisningsplan. 
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Den andra effekten som beskrivs är långsiktig effekt på lärande. Men denna effekt 
menas att elever uppmuntras till lärande på fritiden, det ger en positiv attityd gentemot 
skolan och resulterar i bättre studievanor och färdigheter. 
 
Den tredje effekten som beskrivs är ej akademisk effekt på lärande. Med denna menas 
att eleven får en ökad självstyrning, självdisciplin, förmåga att planera sitt arbete, en 
ökad nyfikenhet och problemlösningsförmåga. 
 
Den fjärde och sista effekten är föräldrars uppskattning och engagemang i skolan. 
Hemmet blir engagerat i elevens skolsituation och eleven blir medveten om den 
kopplingen. 
 
Svensson och Svensson (2005) tar i sin undersökning upp att på grund av dagens 
skolsituation upplever lärare att det är svårt att hinna med all undervisning under 
skoldagarna. De menar således att om läxorna avskaffats så hade det krävts längre 
skoldagar alternativt färre elever i klasserna för att hinna med all undervising. 
 
3.6 Nackdelar med läxor 
Enligt Westlund (2004) finns det väldigt lite forskning som visar negativa konsekvenser 
med läxor, det beror på att läxor alltid setts som något positivt i lärandet. Dock tar 
Westlund (2004) upp den sociala rättvisan och den individuella påverkan som två 
negativa konsekvenser för eleverna. I den sociala rättvisan visas en tydlig skillnad 
mellan låg- och högpresterande elever, det blir även orättvist för elever utan tillgång till 
hjälp hemifrån och det kan öka risker för fusk. Elevens motivation till lärande kan 
påverkas negativt, det leder även till stress och elevernas tid till andra aktiviteter 
begränsas. Westlund (2004) menar att flera elever uppfattar läxan som ett stressmoment 
under sin fritid då de anser att läxans omfång inte är anpassat efter tiden de ges för att 
lösa uppgiften. Cooper (2007) presenterar fem negativa effekter för eleverna vid 
användning av läxa: 
 

 Satiation; Loss of interest in academic material, Physical and emotional fatigue 
Denial of Access to Leisure Time and Community Activities 
Parental Interference; Pressure to complete and perform well, Confusion of 
instructional techniques 
Cheating;Copying from other students, Help beyong tutoring 
Increased Differences Between High and Low Achievers  

(Cooper, 2007:9, vår kursivering) 
 
Den första effekt som Cooper (2007) beskriver är mättnad. Med detta syftar han till 
elevens förlust av intresset kring akademiskt material, han menar även att läxor ger 
eleverna en fysisk och känslomässig utmattning.  
 
Den andra effekt som beskrivs är påverkan på elevers fritid. Eleverna nekas tillgång till 
andra fritidsaktiviteter då läxorna tar upp fritiden.  
 
Tredje effekten som kan ses är involvering av föräldrar. Då föräldrarna involveras ökar 
pressen på eleven att prestera på topp hela tiden och frustration om läxan tolkas på ett 
annorlunda vis av hemmet än skolan.  
 
Fjärde effekten är fusk. Detta kan ske medvetet eller omedvetet vid hjälp från andra 
elever eller föräldrar. Den femte och sista effekten som Cooper (2007) beskriver är ökad 
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skillnad mellan hög och lågpresterande elever. Elever från olika sociala 
hemförhållanden ges varierad möjlighet till hjälp och arbetsro. 
 
Genom läxor lämnar skolan över ansvaret för inlärning till eleven och hemmet. 
Föräldrarnas och elevernas relation påverkas då föräldrarna måste inta en lärarroll som 
bygger på deras egna skolgång och deras upplevelse av denna (Lange & Meaney, 
2011).  Elevernas tid hemma går åt till att planera och strukturera så att de skall hinna 
med de uppgifter som skickas med hem från skolan. Skolan har istället blivit en plats 
för umgänge och intag av information om vad som skall göras i hemmet under fritiden 
(Westlund, 2004). 
 
Eleverna har blivit ensamma i sitt matematiska lärande i skolundervisningen, de får 
själva ta ansvar för sitt lärande och läraren delar endast ut uppgifter istället för att 
undervisa (Sandahl, 2014). Utan lämpligt stöd är det svårt både för elever i svårigheter 
och de som har lätt för ämnet att utvecklas och öka sin prestationsförmåga (Pettersson 
& Wistedt, 2013). Detta är ett problem med läxan då den skickas med till hemmet där 
alla elever har olika förutsättningar att få hjälp. Att lösa liknande uppgifter och repetera 
är endast till hjälp om eleven har tydliga brister i sin kunskap (Pettersson & Wistedt, 
2013). 
 
 
4 Metod 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras vårt val av metod, vårt genomförande vid 
urval, förundersökning, intervjuer samt de forskningsetiska ställningstagandena. Det 
sker även en presentation av analysmetoden som använts till studien samt bedömning- 
och värderingskriterier där studiens överförbarhet, pålitlighet och äkthet diskuteras.   
 
4.1 Val av metod 
I en kvalitativ studie förklaras verkligheten utifrån tankar och upplevelser medan en 
kvantitativ studie mer syftar till att beskriva verkligheten (Lantz, 2014).  Då studien 
belyser lärares syfte kring användningen eller icke användningen av matematikläxor 
valdes kvalitativ metod. En kvalitativ metod undersöker och beskriver utifrån 
informanternas synsätt, erfarenheter och upplevelser (Bryman & Bell, 2013; Bryman, 
1997; Kvale & Brinkmann, 2009). Detta passar sig bäst i studien då det är 
informanternas tankar kring användningen eller icke användningen av läxor som vi vill 
undersöka. 
 
För att få en tydlig bild av informanternas tankar valdes att genomföra intervjuer. Vi 
ansåg att en enkät ej skulle ge informanterna möjlighet att utveckla sina svar. Detta 
skulle leda till att vi ej kunde ta del av deras åsikter och tankar på samma vis. Genom 
intervju ges även vi som intervjuare chansen att ställa följdfrågor för att gå på djupet i 
de olika frågorna (Trost, 2012). 
 
Vi valde att använda oss av ostrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi som 
intervjuar styr intervjun så lite som möjligt och ger informanten stort utrymme till att 
utveckla sina tankar (Bryman, 1997). Vi ansåg att denna metod var den som var mest 
lämpad för vår studie då den  gav oss möjlighet att få ut så mycket som möjligt av mötet 
med informanterna genom att vi formade frågorna efter informantens svar. För att vara 
säkra på att vi ändå skulle få med alla frågor som vi tyckte var intressanta och för att 
försäkra kvaliteten av vår studie så utformades en intervjuguide (Bilaga A). 
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Intervjuguiden är utformad med flera detaljerade frågor. Dessa var enbart nedskrivna för 
att vi båda skulle inneha rollen som intervjuare och för att intervjuerna skulle behandla 
samma innehåll oavsett vem av oss som ledde intervjun. 
 
4.2 Genomförande 
4.2.1 Urval 
Då vårt syfte är riktat mot matematikläxan i årskurs 1-3 var det ett krav att informanter 
skulle vara aktiva, legitimerade lärare inom matematikundervisningen i dessa åldrar. Vi 
valde att ha ett målinriktat urval, med detta menas att informanterna väljs ut efter deras 
kunskap inom det område som undersöks (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 
Då vår studie handlar om matematiklärares uppfattning av läxor i årskurs 1-3 så valdes 
informanter som är behöriga inom matematik i de årskurserna. Vid urvalet av 
informanter till studien användes även bekvämlighetsurvalet.  Bryman (2011) beskriver 
att bekvämlighetsurvalet väljs utifrån tillgänglighet på informanter inom rätt 
kunskapsområde. Vi utgick ifrån detta urval då vi använde vårt kontaktnät från våra 
tidigare VFU-placeringar för att få tag på lämpliga informanter. 
 
Data samlades in på skolor i en mellanstor kommun i södra Sverige vilket begränsade 
vårt urval. Skolorna som vi besökte låg alla lokaliserade i olika statsdelar samt var av 
varierande storlek. Vi valde att endast intervjua en lärare per skola för att få ett bredare 
undersökningsfält. Detta, ansåg vi, skulle ge en mer överförbar studie och ett mer 
trovärdigt resultat då vi samlat in data från flera olika skolor och dess aktiva lärare. 
 
Att vi hade en relation till några av våra informanter ansåg vi vara en fördel. Johansson 
och Svedner (2010) menar även de att detta kan vara positivt då det finns ett förtroende 
mellan parterna sedan tidigare.  
 
Vid valet av lämpliga informanter gjorde vi ett medvetet val. De informanter vi valde 
har olika erfarenhetsbakgrund. Detta medför en bredd i studien genom olika varianter 
och uppfattningar (Johansson & Svedner, 2010). 
 
Att använda sig av informanter man är bekant med sedan tidigare kan göra det svårt att 
skilja på den fakta som kommer fram under intervjun samt den fakta som funnits sedan 
tidigare. Detta anser vi ej vara ett problem för oss då vi är två som medverkar under 
intervjun men endast en av oss har tidigare relation med informanten. Den information 
som funnits sedan tidigare kan urskiljas då båda inte hade den. Vi valde även att spela in 
intervjun för att ha möjlighet att i efterhand kontrollera vad som sades under intervjun. 
 
4.2.2 Förundersökning 
För att komma i kontakt med potentiella informanter valde vi att skicka ut mail (Bilaga 
B). I mailet presenterade vi vår studies syfte, vi presenterade oss själva samt gjorde en 
förfrågan om deltagande. Vi informerade även om att det var helt frivilligt att delta och 
att det var en anonym undersökning som endast skulle användas i forskningssyfte. Vårt 
mail skickades ut till elva lärare varav nio svarade. Sex av dessa hade möjlighet att delta 
i vår studie, övriga tre ansåg sig ha fullt upp med sitt arbete och hade ej tid att delta. 
 
Intervjuundersökningen inleddes med en pilotintervju. Detta för att vi ville testa 
intervjuguiden och för att se om intervjun gav svar på våra frågeställningar men även 
för att vi själva ville känna oss för i intervjusituationen. Bryman (2011) menar att det 
efter en pilotintervju är möjligt att anpassa sina frågor och deras ordning utefter hur 
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intervjun fortlöpt. Under intervjun upplevde vi att vårt upplägg fungerade bra, en av oss 
var aktiv intervjuare och den andre antecknade stödord. 
 
Vi spelade även in intervjun. Genom detta arbetssätt tror vi att vi behandlar intervjun på 
lämpligast sätt för att få ut så mycket information som möjligt. Då vi upplevde att vår 
pilotintervju gav oss relevant material så valde vi att följa Trost (2010) råd och 
använder även denna datainsamling i vårt resultat. Efter vår pilotintervju diskuterade vi 
och kompletterade med ett fåtal förslag på följdfrågor till kommande intervjuer men 
behöll våra huvudfrågor. 
 
4.2.3 Intervjuerna 
Via mailkontakt bestämde vi tid och rum för intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes 
under samma vecka i respektive lärares hemklassrum. Att intervjuerna genomfördes i 
hemklassrummet var för att läraren skulle känna sig bekväm och avslappnad i den miljö 
vi befann oss i. Vi deltog båda två på alla intervjuer för att ta del av allt material. För att 
inte informanten skulle hamna i ett underläge, som ofta kan bli fallet vid två intervjuare 
(Trost, 2010) så hade en av oss rollen som intervjuare medan den andra antecknade 
stödord under intervjun. Detta gjorde också att intervjun mer liknade ett vardagligt 
samtal och att stämningen ej  var som vid en utfrågning. Intervjuerna spelades in, 
genom detta gavs möjlighet att lyssna på intervjuerna upprepade gånger. Trost (2010) 
menar att man kan finna material som annars skulle förbisetts exempelvis tonfall, som 
kan vara avgörande, genom att lyssna på det inspelade materialet upprepade gånger. 
 
Under samtalet användes intervjuguiden som stöd, detta för att ha riktlinjer och erhålla 
en röd tråd under intervjun. Beroende på informantens svar så varierade följdfrågorna, 
därför var inte en enda intervju lik den andra. I intervjuguiden var frågorna i specifik 
ordning. Vi började med öppna generella frågor om lärarens egna erfarenhet av läxor för 
att inleda ett avslappnat samtal. Frågorna gick sedan över till läxans utformning och 
koppling till undervisningen för att sedan leda vidare samtalet mot elevens och 
vårdnadshavarens roll kring läxan. Efter att intervjuerna avslutas och vi lämnat skolan 
satt vi gemensamt och sammanfattade skriftligt det som framkommit under intervjun. 
Detta menar Bryman (2013) är en viktig del i processen inför analysen. 
 
Intervjuerna upplevdes som mer lyckade för varje intervju som genomfördes då det 
kändes mer naturligt att inneha rollen som intervjuare. Dock känner vi oss ej som 
fulländade intervjuare men anser precis som Trost (2010) att övning ger färdighet, så 
om man genomför fler intervjuer så utvecklas och förbättras tekniken. Det material som 
samlats in känns relevant för vår studie och har ett brett och intressant innehåll. 
 
4.2.4 Forskningsetiska ställningstagande 
Vid intervju av informanter krävs det att de intervjuande informerar om 
forskningsetiska principer som finns för det grundläggande individskyddskravet. Dessa 
principer sammanfattas av Vetenskapsrådet (2011) i fyra krav, dessa är: 
 

- Informationskravet - Syftet med undersökningen skall presenteras för 
informanter samt att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta 
deltagandet närhelst de vill. 

- Samtyckeskravet - Informanterna bestämmer själva om de vill vill delta och kan 
avbryta sitt deltagande närhelst de vill. 

- Konfidentialitetskravet - Det som informanten svarar kommer ej att föras vidare 
och kan inte ledas tillbaka till denna person. 
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- Nyttjandekravet - Det insamlande datamaterialet används endast i 
forskningssyfte. 

 
Vid utformandet av mailet som skickades till de tilltänkta informanter hade vi 
ovannämnda krav i åtanke. Kraven upprepades även vid det personliga mötet med 
informanten för att förtydliga att det är en frivillig undersökning. Då det genomförs 
intervjuer så är informanterna ej anonyma för personen eller personerna som intervjuar 
(Trost, 2010), men vid presentation av resultatet kommer vi att anonymisera dem för 
läsaren av vår studie. 
 
4.3 Analys 
4.3.1 Analysmetod 
Vi utgick från en kvalitativ innehållsanalys under bearbetningen av vårt insamlade 
material. En kvalitativ innehållsanalys innebär att det sker ett sökande efter 
gemensamma teman i det insamlade materialet (Kvale & Brinkman, 2014). Utifrån 
teman sker en kategorisering och kodning av det insamlade materialet för att kunna 
besvara studiens forskningsfrågor (Johannessen & Tufte, 2003). Vid fortsatt bearbetning 
av materialet valde vi ut kategorier och koder som vi sökte efter i intervjuerna. Detta för 
att kunna dela upp intervjuerna i våra olika teman och därmed kunna se likheter och 
olikheter i dessa. Stukát (2005) menar att bortsortering av data ej får grundas på 
författarens förväntningar på svar och resultat. Genom att göra detta sorterades en stor 
del av den insamlade datan bort som ej hjälpte till att besvara frågeställningarna.   
 
Under våra intervjuer kunde vi urskilja två tydliga teman, dessa var Användaren och 
Icke användaren. Vid bearbetningen av det insamlade materialet skedde kategorisering 
och kodning utefter dessa två teman. Inledningsvis lyssnade vi igenom intervjuerna och 
transkriberade delar av det inspelade materialet. Det transkriberade materialet, 
anteckningarna från intervjuerna och det inspelade materialet bearbetades ett flertal 
gånger för att söka efter gemensamma koder i temat, såsom hemmets upplevelse av 
läxan. 
 
I studien gjordes valet att presentera de sex informanter under fiktiva namn 
och  presenteras som kvinnliga. Detta valde vi för att det ej skall vara möjligt att 
identifiera lärarna eller påvisa skillnader mellan kön. Nedan följer en beskrivning av 
informanterna: 
 
Annelie - Tillhör kategorin Icke användare. Verksam matematiklärare i årskurs 1-3 
sedan 14 år. 
Beatrice  -  Tillhör kategorin Användare. Verksam matematiklärare i årskurs 1-3 sedan 
23 år. 
Cecilia - Tillhör kategorin Icke användare. Verksam matematiklärare i årskurs 1-3 
sedan 5 år. 
Daniella - Tillhör kategorin Användare. Verksam matematiklärare i årskurs 1-3 sedan 2 
år. 
Erika - Tillhör kategorin Användare. Verksam matematiklärare i årskurs 1-3 sedan 35 
år. 
Frida - Tillhör kategorin Användare. Verksam matematiklärare i årskurs 1-3 sedan 10 
år. 
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4.3.2 Bedömning- och värderingskriterier 
Med utgångspunkt från Brymans (2011) tolkning av Lincon och Gubas bedömning- och 
värderingskriterier av kvalitativa undersökningar. Författarna menar att det i den 
kvalitativa studien inte finns endast en sanning så därför går det inte att mäta reliabilitet 
och validitet på samma vis som i en kvantitativ studie. Lincon och Guba  har istället valt 
att använda sig av begreppen trustworthiness och authenticity som Bryman (2011) 
beskriver som tillförlitlighet och äkthet. 
 
Tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning mäts i dess trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet och 
pålitlighet grundas på vilken forskning som genomfördes och huruvida denna 
genomfördes rätt. I denna studie presenteras vårt tillvägagångssätt och genomförande 
för att läsaren själv skall kunna bedöma om detta var rätt sätt att undersöka på för att få 
trovärdiga och pålitliga resultat. 
 
Överförbarheten i ett arbete mäts ej genom antalet informanter utan istället av deras svar 
och formuleringar, det är alltså viktigt att gå på djupet för att få förståelse och 
information. Att informanterna som deltog arbetade på olika skolor ökar 
överförbarheten då det sker en jämförelse även mellan dessa skolor. Genom att 
presentera detaljerade beskrivningar ges läsaren en god bild av hur undersökningen gått 
till och kan utifrån detta bedöma huruvida de anser att undersökningen är överförbar 
(Bryman, 2011). Som forskare är det viktigt att hålla personliga åsikter och värderingar 
åt sidan och granska materialet på ett objektivt vis, vilket vi har försökt göra under 
arbetet med studien. Som granskare av texten är det dock viktigt att vara medveten om 
att författaren utan någon åtanke kan ha råkat förmedla sin egen uppfattning. 
 
Äktheten i en kvalitativ studie avgörs utifrån om det ges en rättvis bild av 
informanternas åsikter och om det som läsare  går att skapa en förståelse för andras 
tankar och upplevelser (Bryman, 2011). I  presentationen av resultat och i diskussionen 
har försök gjorts att få med alla informanters tankar och funderingar för att ge en 
överblick kring olika lärares syfte med matematikläxor i de lägre åldrarna. 
 
 
5 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av analysen att presenteras. Avsnittet är uppdelat i två 
olika underrubriker,  Användare och Icke användare. Dessa är utformade efter de teman 
och kategoriseringar som skedde under analysen av den insamlade datan för att besvara 
våra frågeställningar. Inledningsvis repeteras frågeställningar: 
 

-       Hur motiverar lärare varför de använder läxor eller inte i sin 
matematikundervisning? 

-        Hur reflekterar de lärare som tillämpar läxor över elevers förutsättningar och 
individuella behov vid utformandet av matematikläxor? 

 
I studien har citat från intervjuerna beskrivits för att förtydliga informanternas tankar 
och resonemang. Våra informanter är anonymiserade och avkodade till namnen; 
Annelie, Beatrice, Cecilia, Daniella, Erika och Frida. Avkodningen har skett utan 
inbördes ordning för att det ej skall vara möjligt att koppla citat till en lärare. Under 
4.3.1 Analysmetod finns en mer utförlig presentation av informanterna. 
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5.1 Användare  
I det här avsnittet presenteras resultatet av de informanter som använde sig av 
matematikläxor. 
 
5.1.1 Lärares upplevelser av matematikläxor 
Lärare i temat Användare såg alla läxan som en självklar del i sin 
matematikundervisning. De talade alla om att läxan är en bra komplettering till den 
undervisning som sker i skolan. Detta för att läxan ger eleven möjlighet att under sin 
fritid arbeta med färdighetsträning och på så vis utveckla sin matematiska kunskap 
utanför skolans väggar. Det framkom även under intervjuerna att det på skolan ofta 
fanns en tyst överenskommelse om att matematikläxan var en självklar arbetsmetod. 
 
         Jag använder läxor för att det är något som är som en osagd regel här på skolan, 

jag tror att det är något som föräldrarna förväntar sig för att det alltid varit en del 
av skolan.      

(Daniella) 
 
En av informanterna berättade att det endast var inom matematikundervisningen som 
hon hade återkommande läxor.  Hon menade på att matematik är något som elever bör 
repetera flera gånger för att automatisera de olika räknemetoderna. De tre andra 
informanterna uttryckte liknande åsikter då de betonade att det var repetitionen i läxan 
som var det viktiga för att befästa kunskapen. 
 
Alla informanter uttryckte att de använde läxan för att komma snabbare framåt i sin 
undervisning för att de skulle hinna nå de utsatta matematiska målen i Lgr11. De såg 
även läxan som en möjlighet att informera vårdnadshavarna om vad som behandlades 
under undervisningen i skolan och på så vis få dem insatta och engagerade i sitt barns 
skolgång. 
 
Alla informanter såg svårigheter vid användandet av matematikläxa. Dock var det 
endast två av informanterna som såg verkliga svårigheter som de ansåg att läxor kunde 
medföra. De nämnde att läxor förlänger arbetsdagen för läraren då de måste rätta och 
följa upp för att syftet med läxan skall uppnås. De lyfte även problematiken med att alla 
elever inte gjorde sina läxor och eleverna kom från olika hemförhållande med varierad 
möjlighet till läxhjälp. 
 
5.1.2 Matematikläxans utformning 
Tre av informanterna såg läxan som ett komplement till undervisningen och menade att 
läxan skulle vara kopplad till den pågående skolundervisningen. De använde sig alla av 
varierande utformning på läxorna men påpekade att de oftast bestod av räkneuppgifter. 
Läxans innehåll varierade i takt med att arbetsområdena ändrades men det var under 
hela tiden färdighetsträning och repetition som var i fokus. En återkommande läxmetod 
hos informanterna var att läxan gavs om eleverna ej hunnit så långt under 
lektionstimmarna och behövde arbeta ikapp under sin fritid. Läxan blev genom detta 
anpassad till den individuella elevens kunskap och prestationer. Detta för att eleverna i 
klassen skulle befinna sig på en liknande kunskapsnivå så att lärarens undervisning 
skulle nå ut till alla. Lärarna uttryckte att eleverna i deras klasser var medvetna om 
denna sortens läxa vilket gjorde att de blev motiverade att jobba under lektionspassen 
för att få ledigt under sin fritid. 
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Det vi arbetar med i skolan är nytt för eleverna och jag vill övervaka dem så att 
jag vet att de inte lär sig att lösa uppgifterna på fel sätt. Jag gör istället läxor för 
att de ska repetera sånt som vi jobbat med innan så att de inte glömmer bort det.  
     (Frida) 

 
En av informanterna hade en fristående matematikläxa som inte utgick från den 
pågående skolundervisningen. Dessa läxor hade fokus på tidigare funnen kunskap så 
som multiplikationstabellen och additionstabellen för att repetera och befästa dem. 
 
5.1.3 Arbetet med matematikläxan 
Informanterna arbetade olika med återkoppling av matematikläxan. Tre av dem 
berättade att återkoppling var en viktig del av läxans syfte och återkopplingen skedde i 
helklass innan nästa läxa gavs ut. En av informanterna som endast gav läxor i form av 
repetitionsuppgifter arbetade med återkoppling genom att en ny läxa gavs ut. 
Informanten menade att om eleverna kunde repetitionsuppgifterna gavs ett nytt blad ut 
och ny kunskap befästes. Om ej läxan var befäst så gavs eleverna nya uppgifter inom 
samma matematikområde. 
 
Alla fyra informanter arbetade olika med läxhjälp. En hade en utsatt tid i veckan då 
eleverna fick läxhjälp efter skoldagens slut. Där fick de möjlighet att med hjälp av lärare 
göra sina läxor. En annan informant hade läxhjälp vid behov och hade det ej 
schemalagt. Två av informanterna hade ingen hjälp att tillgå i skolan utan läxorna 
gjordes på elevernas fritid i hemmet. En av dessa informanter uttryckte sig på följande 
vis: 

 
Om tiden och resurserna hade funnits hade det varit en bra stöttning för eleverna 
med studiestuga och läxhjälp. Tyvärr ser inte verkligheten på denna skola ut så 
utan all tid utanför skoldagen läggs på planering, rättning och föräldrarkontakt.  

(Beatrice) 
 
5.1.4 Matematikläxan möter hemmet 
Informanterna var överens om att läxans var elevens ansvar när den lämnat skolan. Det 
var alltså elevens ansvar att se till att den genomfördes. 
 
Två av informanterna lyfte orättvisan som kunde uppstå då eleverna gavs olika 
möjligheter till läxhjälp från hemmet. De menade att alla elever inte har samma tillgång 
till hjälp hemifrån då hemförhållanden varierar och även föräldrars tid, ork och kunskap. 
 
En svårighet när man lämnar över ansvaret av läxan är att man som lärare inte kan vara 
helt säker på att det är eleven själv som gjort den. Men de menade att läxan hör till 
undervisningen och för att målen ska nås i skolan så krävs det att eleverna jobbar 
utanför skoltimmarna. 
 

Läxan utgår ifrån undervisningen i skolan så eleven ska kunna lösa den själv utan 
någon hjälp.  

(Erika) 
 
5.1.5 Sammanfattning av Användare 
I den här temat fanns fyra av de sex informanter som intervjuades. De använde sig alla 
av kontinuerliga läxor i sin matematikundervisning och ansåg att detta var ett självklart 
val. De hade liknande motiv till att använda sig av läxor såsom 
färdighetsövningar,  komma snabbare framåt i undervisningen och för hålla 



  
 

14 

vårdnadshavarna uppdaterade om barnets skolgång. De tog alla upp återkoppling som 
en viktig del för att nå läxans syfte. Alla i kategorin såg svårigheter med läxor men det 
var endast hälften som tryckte på att det förlänger arbetsdagar för lärare och att det kan 
uppstå kommunikations svårigheter med vårdnadshavare. För att arbeta mot dessa 
svårigheter erbjöds det läxhjälp på hälften av informanternas skolor. Gemensamt för 
dem var att de alla arbetade på skolor där läxan var en del av undervisningen, även om 
det ej var ett krav så var det en osagd undervisningstradition. Verksamhetsåren på de 
lärare som använde läxor varierar från två år upp till 35år. 
 
5.2 Icke användare  
I detta avsnitt presenteras de informanter som hänvisar till sig själva som icke 
användare av matematikläxor. 
 
5.2.1 Lärares upplevelser av matematikläxor 
 

Inlämningsuppgifter ska fylla en funktion, annars ska de inte finnas. 
(Annelie) 

 
Detta citat förklarar väl åsikterna som de båda informanterna i temat Icke användare 
uttryckte. Informanterna betonade att läxan inte skall finnas bara för att läraren anser att 
den bör vara en del av den undervisningen som bedrivs, den måste ha ett tydligt syfte. 
En läxa som ges till eleverna syftar till att ta dem vidare i sin kunskapsutveckling, 
därför måste den vara anpassad och utvecklad till individen som får med den hem i sin 
ryggsäck. 
 
Att ha läxor ökar pressen på lärare då de skall hinna med att planera, rätta och 
genomföra uppföljning av läxorna för att nå den effekt som eftersträvas vid 
användningen. Det ökar också stressen hos eleven då de måste ta tid under sin fritid för 
att göra läxorna. Båda informanter uttryckte att elever har flera aktiviteter att gå på och 
det förväntas av föräldrar att de skall vara aktiva och delaktiga i dessa aktiviteter. Det är 
därför svårt att kräva att även läxan skall planeras in. En av informanterna uttryckte att 
skolan är elevernas jobb, varför skall de då behöva ta med sig fler uppgifter hem, de 
behöver tid för att bara få vara barn också. 
 
5.2.2 Hemuppgifternas utformning 
Båda informanterna hade hemuppgifter men endast vid vissa tillfällen, de arbetade alltså 
inte med kontinuerliga hemuppgifter. Det kunde vara en uppgift som kompletterade 
skolundervisningen, var färdighetsövning så som tabelluppgifter eller övningar som inte 
var kopplade till den pågående undervisningen. Dessa övningar handlade om elevernas 
undersökningsförmåga där de skulle ta reda på och undersöka något i hemmet. 
Uppgifterna ska ha ett syfte och det ska inte bara vara för att få hem en uppgift. 
 
De båda lärarna arbetade även med individuella uppgifter som skickades hem. De 
handlar om att stötta eleven att komma ikapp i t ex. matematikboken så att eleven kunde 
känna sig i fas i den pågående undervisningen i skolan. En av lärarna hade även ett 
individuellt matematikhäfte med olika övningar inom olika matematikområden där 
eleven kunde träna och repetera sin kunskap. Dessa häften utformades efter elevens 
behov och uppdaterades utefter elevens matematiska utveckling. 
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5.2.3 Arbetet med hemuppgifterna 
När det förekom hemuppgifter i undervisningen betonade båda informanter vikten av att 
förklara för eleven varför de fick uppgifter så att de skulle förstå syftet. De tog även upp 
betydelsen av att rätta, förklara rättningen, samtala med eleven om deras lösningar och 
på så vis ge eleverna feedback på de inlämnade uppgifterna. Det var denna tid som de 
menade var svår att hinna med i sin tidsplanering. Men, de betonade värdet av detta för 
att få eleven medveten om det lärande som ägt rum. 
 
En av informanterna arbetade på en skola där det varje vecka gavs möjlighet att gå till 
en lokal där det gavs läxhjälp till de som önskade. Det skedde ett samarbete mellan 
lärarna på skolan som var ansvariga för studiehjälpen gemensamt. Den andra 
informanten anordnade studiestuga när hon tyckte att det fanns behov av detta i klassen. 
Den var frivillig då tiden låg utanför den obligatoriska skolgången. Tiden som gick åt 
till studiestuga togs ifrån planeringstiden. 
 
5.2.4 Hemuppgifterna möter hemmet 
Samarbetet med hemmet var en gemensam svårighet uttryckte de båda informanterna. 
En av lärarna påtalade att kontakten med vårdnadshavarna är varierad beroende på ett 
flertal faktorer och menar att vissa vårdnadshavare är mer delaktiga i sitt barns skolgång 
än vad andra är. Läraren menade att detta påverkade elevers tillgång till hjälp hemifrån 
och det påverkade i sin tur möjligheten att ge ut kontinuerliga hemuppgifter. Den andra 
informanten menade att det var en svårighet att ge information till vårdnadshavarna 
gällande hemuppgifterna, kontakten skedde genom eleverna och det blev elevens ansvar 
att förmedla informationen. 
 
Båda uttryckte att det var svårt att nå ut till de vårdnadshavare som inte ville, inte 
orkade eller förmådde hjälpa sina barn med uppgifterna. Båda var överens om att den 
största svårigheten med hemuppgifter var vårdnadshavarna. Men de uttryckte även 
positiva aspekter med att skicka med uppgifter hem. En av informanterna menade att det 
var en möjlighet för vårdnadshavarna att upptäcka var deras barn var i sin matematiska 
utveckling. Om föräldrar uppmärksammar detta kan eventuella stödinsatser vara lättare 
att komma överens om. Båda informanterna menade även att de kan vara bra för eleven 
att få uppgifter förklarade för sig på ett nytt sätt och på så vis se uppgiften med nya 
ögon. Informanterna betonade att ansvaret att förklara grunderna är skolans. 

 
Det är jag som är ansvarig för elevernas inlärning därför vill jag inte lägga över 
ansvaret för deras utbildning och den stress som kan skapas på föräldrarna. Eleverna 
är så unga så det är viktigt att de lär sig räkna på rätt sätt annars kommer de ha svårt 
med matematiken resten av livet. 

(Cecilia) 
 
5.2.5 Sammanfattning av Icke användare 
De två informanterna Annelie och Cecilia uttryckte att de var icke användare av läxor. 
Detta innebar dock inte att det inte förekom läxor men dessa var ej kontinuerliga och 
kallades istället för hemuppgifter. De båda lyfte att en läxa ej skall finnas bara för att ha 
den, den måste föra eleverna vidare i sin matematiska utveckling och måste därför vara 
individuellt utvecklad. De tog även upp att eleverna är väldigt upptagna av andra 
aktiviteter under sin fritid och att läxan blir ytterligare ett stressmoment. De lyfte även 
svårigheter som kan uppstå vid bristande kontakt med vårdnadshavare och varierande 
sociala hemförhållande. Matematikläxans utformning var liknande på de både skolorna 
och fokus låg på att eleven skulle hänga med i undervisningen, undersökningsuppgifter 
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som ej kunde genomföras i skolan samt färdighetsövningar. De både beskrev vikten av 
att informera eleven om alla olika arbetsmoment vid arbetet med matematikläxan för att 
göra den meningsfull. Läxhjälpen på de båda skolorna var varierande, på en av skolorna 
gavs läxhjälp kontinuerligt och vid den andra skolan gavs läxhjälp vid behov. 
 
5.3 Resultatsammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi se att alla lärare, som medverkade i denna studie, på 
varierande vis och med olika utformning använde sig av matematikläxa eller 
hemuppgifter som en arbetsmetod. De lyfte alla liknande möjligheter och svårigheter 
som uppstår vid användandet av matematikläxor. Både Användare och Icke användare 
tog upp och benämnde läxans som ett kommunikationsmedel mellan hemmet och 
skolan. De tog upp de varierande förutsättningar som eleverna har tillgång till i hemmet 
och benämnde detta som en av de största svårigheterna i arbetet med matematikläxan. 
 
6 Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en diskussion över  lämpligheten i att använda sig av en 
kvalitativ undersökningsmetod. Därefter följer reflektion över  genomförandet av 
undersökningen, vald analysmetod samt studiens tillförlitlighet och äkthet. Avsnittet 
forstätter sedan med diskussion rörande studiens resultat. Sedan följer avslutande 
reflektioner samt förslag på vidare forsnkning. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka varför lärare använder / ej använder läxor i 
sin matematikundervisning samt hur de som använder läxor, reflekterar över elevers 
förutsättningar och individuella behov vid utformandet av matematikläxorna. Vi var 
intresserade av informanternas tankar, erfarenheter , undervisningsmetoder och 
upplevelser. Därför valde vi en kvalitativ undersökningsmetod. Bryman & Bell (2013) 
anser att detta är en lämplig metod då forskningsfrågorna är av sådan karaktär att 
informanters tankar, erfarenheter och upplevelser efterfrågas. 
 
För att genomföra studien behövde vi ett antal informanter med erfarenhet inom 
frågeställningen. Vi valde att begränsa studien till lärare som vi haft kontakt med 
tidigare, såsom handledare från VFU. Orsaken till detta var att tiden för studiens 
genomförande var mycket snäv, men även av för studien rent praktiskt genomförbara 
skäl. Ytterligare en anledning var att vi diskuterat de olika arbetsmetoder kring 
matematikläxan som vi stött på. Genom denna diskussion kom vi fram till att de alla 
arbetade med läxan på varierande vis, detta styrkte oss i vårt val av informanter och 
garanterade en bredd på undersökningen. 
 
Tänkbara informanter kontaktades via mail. I detta mail presenterade vi oss själva, 
syftet med studien samt gjorde en förfrågan om de var villiga att deltaga. Elva 
förfrågningar via mail skickades ut och av dessa var sex svar positiva till deltagande i 
studien. Bortfallet av informanter var nästintill 50 procent. Frågan är om vi kunde fått 
fler att deltaga i studien om vi genomfört en personlig kontakt via telefon eller besök? 
Dessa två metoder skulle tagit längre tid att genomföra men vi skulle eventuellt fått ett 
högre antal deltagande och fått direkta svar från alla tillfrågade informanter. 
 
Informanterna som vi kontaktade var alla anställda på olika skolor i den kommun där 
studien genomfördes. Att vi valde att endast intervjua en person per skola var ett 
medvetet val för att få en bred informantsgrund. Om vi genomfört alla intervjuer på 
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samma skola hade vi endast fått fram hur det var på den skolan. Resultatet hade ej varit 
så överförbart då det endast grundat sig på en skola. Dock hade det varit intressant att få 
reda på hur de olika lärarna på samma skola såg på läxan, om de alla kände pressen av 
att använda den eller om det fanns de som gick helt efter vad de själva tänkte och tyckte. 
 
Som förberedelse till intervjuerna med informanterna sammanställde vi en intervjuguide 
med olika frågeställningar. Vi genomförde en pilotintervju för att se om vi fick fram 
relevant information att analysera och för att ge oss möjligheten att öva på att intervjua. 
Genomförandet av denna intervju gjorde att vi kände oss tryggare med vår intervjuguide 
och dess frågeställningar. Detta då den fungerade väl i sambandet och gav oss den 
information vi behövde. Vi fick även möjlighet att pröva på den, för oss, ovana 
situationen som intervjuare vilket gjorde oss tryggare inför de kommande intervjuerna. 
Efter pilotintervjun diskuterade vi hur genomförandet hade gått och hur det känts för oss 
båda för att ta med oss erfarenheten från pilotintervjun till kommande intervjuer.  Då vi 
ansåg att denna intervju gav oss bra och relevant material så ingår även pilotintervjun i 
studiens resultat, detta menar Trost (2010) är riktigt att göra.  
 
Den kvalitativa undersökningen genomfördes i intervjuform i informanterns vardagliga 
miljö, i deras hemklassrum. Genom detta skapas en för informanten bekväm atmosfär 
då de befinner sig i en välbekant miljö (Trost, 2010). Dock är detta tillvägagångssätt 
tidskrävande. Men, fördelen var dels att informanten fick vara trygg i sin vardagliga 
miljö,dels att vi fick möjlighet att ställa följdfrågor. Informantern fick möjlighet att 
fördjupa och utveckla svaren på våra frågor.  Svarens tillförlitlighet ökade, även 
informanten hade möjlighet att be om förtydligande om frågeställningen upplevdes 
otydlig. Vi upplever att studiens äkthet vann på detta tillvägagångssätt. Den öppna 
dialogformen mellan intervjuaren och informanten möjliggjorde att det verkligen blev 
informanterns åsikter som vi antecknade. Om vi istället valt att genomföra en enkät 
skulle vi haft möjlighet att samla in fler svar under den givna tiden. Dock skulle inte 
dessa svaren vara lika utförliga som de vi fick fram genom att använda oss av 
intervjuer. 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans. Detta var ej den mest effektiva 
arbetsmetoden, men vi upplevde att den gav oss mycket som intervjuare. Vi upplevde 
att detta var en kvalitetsförsäkran på våra intervjuer då vi både hade möjlighet att 
anteckna, transkribera och fokusera på det som sades. I den ovana situationen som 
intervjuare gavs mer tid åt att fokusera på informanten och att ställa lämpliga 
följdfrågor. 
 
Vid intervjutillfällena valde vi att ha en som ansvarig för intervjuandet och en som 
antecknade. Precis som Trost (2010) tar upp, tror vi, att det i de fall som två intervjuar 
sätter informanten i en känsla av underlägsenhet. Risken finns att det då snarare liknar 
en utfrågning än en intervju. Rollerna som intervjuare och sekreterare växlades utefter 
vem som hade haft tidigare kontakt med informanten. Den som hade haft kontakt med 
informanten tidigare ledde intervjun. Vi ansåg att detta gjorde att samtalet upplevdes 
mer avslappnat. Genom att variera rollerna fick vi båda pröva att vara intervjuare och 
sekreterare. Då vi utformat en intervjuguide möjliggjorde detta vårt byte av roller och 
gav intervjuerna liknande upplägg. Vår intervjuguide var detaljerad och med flera 
följdfrågor. Vi valde att utforma den på detta vis, trots att vi hade ostrukturerade 
intervjuer, för att vi ville att den insamlade datan skulle vara densamma oavsett vem av 
oss om ledde intervjun. Detta gjorde även att vi under hela intervjun kunde behålla våra 
roller som sekreterare eller intervjuare utan att flika in med följdfrågor, genom detta fick 
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vi öva oss på att själva leda en intervju.Vi märkte båda att det blev mer naturligt att 
inneha dessa roller efter att ha övat några gånger, övning ger färdighet. Dock är vi 
medvetna om att vi ännu ej är färdig utvecklade som intervjuare. Vid bearbetning av 
resultatet upptäcktes brister i vår uppföljning till informantens svar som kunde lett till 
djupare förståelse. Exempelvis så uppgav informanten som varit verksam i två år att hon 
upplevde att det fanns en förväntning på skolan hon arbetade att läxor skulle ges ut. Det 
vi missade här var att fråga vidare om vad hennes egen uppfattning kring läxan var, det 
hade varit intressant att veta vid bearbetningen av data. 
 
Undersökningsmetoden intervju ger författarna möjlighet att ställa följdfrågor vid 
oklarheter eller för att utveckla svaren. Denna möjlighet ansåg vi vara viktig för vår 
studies resultat. Om vi istället valt att använda oss av enkäter hade svaren varit ytligare 
och vi hade ej getts samma möjlighet till den mer djupgående förståelsen av 
informanternas tankar kring användandet eller icke användandet av matematikläxor i 
deras undervisning. 
 
Studiens resultat utgick från en kvalitativ innehållsanalys där två teman 
utsågs,  Användaren och Icke användaren. Dessa teman blev självklara då 
informanterna själva uttryckte under intervjuerna att de använde eller ej använde läxor i 
sin matematikundervisning. Med utgångspunkt från studiens två teman kunde vi påbörja 
bearbetningen av resultatet och hitta lämpliga kategorier under vardera tema. 
Resultatet  i denna studie blir pålitligt då informanterna själva uttryckt sig tillhöra någon 
av studiens två teman. Dock kan dessa namn vara lite missvisande om inte resultatet 
läses igenom då det visade sig att även Icke användarna använde sig av uppgifter som 
skickades med till hemmet. 
 
Transkribering av data har endast genomförts på utvalda delar av materialet som 
beskriver informantens ställningstagande. Detta dels då det är en tidskrävande process 
att transkribera som vi ej ansåg att vi hade tid med. Men även att vi endast använde det 
som vi ansåg var relevant för att besvara syfte och frågeställningar i vår studie. 
Äktheten i studien påverkas negativt av detta beslut då all insamlad data ej behandlas 
lika noggrant. Vi har valt ut det vi anser vara relevant för vår studie men någon annan 
hade eventuellt sett något som vi ej uppfattade som relevant.  
 
Vid presentationen av våra informanter valde vi att ej presentera vad de har för kön. Om 
vi presenterat det hade det gett en del till att presentera i resultatdiskussionen och det 
hade varit intressant att se om det fanns någon skillnad kring hur de såg arbetsmetoden 
läxa. Då vi i denna studie ville presentera lärare som en gemensam grupp så avkodade 
vi könen för att fokus ej skulle hamna på vad som var typiskt manligt eller kvinnligt 
utan ligga kvar på syftet vid användandet eller icke användandet. 
 
Vid presentation av informanterna presenterades antal år som de varit verksamma 
lärare. Vi antog att det skulle finnas ett samband mellan informanternas antal 
verksamhetsår och deras synsätt på läxans användning i matematikundervisningen. 
Dock så tyder ej något i studiens resultat på att så skulle vara fallet. 
 
Överförbarheten på detta arbetet anser vi vara relativt god. Det skedde ej så många 
intervjuer men de som genomfördes gav ett väldigt brett och varierat resultat. Detta tror 
vi också är (tänker vi kan vara) fallet i resten av Sverige, att lärare tänker annorlunda 
vid användandet eller icke användandet av läxor. Vår studies trovärdighet är genom det 
breda och varierade resultatet även relativt hög men hade kunnat vara mer trovärdig om 
det varit fler deltagande informanter. I denna studie användes intervjuer som 
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undersökningmetod. För att göra den mer överförbar och trovärdig hade det eventuellt 
varit bättre att använda sig utav enkäter. Det hade då fåtts in fler svar och getts en 
bredare grund än vår mer ingående undersökning. 
 
Vid vårt utformade av mailet som skickades till informanterna var vi noggranna med att 
följa Vetenskaprådets (2011) fyra krav på de forskningsetiska principer som finns för 
det grundläggande individskyddet. Vi nämde även dessa vid intervjutillfället, dock hade 
vi kunnat trycka mer på dessa och inte bara nämt dem i förbigående som vi gjorde. 
Detta hade gett informanterna en större trygghet i att deras svar behandlades på korrekt 
vis och att deras svar ej på något vis skulle kunna ledas tillbaka till dem. Att vi ej gjorde 
detta beror på vår ovana i rollen som intervjuare men detta är något som vi kommer att 
ta med oss i vår utveckling mot att bli bättre intervjuare. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
För att alla elever ska få möjlighet att utvecklas menar Granström (2007) att det i skolan 
måste erbjudas varierade undervisningsmetoder. Lärare i kategorin användare såg alla 
läxan som en självklar del i sin matematikundervisning. De talade alla om att läxan är 
en bra komplettering till den undervisning som sker i skolan. Detta för att alla elever ska 
få möjlighet att kunna uttrycka sin kunskap och sina förmågor. Genom ett varierat 
arbetssätt får även läraren fler möjligheter att upptäcka elevers styrkor och svagheter. 
Pettersson och Wistedt (2013) tar upp att denna kunskap är viktig för lärarens 
utformning av den vidare undervisningen för att nå alla individer. Läxan kan ses som 
ytterligare en arbetsmetod. Den passar bra för de individer som behöver lite längre tid 
för att lösa uppgifter och för de som har svårt att koncentrera sig i klassrumsmiljön. 
Genom läxan kan de elever som behöver lite längre tid få möjlighet att visa sina 
färdigheter. Det kan finnas elever som behöver en lugn miljö och har möjlighet till detta 
hemma. En kompletterande uppgift kan förtydliga skolundervisningen då det blir 
ytterligare en undervisningsmetod. Det passar även utmärkt för de elever som kan få 
hjälp hemifrån då de ges möjlighet att få något förklarat för sig på ytterligare ett vis, 
detta kan öka deras förståelse. Genom att använda läxan som arbetsmetod försvinner 
dock den likvärdiga skolan som betonas i Lgr11 (Skolverket, 2011). 
 
Informanterna i temat användare som medverkade i denna studie uttryckte alla att de 
använde sig av färdighetsövningar. Detta uttryck i denna studie syftar till att de använde 
sig av repetativa uppgifter. Enligt Pettersson och Wistedt (2013) är dessa uppgifter 
endast till stöd för elever med tydliga brister i sin kunskap. Icke användarna får här stöd 
för sin uppfattning om att läxan måste ha ett tydligt syfte och inte enbart vara av 
repetitiv karaktär. Frågan är då varför lärare skickar med repetativa uppgifter till 
hemmet om detta ej gynnar alla elevers matematiska utveckling? Vi antar att detta kan 
bero på en lite äldre syn på matematikundervisningen där kunskap skulle automatiseras 
genom repetition och mängdträning. Ett modernare synsätt är att kunskap skapas genom 
upplevelse och en mer varierande undervisning med flera olika arbetsmetoder. 
 
Historiskt sett har läxan haft en viktig roll i den svenska skolundervisningen vilket visas 
i de tidigare läroplanerna. I den nu rådande läroplanen (LGR11), är ej läxan nämnd som 
en obligatorisk del av skolundervisningen (Skolverket, 2011). Resultatet i denna studie 
visar dock att läxan forfarande används i stor utsträckning i skolorna. De informanter 
som hänvisar till sig själva som icke användare använder uppgifter som ej är 
kontinuerliga och därför ej refereras till som läxa. Vår studie har alltså visat att det 
laddade begreppet läxa, tolkas och används med olika mening.  De informanter som 
kallade sig icke användare använde sig av något som de benämde hemuppgifter. Dessa 
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hemuppgifter kan liknas vid den definition som Glasser (1996) gjort som säger att läxan 
skall ses som en komplettering till skoluppgifter. Även de informanter i kategorin 
användare hade denna definering. De uttryckte även precis som Westlund (2004) att 
läxan är en uppgift som görs på fritiden och är en metod för skolan att kommunicera 
med hemmet. Informanterna under båda kategorier är överens om att läxan är ett 
kompletterande material till den undervisningen som sker i skolan och är vanligtvis 
uppbyggt av repetitionsuppgifter, precis som Pettersson och Wistedt (2013) menar. Är 
läxan endast en medärvd tradition? 
 
Informanterna i temat användare upplevde alla att det på den skola de arbetade fanns en 
organisationskultur som förespråkade användandet av läxor i undervisningen. Den 
informant med kortast verksamhetstid, 2 år, uttryckte även att hon trodde att det var 
något som förväntades från föräldrarna. I vår kommande yrkesroll, som lärare, kan det 
vara svårt att ej ta hänsyn och påverkas av rådande organisationskultur på skolan. Den 
förväntan som föräldrarna tros ha kan ha sin grund i att de själva var elever när läxan 
var en obligatorisk del i skolundervisningen. Skolan är traditionell och vissa moment 
kan tas för givet eller finnas  en förväntning av att de skall ingå i undervisningen. Flera 
informanter påpekade att det fanns förväntningar från olika håll och vi tror att läxans 
existens påverkas av dessa förväntningar. Om läxor dessutom är en förväntning från 
föräldrarna och skolan, finns då egentligen möjligheten att välja? 
 
Informanterna var alla överens om att läxan är en metod för att informera föräldrarna 
om vad som arbetas med i skolan, precis som Steinberg (1986) skriver. Läxan används 
som kommunikationsmedel mellan hem och skola (Lange & Meaney, 2011). Två av 
informanterna i temat användare och de båda informanterna i temat icke användare 
lyfter problematiken kring relationen till hemmet vid användningen av läxor. 
Problematik kan uppstå då det finns olika förväntningar på läxan från eleven, hemmet 
och från skolan menar Coutts (Lange & Meaney, 2011). Enligt lärare och föräldrar är 
syftet att eleven ska lära sig att planera sin tid, studieteknik och att repetera (Steinberg, 
2006; Westlund, 2004). Steinberg (1986) menar att det går att undvika eventuella 
kommunikationsbrister genom att det ges tydliga läxor och information från lärare till 
elever och föräldrar om förväntningarna kring läxuppgifterna. Vi håller med Steinberg 
(1986) då även vi anser att läxans syfte och förväntningar tydliggörs för hemmet så att 
eleven ej hamnar i kläm mellan skilda åsikter grundade i otydligthet. Hur kan denna 
kommunikation förbättras för att underlätta för eleven?  
 
En av informanterna påpekade att undervisningen är lärarens ansvar och ej är något som 
ska överlämnas till hemmet. Två användare och de icke användande informanterna 
betonade svårigheten gällande vårdnadshavares olika delaktighet och kunskap kring 
elevernas undervisning och skolgång. Alla får inte samma hjälp hemifrån vilket även 
Westlund (2004) menar.  Dock påpekade en av de användande  informanterna att 
matematikläxan skall utgå ifrån undervisningen i skolan. Detta för att eleven 
självständigt skall kunna genomföra läxan. Flera av informanterna använde läxan som 
ett kompletteringsmedel till skolundervisningen då läxan bestod utav 
repetitionsuppgifter. Pettersson och Wistedt (2013) lyfter, som vi tidigare nämnt, att 
detta endast stärker elever i matematiksvårigheter. Nyttan av dessa uppgifter av 
repetetiv karaktär kan därför ifrågasättas, varför skall eleven behöva ta tid från sin fritid 
för att göra uppgifter som ej är bevisat att gynna deras utveckling? 
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Informanterna i temat icke användare tog upp att läxan är ett tidskrävande arbete för 
elever. Elevens sociala liv påverkas både positivt och negativt (Westlund, 2004). 
Cooper (2007) menar även han att läxan tar upp tid under elevers fritid och förhindrar 
fritidsaktiviteter. Tiden till att genomföra andra aktiviteter under fritiden minskar då 
läxan måste göras. En positiv aspekt är att läxan ger tillfälle till samarbete med 
kompisar och lära av varandra. En metod som några av informanternas skolor använde 
sig av var studiestuga. Eleven hade då möjlighet att göra sin läxa i anslutning till 
skoldagen. Detta tror vi är ett sätt att minska läxans påverkan på elevens fritid då de är 
klara med läxan när de lämnar skolan. Finns det tid , möjligheter och resurser på alla 
skolor att ha studiestuga? 
 
De icke användande informanterna tog även upp att läraren påverkas då tid tas i anspråk 
för att utforma läxuppgifter, rätta dessa samt för att återkoppla, för att syftet med läxan 
skall uppnås. Lundahl (2014) lyfter återkopplingen som en viktig del i undervisningen, 
detta gjorde även alla informanter. Informanterna i temat icke användare betonade 
särskilt att återkopplingen var en viktig del av hemuppgifterna. Utan återkoppling är 
uppgiftens syfte ej lika tydligt för eleven och de kan uppleva att arbetet har gjorts i 
onödan. Det är även viktigt för deras vidareutveckling att både positiva och negativa 
aspekter belyses så att de kan fortsätta utvecklingen av sitt lärande (Harrison & Howard, 
2013). Informanterna tog upp tidsbrist som en svårighet för läxanvändande. Det är 
viktigt att ej alltför stor del av lärares planeringstid går åt till arbetet med läxan då tiden 
för att planera undervisningen under skoldagen minskas. 
 
Cooper (2007) lyfter fram att läxan ger eleven möjlighet att ta in mer kunskap än den 
som erbjuds under skoltimmarna. De ges en bättre attityd gentemot skolan, ökad 
självdiciplin, självstyrning samt får bättre studievanor (Cooper , 2007). Ingen av 
informanterna har uttryckt liknande åsikter som Cooper. De har ej nämnt att läxan är ett 
sätt för att nå ökad motivation, självdiciplin, studievanor eller liknande. En hypotes vi 
hade var att de informanter som var positivt inställda till matematikläxans användning 
skulle lyfta någon av dessa aspekter. Då vi diskuterat fördelar och nackdelar är detta en, 
enligt vår mening, av läxans positiva effekter. Det är dock tveksamt om det är något 
som gäller alla elever. Är man en elev som ej klarar av att göra läxan på egen hand eller 
saknar hjälp verkar det ej troligt att motivationen ökar varken till att föröka göra läxor 
eller skolan. Flera av de skolor där informanterna arbetade gav eleven möjlighet att 
delta i studiestuga för att få hjälp med läxorna. Detta tror vi är ett bra sätt att jämna ut de 
varierande möjligheter till stöttning och hjälp som finns i hemmet. 
 
Genom läxan ges eleverna möjlighet att arbeta med färdighetsträning på fritiden och på 
så vis befästa kunskap och utveckla sin matematiska förmåga. Informanterna i temat 
användare lyfte detta som ett viktigt argument i läxdebatten. De ansåg att de utan läxan 
ej skulle ha möjlighet att nå de mål som finns i Lgr11. Svensson och Svensson (2005) 
tar även de upp i sin undersökning att all undervisning ej hinns med under skoldagarna. 
Utan läxor hade skoldagarna behövt vara längre eller klasserna mindre. Att lärare 
upplever att kunskapskraven är så omfattande att läxan behövs för att eleven skall nå 
målen tyder på att matematikundervisningens tid  alternativt mål bör ses över. Genom 
att matematikundervisningen förflyttas till hemmet kan vi se två stora risker. Den första 
risken gäller de elever som ej har tillgång till lika mycket hjälp hemifrån. De riskerar att 
ej kunna nå målen då de ej får det stöd som de eventuellt behöver för att nå tillräcklig 
kunskap. Den andra risken lyfter en utav Icke användarna upp, nämligen att eleven ej 
lär sig korrekta metoder för att lösa uppgifterna. När kunskaper skall utvecklas och bli 
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mer komplexa för att lösa svårare uppgifter blir det svårt att bygga på en bristfällig 
grund. Kan lärare lägga över sitt ansvar att lära ut på eleverna och hemmet? 
 
En av informanterna i temat icke användare tar upp att det är lärarens ansvar att lära 
eleven räkna på rätt vis och att hon därför vill att inlärningen ska ske i skolan för att 
kunna kontrollera detta. Det är svårt för elever att utvecklas och öka sin 
prestationsförmåga utan tillgång till lämpligt stöd (Pettersson & Wistedt, 2013) och 
detta är något som ej kan garanteras i hemmet. Cooper (2007) nämner fusk som en 
effekt av läxan, detta kan vara omedvetet eller medvetet och är något som läraren ej är 
medveten om vid rättningen. Risken finns då att det sker en felaktig bedömning av 
uppgiftens lösning och även en felaktig bedömning av elevens kunskaper eftersom 
läraren ej kan vara säker på att det är eleven som har gjort och förstått uppgiften. En 
metod för att undvika detta lyftes av en informant i temat icke användare, hon betonade 
vikten av att diskutera uppgifterna och dess lösning med eleverna.Vid dessa 
genomgångar och samtal har läraren möjlighet att bilda sig en uppfattning om elevens 
kunskap och förståelse. Finns resurserna till denna genomgång vid varje uppföljning? 
 
6.3 Avslutande reflektioner 
Utifrån det insamlade intervjuunderlag vi har gör vi följande reflektioner efter att ha 
jämfört dessa med det teoribakgrund vi har presenterat.   
 
Under studiens gång reflekterade vi över varför läxans utformning ej har förändrats 
genom åren trots forskning som visar att repetativa uppgifter inte gynnar alla elevers 
matematiskt utveckling. Används elevernas fritid till något som ej gynnar deras 
utveckling? Vi antar att läxan är utformad som den alltid har varit, med repetativa 
uppgifter. Detta trots att synen på kunskap har förändrats dock har inte utformningen på 
dessa uppgifter gjort det. Därför blir läxan mer ifrågasatt idag. Kunskapen om läxans 
påverkan på det individuella lärandet och yttre påverkan, såsom hem och fritid, har 
utvecklats. 
 
Genom att använda läxan i sin undervisning får lärararen en möjlighet att kommunicera 
med hemmet. Den kommunikation som ges handlar om vad som arbetas med i skolan 
samt visar elevens utvecklingsnivå. I denna studie har denna kommunikation, eller 
avsaknaden av den, benämnts som den svaga länken och ett stort problem vid 
användandet av läxa. Problematiken grundar i att skola, hem och elev har olika 
förväntningar kring arbetet med läxans och dess syfte. Genom att förbättra denna 
kommunikation undviker man att placera eleven i en stressig och jobbig situation. Vi 
tror att om läraren tydligt uttrycker syftet vid användandet av läxor kan detta problem 
undvikas. Vi anser även att det är viktigt att denna kommunikation ges så att det blir 
tydligt att ansvaret för undervisningen ej lämnas över till hemmet utan att syftet är att 
öppna upp möjligheterna delaktighet i elevens skolgång. 
 
På några av de skolor som deltog i studien fanns det möjlighet för eleverna att gå till en 
studiestuga. Här erbjöds eleverna hjälp med sina läxor från lärare. Vi förstår att alla 
skolor ej har resurser för att kunna ha denna sortens stöd kontinuerligt. Dock anser vi att 
det är ett bra medel för att jämna ut de olikheter som annars uppkommer vid 
användandet av läxan genom varierande sociala hemförhållande. 
 
En annan fråga som tillkom under studien gällde lärarens arbete med läxan. Att använda 
sig av läxa är en tidskrävande metod då den skall planeras, genomföras, rättas och följas 
upp. Finns det resurser och ger det tillräckligt med utveckling för eleverna för att det 
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skall vara lönsamt? I dagens skola är det mycket som skall dokumenteras, det är 
omdömen, pedagogiska planeringar och individuella utvecklingsplaner, är inte detta av 
större vikt än att ge eleverna läxa? Vi anser att tiden är en bristvara i skolan och därför 
är viktigt att reflektera över var tid och resurser läggs. 
 
I intervjuerna togs det upp att användandet av läxan i undervisningen inte alltid är ett 
individuellt val. Det påverkas av organisationskulturen på skolan och föräldrars 
förväntningar. Vår slutsats av detta är att det kan vara en kvarhållen tradition. 
  
Dock ser vi att det finns en inbyggd obesvarad frågeställning som ännu ej har 
vetenskapligt kunnat besvarats. Detta då läxan inte enbart styrs ifrån lärarens syn utan 
även påverkas av politiskt styre genom utformandet av läroplanen. 
 
Under studiens arbetsgång har vårt synsätt på läxan och dess användning varierat. Efter 
att ha genomfört intervjuer med Användare ansåg vi att den borde vara en självklar del 
av undervisningen och efter intervjuer med Icke användare så tyckte vi att den skulle 
plockas bort som undervisningsmetod. Båda parter hade väl fungerande argument till 
läxans vara eller icke vara och därför är det svårt att säga vad vi anser vara rätt 
respektive fel. Vi har dock kommit fram till att det är viktigt att läxan hjälper eleven 
framåt i sin utveckling och att det finns en medvetenhet om de olika hemförhållanden 
som kan påverka arbetet med läxan samt att ansvaret för elevens inlärning ej kan skjutas 
över på hemmet.  Då alla informanter som deltog i studien på något vis använde sig av 
uppgifter som skickades till hemmet så kom vi även att fundera över om de 
kunskapsmål som skall uppnås innan eleven slutar årskurs tre är för stora för att endast 
arbetas mot under lektionstid.  
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
I studien har vi fokuserat lärarens perspektiv på matematikläxan. Under arbete med 
studien så har vi fått upp ögonen för att det hade varit intressant att utgå från elevernas 
perspektiv på matematikläxan. Det finns inte så mycket forskning kring elevernas 
upplevelser så därför hade detta varit en ny och intressant infallsvinkel. 
 
Hemmets upplevelser av läxor hade också varit intressant att lyfta och diskutera då det i 
vår studie kom fram att ansvaret vid läxor till en viss del ligger hos hemmet. En 
intressant ingångsvinkel är att fortsätta skriva om hur hemmets förutsättningar påverkar 
elever och även diskutera kring om läxans existens beror på krav från hemmet. 
 
Studien hade även varit intressant att använda i jämförelse med ett annat ämne i 
skolundervisningen, då lärares syfte med läxan kan komma att variera beroende på 
ämnet. Där hade man kunnat få tillgång till ännu fler tankar till varför läxan just 
används eller inte används inom matematik då den ställs emot ett annat ämne. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Fokus i denna studie är att belysa lärare syfte vid användningen eller icke användningen 
av matematikläxor i undervisningen i årskurs 1-3. 
 
Lärarens erfarenheter av läxor 

1. Hur ser du på läxor inom matematikundervisningen? 
2. Vad ser du för möjligheter med läxor? 
3. Vad ser du för svårigheter med läxor? 

 
Koppling till undervisningen 

4. Använder ni er av läxor i matematikundervisningen? Vad är din tanke med att 
ge/inte ge ut läxor inom matematik? 

5. Vilken sorts läxor arbetar du med? Har du förslag på nya sätt/tankar kring hur 
man kan ge läxor inom matematik? 

6. Är läxan kopplad till den pågående skolundervisningen? I sådana fall på vilket 
sätt? 

7. Går ni igenom läxorna med eleverna innan de skickas hem? Hur går detta till? 
8. Ges det tillfälle under skoltiden att göra sina läxor? Ex, läxstuga  
9. Har ni uppföljning av läxorna efter inlämning? Hur går denna till? 
10. Använder du dig av individanpassade läxor? I sådan fall på vilket sätt? 

 
Elev och vårdnadshavare 

11. Hur kommuniceras läxan mellan skola och elev/vårdnadshavare? 
 

 
Tack för att du ville medverka i vår studie. 
 
  



  
 

II 

 
Bilaga B Mail 
 
Hej...! 
 
Vi heter Anna Bolmgren och Louise Andersson Ekegren. Vi läser sjunde terminen på 
lärarutbildningen med inriktning F-3 på Linnéuniversitetet i Växjö. 
 
Just nu håller vi på att skriva ett examensarbete inom matematikdidaktik. Vår studie 
handlar om matematikläxor och lärarens syfte vid användningen eller icke 
användningen av dessa. För att vi skall kunna presentera ett trovärdigt resultat så vill vi 
intervjua lärare som är aktiva inom matematikundervisningen i år 1-3. 
 
Vi vill gärna fråga dig om du har möjlighet och lust att ge oss en stund av din tid, cirka 
30 minuter, för en intervju? Intervjun är anonym och kommer endast att användas i 
forskningssyfte. 
 
Vi har möjlighet att träffas… 
 
Vid frågor nås vi lättast via mail: 
Anna; ab222nb@student.lnu.se 
Louise; la222fh@student.lnu.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Anna Bolmgren och Louise Andersson Ekegren 


