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Sammanfattning 
Matematikläxans existens ifrågasätts ofta av både elever, föräldrar och lärare. Argument 

går att finna både för och emot användandet av matematikläxor. Den här studien 

fokuserar på lärare som valt att använda sig av matematikläxor regelbundet i sin 

undervisning. Studien syftar till att ge fyra lågstadielärares bild av vad de anser är syftet 

med att använda sig av matematikläxor och hur deras olika syften avspeglas i de läxor 

de ger. Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats bestående av observationer där 

lärarnas användning av matematikläxor studeras samt intervjuer där lärarna i 

undersökningen ger sin bild av vad deras syfte och tankar kring matematikläxor är. 

Resultatet visar att lärarna i undersökningens främsta syften med att använda sig av 

matematikläxor är att eleverna ska repetera eller fördjupa sina matematiska kunskaper. 

Lärarna ser även matematikläxan som en viktig del i att koppla samman skola och hem. 

Deras syften avspeglas i läxorna på så vis att de som använder sig av repeterande läxor 

ofta ger uppgifter liknande de som finns i elevernas arbetsböcker. Det fördjupande 

syftet kopplas däremot samman med olika problemlösningsuppgifter som inte tidigare 

är kända för eleverna. 

 

 

Nyckelord 
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English title  
Mathematical homework  
A study on how and why Swedish primary teachers use matematical homework in their 

teaching.  
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1 Inledning  

Debatten kring läxors vara eller icke vara, är ständigt aktuell. Alm (2014) är kritisk till 

användningen av läxor, då hon hävdar att alla elever skulle få en mer likvärdig 

utbildning om läxorna togs bort. Samtidigt lyfter Skolverket (2014) i sin publikation 

Läxor i praktiken fram punkter som visar hur läxor kan bidra till ett ökat lärande hos 

eleverna.   

 

Sedan hösten 2013 har timplanen i matematik på lågstadiet ökat (Skolverket, 2013). 

Trots ökad timplan så upplever vi att många lärare fortsätter att använda läxor i 

matematik på samma vis som de gjorde innan den utökade timplanen infördes. Läxornas 

utformning och innebörd kan variera stort mellan olika lärare, liksom syftet med och 

uppföljningen av matematikläxor. 

 

I publikationen Läxor i praktiken som Skolverket (2014) har tagit fram som ett stöd för 

skolor, skriver de om vilka syften de ser med att ge ut läxor till elever i grundskolan. 

Det övergripande syftet menar de är att läxor ska vara en metod för att eleverna ska 

uppnå målen i det aktuella ämnet. Ett annat motiv är att elevernas vårdnadshavare får en 

större inblick i vad eleverna arbetar med i skolan för tillfället. De poängterar även 

vikten av att det ska ske en tydlig introduktion och återkoppling till läxorna, för att 

eleverna ska förstå att läxan möjliggör ett lärande utanför skolan. 

 

I publikationen säger Skolverket (2014) varken ja eller nej till läxor. De anser att om 

man som lärare vill använda sig av läxor så ska läxan syfta till repetition, att eleven ska 

komma ikapp, att ge lärarna större underlag i sin bedömning, att ge elever förberedelser 

inför kommande lektioner eller till att utforska saker utanför skolans väggar. 

 

Det finns många argument för och emot att använda läxor i matematik. I den här studien 

kommer vi att fokusera på ett antal lärare som regelbundet använder läxor. Dels 

kommer fokus ligga på hur lärarna i undersökningen använder sig av läxor i sin  

undervisning. Vi vill även undersöka vilka svårigheter som lärarna anser finns med att 

använda läxor. Därför vill vi i den här studien ta reda på vilka syften som de intervjuade 

lärarna motiverar med sitt användande av läxor. Dessutom vill vi se om de syftena 

överensstämmer med de matematikläxor som lärarna ger sina elever.  
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2 Syfte  

Syftet med studien är att ta reda på hur lågstadielärarens syften med att ge 

matematikläxor stämmer överens med de uppgifter de ger till eleverna.  

 

2.1 Frågeställning  

Hur stämmer lågstadielärarens syfte med matematikläxor överens med de läxor de ger 

till eleverna? 

 
 Vad är lärarnas syfte med att ge matematikläxor?  

 Vad ser lärarna för svårigheter med att använda läxor i matematik?  

 På vilket sätt använder sig lärarna av läxor i undervisningen? 
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3 Bakgrund   

Första avsnittet i bakgrunden behandlar teorier och begrepp som är viktiga för studien. 

Därefter kommer det andra avsnittet att behandla tidigare forskning kring syftet med 

och användningen av matematikläxor.  

 

3.1 Teori 

Under detta avsnitt behandlas viktiga begrepp och dess innebörd. De här begreppen är 

centrala i undersökningen. Nedan kommer The anthropological theory of the didactic 

(ATD) att beskrivas med fokus på att definiera begreppen syfte och lärande, vilket 

sedan används som studiens analysverktyg.  

 

 ATD  3.1.1

Vårt arbete utgår från The anthropological theory of the didactic (ATD) som har 

utvecklats av Yves Chevallard. Hans teori beskriver lärande och undervisning som en 

mänsklig aktivitet inom en institutionell miljö, till exempel skola (Chevallard, 1999; 

Bosch & Gascon, 2006). Denna teori bygger på att man undersöker 

matematikdidaktiken, på både ett teoretiskt och praktiskt plan (Chevallard, 1999). Inom 

ATD menar Chevallard (2006) att det matematiska handlandet måste tolkas som ett 

vanligt mänskligt betende och att den praktiska och teoretiska kunskapen har lika stor 

betydelse. Inom ATD pratar man om praxiologi som är uppbyggt av begreppen praxis 

och logos. Praxiologi bidrar till att analysera mänsklig aktivitet. Med praxis menas 

människors handlingar, till exempel när en lärare undervisar. Logos innefattar det syfte 

eller förklaring till varför en människa handlar som den gör. Chevallard menar att praxis 

och logos går hand i hand, då praxis som innefattar mänskligt handlande måste till slut 

motiveras av logos för att rättfärdiga eller förklara sitt praxis.  

 

 Syfte  3.1.2

Då uppsatsen bygger på de tankar som finns inom ATD kan begreppet syfte kopplas 

samman med praxiologin. I denna teori kan syftet relateras till begreppet logos, som 

sedan antikens Grekland kan sammanlänkas med människan förmåga att resonera. Inom 

ATD menar Chevallard (2006) att inget mänskligt handlande i längden kan genomföras 

utan att handlandet ifrågasätts. Logos står för handladets rättfärdigande och syfte. En 

människas handlade behöver stöd till varför människan väljer att göra som den gör. I 

denna uppsats ses begreppet syfte som förklaringen till varför lärare väljer att agera på 

det vis de gör, till exempel varför det väljer att använda matematikläxor i sin 

undervisning. Syftet kommer att analyseras utefter det syfte som lärarna anger vid 

intervjuer och de syften de förmedlar genom sitt praktiska arbete vid observationerna.  

 

 Lärande  3.1.3

En central utgångspunkt för studien handlar om lärande i allmänhet och elevers lärande 

i matematik i synnerhet, då en grundtanke med att använda läxor är att läxor ska ge 

ytterligare möjlighet till matematiskt lärande. En väl känd forskare som har studerat 

barns utveckling och lärande är Jean Piaget. Han tillhör den kognitiva traditionen och 

forskade om barns kognitiva tänkande och människans olika utvecklingsstadier (Säljö, 

2012).  Piaget menar att alla människor vill uppnå ekvilibrium som innebär att den 

enskilda människan har förståelse för din omgivning och vet hur man ska gå tillväga vid 

olika situationer. Man uppnår ekvilibrium genom adaption som är samma sak som 

kognitiv anpassning. I grunden bygger adaption, enligt Piaget på assimilation och 

ackommodation (Flavell 1977). Assimilation är en process där man berikar den redan 

befintliga kunskapen hos eleven. Dessutom kan lärande också ske när en individ skaffar 
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sig korrekt information om olika ting. Det kan till exempel handla om när en elev lär sig 

de korrekta begreppen inom ämnet geometri (Säljö, 2012). Ackommodation är en 

process som förändrar människans tankar utifrån deras tidigare livserfarenheter.  

Piagets tankar kring lärande kan kopplas samman med det praxis man talar om inom 

ATD, då Piaget menar att man lär sig från sitt tidigare handlande. Ett lärande kan också 

ske genom en kognitiv konflikt, som uppstår när en individ har en bristfällig kognitiv 

jämnvikt. Detta lärande handlar främst om barns lärande som uppstår när en individ tar 

åt sig eller ändrar sitt sätt att tänka på utefter  sina egna livserfarenheter. Det kan bland 

annat handla om att lära sig utifrån sina egna misstag (Inhelder, Sinclair och Bovet, 

1974).  

 
Lärande genom repetition och problemlösningsuppgifter  

Piagets teorier grundas i att barn kan lära sig och ta åt sig kunskap på olika sätt. I 

grunden handlar det om hur eleven tar åt sig eller ändrar sitt sätt att tänka utifrån sina 

livserfarenheter (Säljö, 2012). En matematisk uppgift kan vara utformad för olika 

ändamål. Lykins (2015) skriver om hur repetition kan bidra till att elever utvecklar sitt 

lärande. Hon fokuserar på hur matematiksånger kan förbättra elevers kunskaper inom 

matematik. Lykins menar att repetition kan vara en bra undervisningsmetod som kan 

gynna både elevers lång- och korttidsminne så länge kunskapen är simpel och tydlig. 

Även Hagland, Hedrén och Taflin (2005) skriver om repetition som en metod som 

används när elever ska lösa rutin- och standarduppgifter inom matematiken. En rutin- 

och standarduppgift är en uppgift som den enskilda eleven inte finner särskilt svår, då 

uppgiften innebär repetition av redan lärd kunskap. Multiplikationstabeller är en typ av 

uppgift som skulle kunna vara en rutinuppgift för den enskilda individen, då tabeller 

över lag kräver mycket repetition. 

 

Vidare skriver Hagland, Hedrén och Taflin (2005) om att en problembaserad uppgift 

inom matematiken är en uppgift som kräver en viss ansträngning av individen för att 

lösa. Hur man ska gå till väga är inte givet innan lösningen för den som ska lösa 

uppgiften, då det är en del av processen att välja en rimlig metod för problemet. Även 

Mouwitz (2007) skriver att problemlösning är ett begrepp som är svårt att definiera. 

Problemlösningsuppgifter är väldigt individuella, han menar att det är inte är en typ av 

uppgift utan det handlar om en relation mellan individen som ska lösa uppgiften och 

dess kunskaper. En individ kan se det som ett problem medan en annan ser det som en 

standarduppgift. Problemlösningsuppgifterna handlar om att individen ska få vara 

kreativ och använda tänkbara metoder och strategier för att lösa problemet. 

 
Lärande enligt Lgr11 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det om hur 

elevers lärande i matematik ska bidra till att de uppnå olika kunskapskrav i årskurs 3. 

Kunskapskraven innefattar ett antal mål som eleverna ska ha uppfyllt efter tre års 

matematikundervisning. I årskurs 3 handlar kunskapskraven i matematik bland annat 

om att eleverna ska kunna lösa matematiska problem och samtidigt kunna reflektera 

över valda strategier. Dessutom ska eleverna till exempel kunna använda sig av 

skriftliga räknemetoder med addition och subtraktion. Skolverket (2011) påpekar även 

att det är lärarens uppgift att möta och utveckla varje enskild elev på deras individuella 

kunskapsnivå.   
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3.2 Tidigare forskning  

Forskningen som redovisas nedan tar upp studier från olika länder, årskurser och 

socioekonomiska bakgrunder. I följande avsnitt presenteras inledningsvis vad en läxa 

är. Därefter visas forskning kring lärares användande av läxor i matematik. 

Avslutningsvis presenterats ett avsnitt om hur användandet av läxor speglas i elevernas 

resultat.  

 

Begreppet läxa kan definieras på olika sätt. Hellsten (2000) menar att ”Läxa är det 

arbete som inte sker på lektionstid” (Hellsten, 2000:120). Med det menar han att allt 

skolarbete som inte sker inom ordinarie undervisningstid kan definieras som en läxa. En 

läxa är en uppgift som ingår i undervisningen men som läraren har bestämt ska 

genomföras efter skoltid. Westlund (2004) har i sitt arbete tittat på hur elever definierar 

begreppet läxa. Hon har kommit fram till följande definition: ”Läxor är en svårfångad 

hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, 

skola och hem, individ och kollektiv” (Westlund, 2004:78). Westlund (2004) poängterar 

att begreppet läxa är ett svårdefinierat begrepp eftersom att den kan tolkas olika 

beroende på individ och situation. Utifrån ovanstående tankar definierar vi begreppet 

läxa som ett arbete läraren ger sina elever som inte utförs under lektionstid och som 

därmed skapar en länk mellen skola och hem.  

 

 Syfte med läxor  3.2.1

Westlund (2004) skriver om läxornas vara eller icke vara och är kritisk till att det finns 

så lite forskning kring ämnet, då undersökningar visar att läxor är en stor del i all 

skolans undervisning. Hon har undersökt lärare och elever i årskurs 6 och 8 för att få en 

inblick i deras syn på läxor och tid. Westlund påpekar att många saker förändrats i 

skolan över tid, så också läxorna. För inte allt för länge sedan ansåg man att de skolor 

som använde sig av mycket läxor flaggade med att de var en framgångsrik skola, med 

god kvalité på sin undervisning. Riktigt så ser det inte ut idag. Hon berättar även om hur 

läxorna redan under 1990-talet försvinner ur den dåvarande läroplanen, styrdokumenten 

och skollagen. Läxan gick från att nämnas som frivillig handling efter skoltid, till att 

inte bli nämnd alls i skoldokumenten. 

 

Brock, Lapp, Flod, Fisher och Han (2007) har bland annat undersökt vilka syften lärare 

som arbetar i ett multikulturellt urbant område i USA har med att ge läxor. Dessutom 

har de tittat på vilka akademiska resultat lärarna anser att läxor ger. Undersökningen 

visade att det vanligaste ämnet som lärarna i undersökningen gav läxor i var 

matematik.  Ett av huvudsyftena med att ge läxor i matematik uppgav lärarna i 

undersökningen var att eleverna skulle få öva på det område i matematiken som de 

tränade på under lektionstid. På så sätt menade de att eleverna får extra tid att öva på 

liknande uppgifter som de är bekanta med. En annan anledning som lärarna uppgav som 

syfte med att ge läxor, var att eleverna skulle få öva på att ta ansvar för deras skolarbete 

och att de skulle få lära sig studiediciplin. Ytterligare ett syfte med att ge läxor menade 

lärarna i studien var för att föräldrarna förväntade sig och ville att eleverna skulle få 

läxor. Slutligen uppgav lärarna att anledningen till att de hade läxor var för att ledningen 

i det geografiska området de arbetade i krävde det. 

  

“Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En skolstudie i 

postmodern tid” är en doktorsavhandling skriven av Kling Sackerud (2009) som handlar 

om vilka möjligheter grundskoleelever i Sverige har när det kommer till att ansvara för 

sin individuella matematikutveckling. Hon skriver att de intervjuade lärarna i 

avhandlingen ser läxor som ett bra verktyg för att lära eleverna om egenansvar. En 
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lärare i avhandlingen nämner dock, liksom författaren skriver om i sin diskussion, att 

det enbart är positivt att ge läxor om det finns ett syfte med att ge en läxa och att det inte 

bara är något man gör av tradition. En läxa i matematik, menar den intervjuade, får inte 

ses som något man ger för att eleverna ska lösa matematikuppgifter hemma, utan syftet 

måste vara djupare än så. Läraren syftar på att läxan ska leda till att eleverna utvecklar 

sina matematiska kunskaper även utanför skolan.  

 

Johansson (2006) har intervjuat lärare som arbetar i årskurs 8 och 9 i Sverige. Hon har 

intervjuat dem om hur de organiserar sin undervisning och vilken roll deras läroböcker 

spelar i deras dagliga matematikundervisning. Hon har granskat tre lärares arbetssätt där 

två av lärarna använder sig av matematikläxor. Den ena läraren anser att syftet med 

läxorna är att eleverna ska få utveckla sina kunskaper och göra klart arbeten som inte 

hunnit bli färdigt under lektionstid. Den andra läraren menar att syftet med läxorna är att 

de ska vara ett underlag vid betygsättningen eller att de ska hjälpa eleverna att komma 

ikapp.  

 

 Användning av läxor  3.2.2

Vikten av att individanpassa sina läxor skriver Pettersson och Wistedt (2013) om, som i 

sin forskning fokuserar på barn i särskilt goda relationer till matematik. De belyser 

vikten av att man som lärare vid användning av läxor är noggrann med att 

individanpassa sina läxor. De menar att läxor i matematik är till för att varje enskild elev 

ska utveckla och fördjupa sina kunskaper i ämnet. Om läxorna i matematik inte möter 

den enskilda elevens matematiska kunskaper och inte anses utmanande för eleven finns 

det en risk att eleverna känner sig omotiverad till att genomföra läxan. Utan 

individanpassning menar Pettersson & Wistedt därför att läxan inte uppfyller sitt syfte 

som är att ge eleverna mer fördjupad kunskap. 

 

Som nämnt ovan anses repetition vara ett av huvudsyftena med att ge läxor i matematik. 

Pettersson och Wistedt (2013) problematiserar kring det syftet, då de menar att 

repetition i matematik enbart bör användas för de elever som har svårigheter i 

matematik. För de elever som redan kan de kunskaper som läraren vill repetera menar 

de att repeterande läxor inte fyller något syfte, utan istället trycker de på att läxor bör 

individanpassas. 

 

I Finland använder man sig av lärarhandledningar som ska utgöra en stadig grund i 

undervisningen, skriver Koljonen (2014). Lärarhandledningarna är en rekommendation 

om hur lärare bör arbeta i den finska skolan. Till varje matematiklektion 

rekommenderas det att en enkel läxa kopplas in. I ämnet matematik ses läxor som en 

självklar del av lärandet, då man på så sätt ger eleverna möjlighet att lära sig mer även 

efter lektionstid.  Läxor, enligt Finlands lärarhandledningar, menar Koljonen därför är 

till för att eleverna ska få en möjlighet att fördjupa och lära sig mer om det berörda 

ämnet. Användningen av läxor står endast som en rekommendation i 

lärarhandledningen, men i Finland är det vanligt att man följer dessa rekommendationer.  

 

Vidare har Gu och Kristoffersson (2015) gjort en studie där de har undersökt lärare som 

arbetar på högstadiet i nio olika kommuner i Sverige. Resulatatet visar lärarnas 

uppfattningar och erfarenheter kring användningen av läxor i matematik. Många av 

lärarna i underökningen ansåg att läxor i matematik är extra användbart, då det är ett 

ämne som lärarna menar kräver mycket repetition och träning även utanför 

klassrummet. I undersökningen ingick 201 lärare. 83 % av dem använder sig av läxor i 

matematik. Av dem som använder sig av matematikläxor ger  30 %  av lärarna rutin- 
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och standarduppgifter och 22 % ger problemlösningsuppgifter. Majoriteten av de lärare 

som regelbundet använder sig av läxor i matematik anser att läxor inte ska finnas där för 

traditionernas skull eller för föräldrarnas krav, utan för att eleverna ska få chansen att 

repetera och utveckla sina kunskaper. Det är viktigt i utformandet av läxorna att man tar 

hänsyn till svårighetsgrad och mängd beroende på individen. Alla lärarna som ger läxor 

och ingår i undersökningen ger återkoppling i någon form till eleverna. De använder 

olika metoder såsom: individuella skriftliga kommentarer, muntlig presentationer av 

läxorna eller fokus på repetition. Många lärare är medvetna om att det krävs en 

didaktisk aspekt i hur man hanterar och använder läxor. Lärarna menar att det är en 

balansgång mellan hur mycket läxor man bör använda för att det inte ska bli för mycket. 

En meningsfull läxa kräver tydliga instruktioner, varierade uppgifter, återkoppling samt 

att läraren behöver ta hänsyn till den individuella elevens behov och kunskaper Några 

av lärarna i Gu och Kristofferssons undersökning uttryckte att läxresultaten ofta är goda 

hos de elever som har lätt för sig i annat skolarbete, medan resultaten för de elever som 

redan har olika svårigheter ofta har sämre läxresultat. Dessutom uttryckte några lärare i 

undersökningen att de ville ha så lite läxor som möjligt, men att det skulle kräva att 

skoltiden behövde användas mer effektivt. Anledningen till att de ville ha färre läxor, 

berodde på de elever som saknar stöd hemifrån. Lärarna var rädda för att resultaten 

skulle bli ännu sämre hos de elever som inte får tillräckligt stöd i hemmet, om allt för 

mycket skolarbete läggs utanför skoltid. Till sist nämner de i sin forskning att de flesta 

lärarna anser att läxorna är nödvändiga för att uppnå resultat, men att det finns problem 

med att alla inte har samma förutsättningar att utveckla sina kunskaper. Det är viktigt att 

man som lärare tänker över vad, hur och varför man använder sig av läxor.  

 

Slutligen har Sallee och Rigler (2008) undersökt användandet av läxor på high school i 

USA och lärares och elevers attityder till dessa. De ger även förslag utifrån resultatet på 

hur man kan arbeta med läxor. De trycker på att det är bra att använda sig av läxor så 

länge som man som lärare ser till att varje läxa fyller ett syfte och att man har ett större 

mål med läxorna man ger. De menar också att det är viktigt att se till alla elever när man 

som lärare utformar sina läxor.  

 

 Hur användandet av läxor speglas i resultaten   3.2.3

En studie som Gustafsson (2013) har gjort undersöker hur tiden som elever lägger på 

läxor påverkar deras akademiska resultat. I sin studie undersöker han 

matematikresultatet i årskurs 8 för elever från 22 länder. Istället för att titta på varje 

enskild elevs resultat har han valt att titta på medianresultatet från olika klasser. Utifrån 

en jämförelse av genomsnittstiden som eleverna i undersökningen lägger på 

matematikläxor och de matematiska akademiska resultat som eleverna sedan får, 

konstaterar Gustafsson (2013) att tiden som eleverna i årskurs åtta lägger på 

matematikläxor påverkar elevernas matematiska resultat. I sin slutsats kommer han fram 

till att om eleverna lägger mer tid på läxorna kan det göra stor skillnad i deras betyg. På 

så vis visar han att matematikläxor kan ha som syfte att ge eleverna en mer fördjupad 

kunskap. I sin analys är han dock tydlig med att studien som han har genomfört enbart 

tittar på sambandet mellan tid och resultat. Han poängterar att andra faktorer som han 

inte har undersökt säkerligen också kan påverka resultatet av användandet av läxor. En 

av de faktorerna är hur läxor introduceras för eleverna. Med det menas hur läraren 

presenterar läxan och går igenom den. En annan faktor som skulle kunna påverka 

resultatet menar han är hur läraren återkopplar läxan till eleverna. Med det menas om 

läraren går igenom föregående läxa med eleverna och på vilket sätt eleverna får 

feedback av läraren. Ytterligare påverkan kan användandet av läxor ha, när det kommer 

till elevernas ålder och socioekonomiska bakgrund. I resultatet av studien har 
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Gustafsson (2013) inte heller tittat på om elevernas motivation eller intresse av 

matematik har påverkats av läxorna.  

 

Enligt Hattie (2012) visar hans sammanställning av fem studier som tillsammans är 

uppbyggt på resultat från mer än 100 000 elever, att användandet av läxor kan öka 

studietakten med 15 procent, jämfört med de elever som inte har läxor.  

 

Fortsättningsvis berätttar Westlund (2004) vidare om forskningen som gjorts på 

sambandet mellan tiden som elever väljer att lägga på läxläsning och lärarens 

effektivitet i sin undervisning. Forskningen visar att om läraren är effektiv på 

lektionerna, spenderar eleverna mer tid på sin läxläsning efter skoltid. Den här studien 

visade även att föräldrarnas engagemang för barnens skolgång blev starkare vid 

användning av läxor oavsett hur elevernas hemförhållande var.  

 

Slutligen skriver Brock et al. (2007)  om hur läxor kan bidra med kunskap på olika sätt. 

Han poängterar att lärarna angav två syften när de skulle svara på hur de ansåg att deras 

läxor påverkade elevernas lärande. Den ena delen som många lärare angav var att all 

form av träning eleverna får av läsning bidrar till deras läskunskaper. Då läxor ofta 

inkluderar någon form av läsning menade de att läxor och dess mängdträning är viktig 

för elevernas lärande. Den andra anledningen som många lärare uppgav till varför deras 

läxor var viktiga var att mängdträningen och färdighetsträningen som eleverna får bidrar 

till bättre studieresultat. 

 
  Sammanfattning av tidigare forskning  3.2.4

Utifrån tidigare forskning kring läxor definerar vi begreppet läxa som ett arbete läraren 

ger sina elever som inte utförs under lektionstid och som därmed skapar en länk mellan 

skola och hem. De syften som tidiagre forskning tar upp kring användandet av 

matematikläxor är främst att låta eleverna få mer tid till att arbeta med matematik 

utanför skolan. Ett annat syfte är att eleverna ska få repetera sin kunskaper i matematik. 

Dessutom vill lärarna i forskningen att eleverna ska ta mer ansvar och att elevernas 

föräldrar ska få en tydligare inblick i skolarbetet. Flera av forskarna talar om att 

matematikläxor ger eleverna en möjlighet att komma ikapp med sitt skolarbete. Tidigare 

forskning visar att de uppgifter som lärararna ger sina elever i matematik oftast består 

av rutin- och standarduppgifter. Forskningen visar även att det är viktigt att man som 

lärare använder sig av meningsfulla läxor som ska bidra till eleverns lärande med 

tydliga introduktioner och återkopplingar. Slutligen visar den tidigare forskningen att 

användnadet av matematikläxor generellt påverkar elevernas akademiska resultatat 

positivt.  

  

Den tidigare forskningen har gett oss en djupare förståelse kring vilka syften man kan 

ha med att använda sig av matematikläxor och hur användandet kan skilja sig åt. 

Forskningen ligger i grund till vår intervju- och observationsguide.  
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4 Metod 

4.1 Val av metod  

Med utgångspunkt i vår frågeställning och vårt syfte har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod som grundar sig i hermeneutiken som Bryman (2011) skriver om. En 

kvalitativ metod passar denna studie då vi på djupet vill ta reda på hur enksilda lärare 

ser på syftet och hur de använder matematikläxor i sin undervisning.  Vidare passar den 

hermeneutiska teorin studien då den går ut på att tolka det insamlade textmaterialet för 

att få reda på informanternas syfte med och användning av matematikläxor. Alvesson 

och Sköldberg (2008) skriver att hermeneutiken grundar sig i tanken om att en del bara 

kan förstås om man ser till helheten och att helheten bara kan förstås utifrån dess delar. 

Deras tankar utgår från den hermeneutiska cirkeln som innebär att om man börjar titta 

på en situations helhet leds man sedan vidare till situationens delar och om man istället 

börjar titta på situationens delar kommer man tillslut att hamna vid situationens helhet. 

Vidare menar de att man inom hermeneutiken fokuserar på att tolka texter. Ett 

textmaterial kan även innefatta transkriberingar av intervjuer eller anteckningar från 

observationer. Bryman (2011) menar att personen som analyserar textmaterialets stora 

uppgift är att finna textens betydelse ur upphovsmannens synvinkel. I den här studien 

innebär det bland annat att forskarna ska finna informanternas syfte med sitt 

användande av läxor i matematik. Vidare menar Bryman att man som forskare med ett 

hermeneutiskt synsätt kan analysera texter genom att använda sig av en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 Intervjuer  4.1.1

Denscombe (2009) menar att genom att använda en kvalitativ metod som innefattar 

intervjuer är det enklare att ställa följdfrågor utefter de svar som informanterna ger, till 

skillnad från om man hade använt sig av en enkät där svaren oftast är korta och inte 

särskilt utförliga. Det som är positivt med att använda sig av en kvalitativ metod är att 

det är möjligt att få mer djupgående svar kring frågeställningen. Frågeställningen i sig 

kräver inte många informanter. Om man istället hade valt att använda sig av en 

kvantitativ metod hade man däremot kunnat få en större mängd data att analysera, men 

då hade det varit svårare att få djupgående och väl framarbetade svar. 

 

Johansson & Svedner (2010) skriver även de om kvalitativa intervjuer. Det handlar om 

intervjuer som har fasta frågområden men inte fasta frågor och svarsalternativ. Dessa 

intervjuer är strukturerade på så sätt att den intervjuade ska kunna svara så utförligt och 

specifikt som möjligt. Intervjuaren ska vara flexibel och ställa relevanta frågor vid rätt 

tillfälle för att intervjun ska flyta på och ge utförlig information. Denna typ av metod 

passar vår studie då vi vill ge informanterna en chans att kunna utveckla och fördjupa 

sina svar.  

 

 Observationer  4.1.2

För att få en djupare inblick i hur lärarna i undersökningen arbetar med läxor i 

undervisningen kommer vi även att genomföra två observationer. Observationerna 

kommer att utföras i två av de intervjuades klassrum vid varsitt tillfälle. Denscombe 

(2009) skriver om deltagande observationer där forskarna deltar som observatörer. 

Denna typ av onservationsmetod kommer användas i denna studie. Metoden går ut på 

att observatören och det som observeras är kända för läraren. Observatörerna observerar 

sedan händelserna kring läraren på ett djupgående vis där man tittar på lärarens 

agerande och tillvägagångssätt. Observatörerna för fältanteckningar kontinuerligt under 

observationens gång. Under observationerna är det viktigt att observatörerna får en 
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helhetskänsla av händelseförloppet. Dock måste observatörerna också kunna se till 

intressanta situationer som inbjuder till djupare granskning och följa upp dessa med 

hjälp av fältanteckningar. Som observatör i en samhällsvetenskaplig studie är det viktigt 

att vara medveten om att observationerna kan få en viss observatörseffekt, vilket kan 

leda till att den observerades beteende förändras. Därför är det viktigt att observatörerna 

håller en låg profil under observatörstillfället, så att den observerades beteende förblir så 

naturligt som möjligt (Denscombe, 2009).  

 

Även Johansson & Svedner (2010) skriver om observationer som en metod som kan 

vara den mest givande när det handlar om att undersöka lärares beteende. De menar att 

metoden blir ett allt vanligare komplement till intervjuer och enkäter i 

lärarexamensarbeten. Genom observationer kan man få en tydligare bild av 

undervisningsprocessen. 

 

4.2 Urval   

I studien deltog fyra lärare som alla arbetar på lågstadiet. Denna studie fokuserar enbart 

på lärare som använder sig av läxor i matematik. Studien genomfördes under 

hösterminen 2015. Två av lärarna arbetar i en tätort, en i årskurs 1 och en i årskurs 2. De 

andra två i lärarna arbetar i en stad, en i årskurs 1 och en i årskurs 3. Alla informanter 

som är med i studien är kvinnor. I vår studie har vi tagit kontakt med informanter som 

vi har stött på under vår studietid. Studien bestod av fyra semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer och av två klassrumsobservationer. Observationerna i studien genomfördes 

hos två av de intervjuade lärarna. De två lärarna som observerades valdes ut på grund av 

att de skiljde sig mest ifrån varandra då två av de andra informanternas arbetssätt visade 

sig vara nästan identiska  Eftersom att två av lärarna precis har fått nya klasser i årskurs 

1, bad vi dem att även svara utifrån hur de arbetade i våras med deras gamla klasser i 

årskurs 3. Alla lärare som deltog i studien har varit verksamma inom yrket i cirka tio år. 

 

4.3 Datainsamling  

Vår datainsamlingen består av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer samt deltagande 

observationer i klassrumsmiljö. 

 

 Intervjuer  4.3.1

Enligt Denscombe (2009) används semi-strukturerade intervjuer när man vill ge 

informanterna möjlighet att utveckla sina svar på ett mer djupgående sätt än vid 

strukturerade intervjuer. Intervjuns områden kan omplaceras och utvecklas under 

intervjuns gång, men man utgår ändå från fasta frågor. På så vis är det en flexibel metod 

som ändå har tydliga ramar som gör att man enkelt kan hålla sig fast vid ämnet. 

Intervjustrukturen passar frågeställningen då vi på djupet vill analysera vad lärarens 

syfte är med läxor i matematik. Innan intervjuerna äger rum är det viktigt att ha en 

tydlig intervjuguide som är lätt att följa och förändra under intervjuns gång 

(Denscombe, 2009). 

Denscombe (2009) skriver även om fördelar respektive nackdelar med att genomföra 

olika intervjuer. Fördelarna med att använda intervjuer i sin datainsamling är främst att 

man på ett djupgående sätt kan utveckla frågorna i intervjuguiden och få tydligare och 

bredare svar. Validiteten ökar också vid intervjun när man ordnar en fysisk träff med 

personen där det inte finns några mellanhänder. Vanliga nackdelar med att använda 

intervjuer är att det kan vara mycket tidskrävande då man måste ses fysiskt. Ett annat 

problem som kan uppstå under en intervju är att intervjuaren ställer ledande frågor och 

att man inte får de trovärdiga svaren man söker efter. För att undvika ledanade frågor så 

kan det vara bra att håll sig till intervjufrågorna och låta informanten tala så mycket som 
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möjligt. Vår intervjugudie skapades utefter de frågeställningar som studien har och 

utefter den tidigare forskningen kring läxor. Då intervjerna är semi-strukturerade finns 

det en möjlighet att fördjupa oss i områden som den enskilda läraren vill utveckla 

vidare.  

 

 Observationer  4.3.2

Denscombe (2009) menar att observationer är ett bra sätt att samla in data då 

observatören kan se det som sker vid en specifik händelse. Vid forskning kan man 

genomföra olika typer av observationer. Inom samhällsvetenskapen ägnar man sig mest 

åt systematiska- eller deltagande observationer. I den här undersökningen kommer vi att 

använda oss av en deltagande observation där vi som forskare deltar som observatörer. 

Observationen kommer ske på fältet vilket i detta fall innebär i klassrummet som är 

lärarens naturliga arbetsmiljö. Under observationerna ska observatörerna försöka bortse 

från förutfattade meningar och inte skapa några hypotetiska tankar innan observationen. 

Under observationens gång bör observatörerna föra fältanteckningar för 

dokumentationen skull. Som observatör är det viktigt att håll låg profil och endast ägna 

sig åt att observera, för att få en så trovärdig situation som möjligt Genom att 

genomföra observationerna hoppas vi att vi får en tydligare bild av hur läraren använder 

sig av läxor i sin undervisning. Observationerna kommer utgå från en observationsgudie 

där frågorna är formulerade utefter den informationen som intervjuerna har givit oss.  

 

4.4 Genomförande  

Inledningsvis utformade vi ett missivbrev där vi beskrev vår undersökning (se bilaga 3). 

Detta mail skickades ut till lärare på lågstadiet som vi vet använder sig av 

matematikläxor. Därefter valde vi ut fyra lärare att intervjua, två som arbetar i en tätort 

och två som arbetar i en stad. Två av lärarna valde vi även ut att genomföra 

observationer hos, för att se hur syftet avspeglar sig under lektionen då läxan lämnas ut 

till eleverna. Utefter vår frågeställning och syftesformulering konstruerade vi en 

intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som en grund för en semi-strukturerad intervju. 

När intervjuguiden hade bearbetats tillräckligt tog vi åter kontakt med lärarna för att 

bestämma träffar för intervjuer. Inför intervjuerna bad vi lärarna att ta fram sitt 

läxmaterial så vi kunde få ta del av det.  

 

Alla intervjuer genomfördes på ett liknande sätt och utgick från en intervjuguide. Vi 

öppnade intervjun med några inledande frågor för att få en bild av vem läraren är i sin 

yrkesroll och vad hon har för typ av klass. De inledande frågorna var även till för att den 

intervjuade läraren skulle bli bekväm under intervjutillfället. Därefter följdes frågor 

kring lärarens användande av och syfte med läxor. Frågorna som ställdes under 

intervjuerna utgick från vår framarbetade teoretiska bakgrund. På så vis kunde vi 

försäkra oss om att frågorna i intervjuguiden höll bra kvalitet då de grundas på 

vetenskaplig forskning.  

 

Under intervjun tittade vi även på lärarens läxmaterial och diskuterade användningen 

och syftet med just det materialet. Bilder på materialet är ett tilläggsmaterial för 

undersökningen och finns under avsnittet bilagor. Läxmaterialet kommer även att 

diskuteras i relation till intervjuerna och observationerna av lärarna. Intervjuerna 

spelades in efter godkännande av informanten. Syftet med inspelningen var att 

datainsamlingen skulle bli mer trovärdig och lättarbetad.  

 

När vi genomfört intervjuerna bokade vi tid för observationer hos två av lärarna. 

Anledningen till att vi valt att utföra observationerna efter intervjuerna, är för att vi först 
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vill skapa oss en bild av lärarnas arbetssätt innan vi utformar en mall för vad som är 

intressant att undersöka vid observationerna. Informationen som lärarna fick innan 

observationstillfället var att vi skulle studera deras sätt att arbeta med läxor. Vi gjorde 

det även klart för dem att vi inte ville vara en del av undervisningen, utan att vi endast 

skulle fokusera på att anteckna och studera deras sätt att undervisa. Inför 

observationerna konstruerade vi en mall för vad vi skulle titta på under 

observationstillfällena (se bilaga 2). Ett exempel på vad vi valde att titta på under 

observationerna var hur läxan introducerades för eleverna och hur läraren följde upp 

föregående läxa. Under observationstillfällena förde vi fältanteckningar kring hur 

läraren arbetade i klassrummet.  

 

När intervjuerna och observationerna var genomförda återstod transkribering och 

sammanfattning dessa. I transkriberingarna avkodades lärarnas identitet och de 

intervjuade lärarna benämns som Lärare B-E vilket syns i resultatet. När 

transkriberingen av intervjuerna var klara, analyserades och sammanfattades dem för att 

upptäcka gemensamma nämnare och skiljepunkter mellan de olika lärarnas svar. Även 

fältanteckningarna sammanfattades för att en gemensam sammanställning skulle kunna 

genomföras. Dessa användes främst vid analysen av resultatet.   

 

4.5 Analysmetod  
För att bearbeta datamaterialet som samlas in genom intervjuer och observationer, 

kommer en kvalitativ dataanalys av meningsinnehållet som Johannessen och Tufte 

(2003) skriver om, att genomföras. Detta menar Bryman (2011) är en metod som kan 

användas vid en heremuantisk ansats då målet är att hitta det bärande delarna i texterna.  

 

Johannessen & Tufte (2003) menar att en sådan analysmetod går ut på att bland annat 

hitta mönster, likheter och skillnader i det insamlade materialet. När en sådan analys ska 

genomföras sammanfattar man först helheten av datainsamlingen och reducerar sedan 

den information som inte är intressant för forskningsfrågan. Man försöker hitta centrala 

teman utan att gå in allt för detaljerat i underlaget. Nästa steg i analysmetoden handlar 

om att genomföra en kodning av materialet. Där letar man efter meningsbärande delar 

som ska ligga till grund för besvarandet av forskningsfrågan. Med en kod menas att man 

gör en benämning av delar av det insamlade materialet. Vår kodning kommer att handla 

om att hitta de olika logos som lärarna har med sitt praxis. På så sätt kan man koppla 

samman olika material. I vårt fall handlar det om de olika intervjuerna och 

observationerna. När man genomför en kodning av ett kvalitativt material är det viktigt 

att man inte tar bort material som gör att man tappar helhetsperspektivet. Den tredje 

delen av analysmetoden består av kondensering. Det innebär att man återigen tar ut 

delar av kodningen som man anser ha betydelse för undersökningen. I denna fas ska 

man försöka slå samman eller underkategorisera kodord till överordnade kategorier. 

Detta kan ske genom olika tabeller som tar upp information som informanten har gett i 

undersökningen. Den sista delen av den kvalitativa analysmetoden handlar om att göra 

en slutlig sammanfattning. Det genomarbetade materialet ska åter igen sammanställas 

till ett slutgiltigt resultat (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

I analysen av vårt material kommer vi inledningsvis att sammanfatta helheten och göra 

en första gallring så att materialet är relevant för forskningsfrågan. Därefter kommer en 

kodning ske av materialet för att leta efter bärande delar som innehåller likheter och 

skillnader mellan informanterna. Exempelvis hur deras syfte med matematikläxor skiljer 

sig åt eller hur återkopplingen av läxor stämmer överrens mellan lärarna. Nästa steg blir 

att kategorisera koderna som framkommit under gallringen av relevant information. 
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Slutligen kommer vi att sammanfatta de återstående koderna för att därefter bearbeta 

resultatet utefter forskningsfrågorna.  

 

4.6 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet av data  

Enligt Denscombe (2009) handlar trovärdighet om ifall den insamlade datan är riktig 

och om undersökningen stämmer överens med vad som efterfrågas i forskningsfrågan. 

Intervjuguiden utgår från vår frågeställning och innehåller vissa mer prioriterade frågor 

än andra. För att undvika ledande frågor används mer öppna frågor. Undersökningen 

stämmer överens med vad som efterfrågas i forskningsfrågan och är därför trovärdig. 

För att resultatet av observationen ska bli trovärdigt, måste man som observatörer 

undvika hypotetiska tankar och förhålla sig neutral till händelseförloppet. För 

ytterligare trovärdighet väljer vi att föra enskilda fältanteckningar för att sedan 

sammanställa dessa.  

 

Vidare skriver Denscombe (2009) om pålitlighet som handlar om ifall undersökningen 

skulle få samma resultat om den genomfördes av en annan forskare. Om intervjuaren 

blir för engagerad och den intervjuade tillför sina egna åsikter kan resultatet bli 

missvisande. Då finns en risk att intervjun inte blir lika pålitlig, detsamma gäller under 

observationerna. Resultatet under observationerna kan bli missvisande om läraren i 

fråga anpassar undervisningen utefter det som efterfrågas i observationen. Under 

intervjuerna har vi försökt vara diskreta, för att inte påverka intervjuernas utfall och vi 

har försökt att hålla en låg profil under observationerna. 

 

Överförbarhet handlar enligt Denscombe (2009) om ifall resultaten kan ses som 

överförbara och kan användas i andra kontexter. Lincoln och Guba (1985) menar att 

man i kvalitativ forskning sällan har ett stort urval utan istället har ett mindre urval med 

gemensamma nämnare. I kvalitativ forskning kan man se överförbarheten utifrån hur 

noggrant och utförligt det insamlade materialet är och om andra forskare därmed kan 

använda sig av datainsamlingen i ett annat sammanhang. Studiens insamlade materialet 

är detaljerat och är därför enkelt för andra forskare att ta del av.  

 

 

4.7 Etiska överväganden  

Genomförandet av denna studie är i enlighet med den publikation som 

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut. Publikationen heter Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och berör fyra forskningsetiska 

principer.  

  

Det första kravet handlar om den information som man ska ge till undersökningens 

deltagare innan man utför forskningen. När deltagarna tillfrågades informerades dem 

genom missivbrevet om vad undersökningen gick ut på och hur den skulle användas. 

Denna information upprepades även innan intervjuns start. Där förklarades även att 

deltagande är helt frivilligt utan krav.  

 

Det andra kravet de tar upp handlar om samtycke. De som deltog i undersökningen 

godkände sitt medverkande och alla deltagare var myndiga. Det framgick även att de 

själva bestämde över sitt deltagande och hade möjlighet att bryta intervjun när de ville.  

 

Tredje kravet de lyfter handlar om konfidentialitiet. I vår intervju valde vi att 

ljudinspela samtalen, dock är det endast vi som forskare som får ta del av 
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inspelningarna. Däremot är sammanfattningen av inspelningarna tillgängliga i 

forskningsresultatet men är helt avkodade.  

 

Det fjärde och sista kravet som vetenskapsrådet valt att lyfta fram handlar om 

nyttjande. Det forskningsresultat som samlats in under undersökningens gång kommer 

inte att användas eller nyttjas för annat bruk.  
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5 Resultat  

Genom de svar som de kvalitativa intervjuerna och observationerna gav samt den analys 

som gjorts, har vi kunnat urskilja både likheter, olikheter och samband i resultatet. 

Resultatet utgår från den kodning som gjorts av den insamlade datan. Nedan följer de 

svar som vi, genom analysen, kunnat ta fram utifrån ställda forskningsfrågor. 

5.1 Lärarnas syfte med att ge matematikläxor 

Undersökningen visar att de deltagande lärarna både har tydliga gemensamma och vitt 

skilda syften med att ge matematikläxor till sina elever. Utifrån Chevallards (2006) 

ATD kan man därmed säga att lärarnas logos som innefattar syften, binder samman eller 

skiljer lärarna åt. Utifrån de kodord som tagits fram genom analysen kan man se tydliga 

likheter och skiljelinjer mellan lärarna. Nedan presenteras två olika huvudsyften som 

lärarna har angett är anledningen till sitt handlade med att ge ut matematikläxor. 

Därefter presenteras ett gemensamt syfte som alla lärare ser med att ge läxor i 

matematik. Slutligen presenteras ett avsnitt med övriga syften som har lyfts fram under 

intervjuerna, men som inte är lärarnas huvudsakliga syften. Genom observationerna 

som har gjorts har vi även kunnat tydligare se om lärarnas syfte stämmer överens med 

deras undervisning. 

 Ett repeterande syfte 5.1.1

Ett syfte som tre av de intervjuade lärarna angav med att ge matematikläxor, var att 

eleverna skulle få mer tid till att repetera sina kunskaper, för att uppnå kunskapskraven i 

matematik. Enligt Lykins (2015) kan repetition bidra till att eleverna utvecklar sitt 

matematiska tänkande. En av de intervjuade lärarna uttryckte sig på följande vis:  

 
En del är begynnande av läxor, men en del kanske inte får lika mycket 

hjälp hemma. Men det är svårt för en läxa kan ju vara utmanande och sen 

kan den vara repeterande och det är ju det med syftet då. I en utmanande 

läxa så får eleven tänka till lite och kanske behöver stöd hemma för att 

klara den. En repeterande läxa är att repetera och nöta det som eleven gör 

dagligen.   

Lärare D 

 

Med sitt uttalande menade läraren att hon inte ville utesluta problembaserade uppgifter i 

sina läxor, dock använde hon det endast när elevgruppens lärande uppnått ett stadie där 

de klarar av sådana uppgifter på egen hand. Genom att eleverna får göra 

repetitionsuppgifter hemma vill lärarna ge eleverna extra tid till att utöva sitt lärande 

och öka elevernas möjlighet till att berika sina kunskaper. Även om lärarna hade 

repeterande uppgifter som gemensam nämnare i deras syfte, skiljde sig deras syn på 

vilka kunskaper som skulle repeteras. Två av de tre lärarna som använde sig av 

repetitionsuppgifter i sina läxor ville att eleverna skulle repetera det som de arbetar med 

i matematikboken. Den tredje lärarens logos riktade in sig mer på färdighetsträning och 

huvudräkning genom att eleverna fick repetera till exempel multiplikationstabellen 

hemma. 

 Ett fördjupande syfte 5.1.2

En av lärarna i undersökningen ansåg att syftet med att ge matematikläxor var att 

eleverna skulle få ackommodera sina kunskaper i matematik. För henne var det viktigt 

att eleverna skulle få utveckla sitt matematiska tänkande även i hemmet: 
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Det jag främst tänker på är att barnen och föräldrarna kan få ett givande 

matteprat helt enkelt hemma och att man gärna fördjupar det. Det tycker 

jag att det är dit man vill komma. Att föräldrarna ska förstå hur viktigt det 

är. Inte bara i läxan, utan hela tiden. Matematik är i allting. Det är i affären, 

eller när man åker i bilen. Alltså man kan fråga om massor av saker hela 

tiden och prata och diskutera och få igång mattepratet. 

                                                                                       Lärare C 

 

Med detta uttalande menade hon att läxorna skulle få eleverna att tänka till, att utvidga 

sitt matematiska språk samt att få förståelse för att matematik finns överallt. För att 

eleverna skulle få tänka till använde sig läraren av ett problembaserat material som 

skulle bidra till samtal mellan barn och förälder. På så sätt ville läraren att eleverna 

skulle ges möjlighet till det som Piaget kallar för adaption (Säljö, 2012). Hon såg 

matematikläxan som en möjlighet för ett extra lärtillfälle där eleverna får tid till att 

ackommodera eller assimilera sina kunskaper i samspel med en vuxen och på så vis 

skapa en kognitiv konflikt.   

 Ett gemensamt syfte 5.1.3

All mänsklig praxis menar Chavaralld (2006) tillslut måste motiveras på något sätt. En 

punkt som alla lärare i undersökningen valde att lyfta fram, när det kom till varför de 

valt att använda sig av matematikläxor, var betydelsen som läxorna har i att koppla 

samman skola och hem. Lärarna menade att det är viktigt att föräldrarna får en inblick i 

vad som sker i den dagliga matematikundervisningen: 

 
Just nu är jag inne i min samtalsperiod och jag har fått många kommentarer 

från många föräldrar att de tycker det är väldigt roligt med läxor, att de får 

se lite av vad deras barn jobbar med.            

                                                                                                              

     Lärare E 

 

Citatet ovan bekräftar det gemensamma syftet genom att läxor kan bidra till att 

föräldrarna blir mer insatta i elevernas skolarbete. Även de andra lärarna lyfter fram att 

många föräldrar är positiva till att få ta del av deras barns skoluppgifter. Genom att 

eleverna får med sig matematikuppgifter hem, menar lärarna att eleverna kan få hjälp av 

en annan vuxen och att föräldrarna kan få en inblick i sina barns matematiska 

kunskaper. 

 Två övriga syften 5.1.4

Under intervjuerna valde även några av lärarna att lyfta två syften som de inte ansåg var 

det huvudsakliga syftet med att ge matematikläxor. Dock ansåg de att dessa syften 

ibland kunde vara anledningen till sitt praxis. Det ena syftet som angavs var att läxan 

skulle bidra till att eleverna skulle kom ikapp med sina uppgifter: 
 

Vi har faktiskt gjort så nu att de har fått någon lektion i skolan på sig för att 

hinna ifatt, men har de inte hunnit de då så har jag kopierat sidan i 

matteboken och skickat hem den tillsammans med matteläxboken så får de 

över helgen på sig. 
Lärare B 

 

De lärare som ibland använde sig av läxor med syftet att komma ikapp, poängterade att 

de då hade en individuell överenskommelse med elev och föräldrarna om att ogjort 
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lektionsarbete ska skickas hem. Detta logos kan ha stor betydelse för elever som riskerar 

att inte uppnå målen för kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2011)  

 

Det sista syftet som två lärare valde att lyfta fram med att ge matematikläxor, var att 

eleverna skulle få träna på att ta eget ansvar. De menade att även eleverna har ett ansvar 

för att läxan kommer hem, att den blir gjord och att den tas med tillbaka till skolan. De 

lärare som belyste detta logos poängterade att det är viktigt att träna på att ta ansvar för 

sitt skolarbete, inför sin fortsatta skolgång. 

5.2 Svårigheter med att använda läxor i matematik 

Resultatet av vad lärarna ansåg vara svårigheter med sitt praxis som Chevallard (2006) 

talar om, gav flera utfall. Här nedan presenteras de olika anledningarna som lärarna 

upplevde kunde leda till svårigheter med att använda läxor i matematik. 

 Brist på stöd 5.2.1

Den svårighet som alla lärarna verkade reflektera mycket över och såg som det största 

problemet, var att det är många föräldrar som inte är involverade i deras barns skolgång. 

För de elever som inte får tillräckligt med stöd hemifrån kan läxan bli svår att 

genomföra. Beroende på hur läraren utformat läxan såg lärarna olika lösningar kring hur 

detta problem skulle kunna undvikas. Två av lärarna poängterade att eleverna 

fortfarande var väldigt unga och att det därför är viktigt att inte skuldbelägga dem ifall 

läxan inte blivit gjord. Lärare B beskrev svårigheten på följande sätt: 

 
Ja en svårighet kan ju vara då för de barn som inte har stöttning hemma. 

Att man påpekar varje vecka att nu har inte du din läxa med. Så känner 

man att de är så små. De är ju bara 7-8 år och det är ju inte dem man ska 

lägga skulden på känner jag.   

                                                                                                        Lärare B 

 

Samma lärare antydde att de inte la så mycket fokus på de läxor som inte blev gjorda 

utan fokuserade mer på att se till att eleverna fick mer hjälp under lektionstid att uppnå 

Skolverkets (2011) kunskapskrav. De andra två lärarna som deltog i undersökningen 

såg inte bristen på stöd i hemmet som ett lika stort problem, då de elever som inte gjort 

läxan hemma får hjälp av läraren att lösa läxan i skolan istället. 

 Att fånga alla elever 5.2.2

Lärarna i undersökningen talade om svårigheten med att som lärare lyckas anpassa 

läxorna så att de passar allas individuella nivå. Nedan följer ett exempel på hur en lärare 

valde att anpassa sina genomgångar: 
 

Några gånger har jag tagit hjälp av en annan som jobbar på skolan som är 

från Somalia. För det var en läxa som de somaliska barnen hade särskilt 

svårt att förstå. 

                                                                   

Lärare B 

 

För lärare B som arbetar med elever men många olika modersmål var detta praxis ett 

sätt att försöka ge alla elever lika förutsättningar. Skolverket (2011) lyfter i läroplanen 

för grundskolan att det är lärarens ansvar att stödja varje enskild elevs matematiska 

kunskapsutveckling. Flera av lärarna talade om att ha grundliga genomgångar kring 

varje enskild läxa. Detta för att förklara läxan så att eleverna skulle kunna klara av att 
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utföra läxan på egen hand. De var tydliga med att det inte alltid är möjligt att fånga varje 

enskild individ, men det är alltid den ständiga strävan. Lärarna som hade klasser i lägre 

årskurser talade om hur man i årskurs 3 i större utsträckning använde sig av mer 

individanpassade läxor, vilket läraren som arbetar i årskurs 3 vittnade om. 

Sammanfattningsvis menar lärarna att man ska lägga stort fokus på sin introduktion för 

att uppnå bästa resultat. 

 Att hitta rätt matematikläxa 5.2.3

En annan svårighet som två av lärarna nämnde med att ha matematikläxor var 

problematiken med att hitta passande men samtidigt utmanande läxor: 

 
Jag brukar dock klippa och klistra lite. För det vanliga materialet är inte 

alltid så bra, för det bygger oftast på att mamma och pappa ska hjälpa till 

och så kan det vara i de bästa världar så kanske mamma och pappa hjälper 

till, men inte alltid. 

                                                                                          

     Lärare D 

 

Lärare D som använde läxmaterial från läromedlet menade att det ändå krävs tid till att 

anpassa den redan färdiga läxan då den inte alltid passade till hennes elever och tillfälle. 

De två lärarna ansåg att det tog mycket tid att hitta passande matematikläxor, eftersom 

att man ville att varje läxa skulle bli bemött och att den skulle öka elevernas 

matematiska kunskaper. Den ena läraren påpekade att man skulle undvika att läxan 

enbart blev till för produktion. Hon menade att det är viktigt att man som lärare tar tiden 

att hitta relevanta läxor så att de uppfyller de mål man strävar mot i kunskapskraven. 

Dessutom menade hon att man ska vara noga med återkopplingen så att alla elever 

förstår innebörden med att ha läxor i matematik. Den andra läraren använde sig främst 

av färdigt material från den arbetsbok som eleverna använde under lektionstid. För att få 

en bra och givande läxa var det vanligt att hon får klippa och klistra i elevernas 

läxhäften.  

5.3 Lärarnas sätt att använda läxor i undervisningen 

Den insamlade datan visar att lärarna i undersökningen använde sig av olika material 

och integrerade läxorna i undervisningen på olika sätt. För att nå de logos varje enskild 

lärare har, utformar lärarna sitt praxis på delvis olika sätt (Chevallard, 2006). Nedan 

nämns lärarnas läxmaterial och handlande vid introduktion och återkoppling vid 

utlämning av en ny läxa. 

 Läxmaterial  5.3.1

En diskussion kan föras huruvida materialet påverkar lärarens huvudsakliga syfte med 

att använda matematikläxor eller om syftet avspeglar läxorna de ger. Resultatet av vilket 

läxmaterial lärarna använder visar att det endast är en av fyra lärare som använder ett 

material som är direkt kopplat till undervisningsmaterialet. De andra lärarna har valt 

material utefter det syfte de har med sina läxor.  

 

Lärare B som framförallt hade rutinuppgifter i sina läxor använde sig bland annat av ett 

färdigt läxmaterial som är kopplat till elevernas matematikbok, Eldorado (Olsson & 

Forsbäck, 2008). Uppgifterna i läxorna som hennes elever har fått var utformade på ett 

liknande sätt som de uppgifter de arbetade med i skolan. Eleverna fick en läxa i veckan 
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som var kopplad till det eleverna arbetade med under lektionstid. Läraren såg läxan som 

ett ytterligare tillfälle till kunskapsutövande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare C använde sig inte av läroböcker i sin dagliga undervisning. Dock använde hon 

ett färdigt läxmaterial som heter Favoritmatematik – Tankenötter (Vehmas, 2015). 

Uppgifterna grundas i att få en fördjupad förståelse i matematik. Varje vecka får 

eleverna två sidor i läxa från boken som eleverna sedan har en vecka på sig att 

genomföra. Efter varje läxa har man en gemensam genomgång av läxan då de samtalar 

kring de matematiska problemen.  

 

 

 

Lärare D använde sig av färdigt material från läromedlet Eldorado (Olsson & Forsbäck, 

2008). Där fokuserade man på att eleverna skulle få träna på rutinuppgifter. Dock 

klippte och klistrade hon en del för att läxan enkelt skulle kunna utföras av elever. 

Eleverna fick en vecka på sig att genomföra läxan, där ingick även rättning av 

föregående läxa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare E använde sig av två typer av läxor i matematik. Den ena typen av läxor var för 

att träna på mattetabeller. Dessa läxor var individuella och svårighetsgraden skiljer sig 

åt mellan elever. Den andra typen av läxor var material som satts in i en läxbok och 

kunde bestå av olika typer av läxor men framförallt handlade de om att träna på olika 

matematiska metoder. De olika tabellerna som läraren använde sig av fick eleverna 

utföra i egenvald takt då läraren inte ville lägga för mycket press på de elever som inte 

hade tillräckligt stöd hemifrån.  
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 Introduktion 5.3.2

Alla lärare i undersökningen betonade vikten av att hålla en noggrann och informativ 

introduktion av varje läxa. Hur noggrant detta praxis utfördes, skiljde sig dock lite åt. 

Alla sa att de går igenom någon uppgift med eleverna, men vissa verkade lägga ner mer 

tid och energi än andra. Lärarna med yngre elever såg till att eleverna fick träna på att 

lösa många av uppgifterna i skolan, medan de äldre eleverna fick en snabbare 

genomgång av läxan.  Beroende på vilken ålder eleverna hade gavs olika mycket 

skriftliga instruktioner av läxan. Läraren som hade en klass årskurs 3 berättade att hon 

skrev tydliga skriftliga instruktioner så att eleverna själva skulle kunna gå tillbaka och 

läsa om uppgiften. En av lärarna som hade många elever med olika modersmål tog ofta 

hjälp av personal som kunde andra språk på skolan, så inga språkliga missförstånd 

skulle uppstå. 
 

Vi går igenom det här i skolan. Vad det är som de ska göra hemma och 

sedan så kommer de tillbaka och förhoppningsvis har gjort sin läxa eller så 

hjälper vi dem med det. 

                                                                                         Lärare C 

 

Genom att ha en tydlig genomgång hoppades Lärare C att alla elever skulle klara 

av att göra sin läxa hemma, annars var hon beredd på att gå igenom läxan med den 

enskilda eleven under skoltid. 

 

Under observationerna fick vi se hur två olika lärare introducerade sina läxor till 

eleverna. Läraren som använde sig av problembaserade uppgifter började 

introduktionen med att gå igenom liknande tal och uttryck som eleverna skulle få 

möta i läxan. Beroende på vilken grupp hon hade tog introduktionen olika lång 

tid. Läraren såg till att alla elever var delaktiga under introduktionen, då de fick 

läsa och svara på frågor samt säga vissa matematiska uttryck i kör. Under 

introduktionen hade läraren ett tydligt fokus på att eleverna skulle lära sig och 

förstå de matematiska begrepp som läxan byggde på. Piaget betonar att lärande 

kan ske när elever lär sig korrekt fakta om olika ting (Säljö, 2012). Den andra 

läraren vi observerade valde att direkt gå igenom de första uppgifterna i läxan. 

Detta gjordes genom att läxan förstorades upp på en projektorduk så att alla elever 

enkelt kunde följa med i genomgången. Även denna introduktion byggde på att 

läraren ställde frågor men då utefter läxans första uppgifter. 

 Återkoppling 5.3.3

Alla lärare antydde att det var viktigt att ge återkoppling på de läxor som eleverna gjort, 

så att eleverna känner att de får feedback på det de gör. Lärare E visade vilka personliga 

mål hon hade med sin återkoppling: 
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Målet är att varje läxa ska bli bemött. Om det finns tecken på att något 

barn inte har förstått en viss sak, så måste man titta vidare på just det. 

Intentionen är att det ska vara individanpassat och att man på något vis 

fångas upp. 

                                                                                         Lärare E 

 

Med detta citat menade hon att läxan inte är till för produktion utan att ge eleverna ett 

extra lärtillfälle. En av lärarna gick alltid igenom hela läxan gemensamt med eleverna i 

årskurs ett, för att kunna ge dem individuell återkoppling. De andra lärarna sa att de inte 

gav muntlig återkoppling när det tydligt framgick att eleverna hade förstått läxans 

innehåll. Däremot var de tydliga med att alltid ge skriftlig återkoppling till alla elever. 

Under den ena observationen fick vi se hur läraren gick igenom föregående läxa genom 

att först ställa frågor om hur eleverna upplevt läxan. Därefter gick hon igenom hela 

läxan steg för steg, eleverna fick hjälpas åt att svara och läraren ställde följdfrågor under 

hela genomgången. Under genomgången fick eleverna träna på att både läsa och 

redovisa sina kunskaper. I slutet av lektionen gick läraren runt och gav skriftliga 

kommentarer i alla elevers läxböcker. Den andra läraren som observerades valde att 

enbart ge skriftliga kommentarer i läxan efter rättning. Utifrån lärarens syfte och 

handlande kan man säga att lärarens praxiologi handlar om att eleverna ska få en 

meningsfull läxa för att de ska få möjlighet att utveckla djupare kunskaper i matematik.  

 

5.4 Hur lärarnas syften med att ge läxor stämmer överens med de läxor de ger 

Det logos, tankar och syften, som lärarna hade med sin praxis, handlande, stämde 

överens med de läxor de gav på olika vis. De lärare som angett att de gav läxor med 

rutinuppgifter för att deras elever ska få repetera sina färdigheter, har gett läxor som är 

tydligt kopplade till sin undervisning. Under observationen av en lärare som använde 

sig av rutinuppgifter kunde vi se att eleverna tydligt kände igen uppgifterna, då de 

tidigare haft likande uppgifter i arbetsboken. Läxorna bidrog därför till att eleverna 

skulle få repetera sina kunskaper. Repetition är något som Lykins (2015) menar kan ha 

positiv effekt för elevernas lång- och korttidsminne så länge uppgifterna är tydligt 

konstruerade. Två av lärarna som angav att de såg på läxan som ett extra tillfälle att 

träna på saker som eleverna redan var bekanta med, motiverade denna typ av läxa med 

att eleverna skulle kunna genomföra läxan på egen hand. Sammanfattningsvis är 

lärarnas praxiologi att ge eleverna repeterande uppgifter som ska bidra till att eleverna 

ska kunna befästa tidigare kända matematiska metoder och strategier. Samtidigt 

eftersträvade alla lärare att läxorna skulle bidra till en ökad samverkan mellan skola och 

hem.  

 

Läraren som angav att hennes läxor skulle bidra till att eleverna fick adaptera sina 

kunskaper, menade att hennes dagliga undervisning strävar mot att alla elever ska klara 

kunskapskraven i matematik. Hennes läxor riktar mer in sig på att varje enskild elev ska 

få den utvecklingen de behöver. Under observationen, då vi tittade på när denna lärare 

introducerade en ny läxa, kunde vi se att delar av uppgifterna var helt nya för eleverna, 

men att uppgifterna byggde vidare på saker de arbetat med tidigare. 

 

Den fjärde läraren som främst använder sig av tabellträning i sina läxor menade att 

huvudräkning kräver mycket repetition för att eleverna ska kunna automatisera sina 

kunskaper. Därför bestod hennes läxor av tabeller för att varje elev skulle kunna få läxor 

som passade deras individuella kunskapsnivå.  
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5.5 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att lärarnas logos med att ge matematikläxor 

främst handlar om att eleverna ska få repetera eller adaptera sina matematiska 

kunskaper. Dessutom kan läxorna syfta till att lära eleverna att ta ansvar, komma ikapp 

eller att koppla samman skola och hem. Svårigheter som lärarna i undersökningen 

upplevde handlar främst om att alla elever inte får de stöd i hemmet som de behöver och 

att det kan vara svårt att anpassa en läxa till en hel klass. Vidare visar resultatet att 

lärarna använder sig av olika läxmaterial beroende på deras huvudsakliga syfte och att 

syftet därför avspeglas på olika sätt i läxorna. Vilken årskurs lärarna undervisar i har 

också betydelse för hur de introducerar och återkopplar läxan. Lärarna i undersökningen 

menar att introduktion och återkoppling behöver utföras på ett tydligare sätt i de lägre 

årskurserna.  
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6 Diskussion  

Nedan kommer vi till en början ha en metoddiskussion för att sedan diskutera 

undersökningens resultat utefter våra forskningsfrågor och ställa dessa mot den tidigare 

forskningen.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Vår studie syftar till att studera hur lärare på lågstadiets syften med att ge 

matematikläxor, avspeglas i de läxor de ger. Studien grundas i en kvalitativ 

undersökning som innefattar fyra intervjuer och två observationer. En kvalitativ 

datainsamling lämpar sig i den här typen av undersökning då man enligt Denscombe 

(2009) lätt kan följa upp och få utförliga svar av informanterna. Om en undersökning 

istället hade utförts genom en kvantitativ undersökning hade vi inte kunnat få så 

utförliga svar som undersökningen kräver. Vi valde att ha en hermeneutisk ansats till 

vår undersökning som Bryman (2011) samt Alvesson och Sköldberg (2008) skriver om. 

Denna teori passar studien eftersom det insamlade textmaterialet tolkats för att få fram 

informanternas mening och synsätt med matematikläxor. Inom hermeneutiken menar 

man att en del bara kan förstås utifrån dess delar och att delarna bara kan ses utifrån 

helheten. I vårt arbete går den hermeneutiska cirkeln att koppla till hur lärarnas syften 

med att ge matematikläxor påverkar deras användning av matematikläxor och hur deras 

användning av matematikläxor i sin tur påverkar de syften de har med läxorna. För att 

både få se och höra hur informanterna använder sig av läxor i praktiken valde vi att 

genomföra både intervjuer och observationer. På grund av tidsbrist valde vi att endast 

göra observationer hos två av de aktuella lärarna. Det är intervjuerna som ligger till 

grund för vår undersökning och därför valde vi att fokusera mest på dem. Johansson och 

Svedner (2010) beskriver att observationer kan ge en tydligare bild av 

undervisningsprocessen och att det blir ett allt vanligare komplement till intervjuer. Om 

vi valt att inte utför några observationer hade vi fått ett tunnare underlag för resultatet. 

Däremot hade observationer inte kunnat stå ensamt i undersökningen då det inte hade 

gett svar på alla frågor. 

 

Vårt urval ser ut som det gör, på grund av en rad olika anledningar. Till en början 

behövde vi hitta informanter som arbetar med elever på lågstadiet. Dessutom behövde 

dessa informanter använda sig av matematikläxor regelbundet i sin undervisning. 

Vidare var tiden en avgörande faktor. Dels skulle informanterna ha tid till att ta emot 

besök, samtidigt som arbetets tid var begränsat då dessa intervjuer och observationer var 

tvungna att ske inom vissa veckor. Dessutom kunde inte intervjuerna utföras allt för 

långt från studieorten på grund av restid och resekostnader. Det innebär att 

informanterna är lärare som vi har stött på under vår studietid. Om vi hade haft mer tid 

på oss att genomföra undersökningen hade det kunnat ingå fler informanter och fler 

observationer med en och samma lärare, vilket hade kunnat ge oss en tydligare och 

bredare bild av undersökningsområdet. Dock bör det tilläggas att informanterna inte var 

kända för båda forskarna. Det gjorde att vi kunde hålla ett professionellt avstånd då 

minst en av forskarna kunde bortse från hypotetiska tankar kring läraren då de aldrig 

tidigare träffats. I en undersökning som analyserar skolans värld hade man också kunnat 

välja att intervjua elever. I denna undersökning valde vi att avgränsa oss till lärarnas 

tankar då vårt intresse låg i att ta reda på varför lärare använder sig av matematikläxor 

och hur deras syften avspeglas i de läxor de ger.  

 

Under datainsamlingen poängterar Denscombe (2009) att det är viktigt att man inte 

ställer ledande frågor till informanten samt att man har en tydlig och strukturerad 

intervjuguide. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer som innebär att man 
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kan ställa följdfrågor inom vissa ramar. Vi utformade en tydlig intervjuguide som skulle 

räcka för att få ut ett bra resultat. Dock gick det att göra förändringar i frågorna under 

intervjuernas gång. Detta gav oss ett detaljerat underlag som vi sedan kunde analysera. 

Hade man haft en strukturerad intervju hade troligtvis analysen blivit mer lättarbetad, 

men då hade vi antagligen inte fått de djupgående svar vi var ute efter. Då vi var två 

intervjuare vid varje intervju kunde vi kontrollera att ledande frågor inte ställdes. Om 

ledande frågor hade förekommit under intervjuerna hade resultatet kunnat bli 

missvisande. Även under observationerna var vi två personer som förde 

fältanteckningar, för att också där hålla egna tankar åt sidan och endast se det relevanta 

händelseförloppet. Vi valde att genomföra intervjuera innan vi gjorde observationerna, 

eftersom vi ville titta på hur de syften som lärarna angett med att ha matematikläxor, 

avspeglades i deras introduktion av läxorna till eleverna. Om vi valt att genomföra 

observationerna innan vi genomförde intervjuerna hade det blivit svårare att utforma en 

lämplig observationsmall. Intervjuerna låg till grund för vilka lärare vi valde att 

observerar samt för vad som skulle vara intressant för studien att observera. Utifrån 

detta gjorde en observationsmall. Intervjuerna spelade vi in för att därefter transkribera 

dem. Det gjorde att vi fick ett pålitligare resultat, då inga ord sorterades bort. Genom 

noggrann sammanfattning av varje observation kunde även en tydligare koppling 

mellan dessa och intervjuerna göras i resultatet. 

 

Det insamlade datamaterialet till studien analyserade enligt en kvalitativ dataanalys av 

meningsinnehållet som Johannessen och Tufte (2003) skriver om. Denna typ av analys 

ansågs vara lämplig för den hermeneutiska teorin (Bryman, 2011). När vi kodade 

materialet utgick vi först från de nyckelord som nämndes i inledningen till arbetet av 

skolverket och utifrån den bakgrund vi tagit fram. Vi letade även efter andra begrepp 

som utefter forskningsfrågorna återkom i transkriberingen För att hitta kodord som vi 

kunde dra kopplingar mellan, utgick vi från varje enskild informant och varje enskild 

forskningsfråga. De svar vi hittade strukturerade vi i en tabell för att sedan koppla 

samman lämpliga svar och kodord. För att inte tappa helhetsperspektivet såg vi till att 

behålla alla delar som kopplade samman lärarna och läxorna men även det som skiljde 

dem åt behölls i detta stadie.  

 

Utifrån Denscombes (2009) texter om trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet av 

data, kan vi diskutera vår egen insamling. Undersökningen har genomförts på ett 

trovärdigt sätt då följdfrågor på forskningsfrågorna har gjorts och informanterna har fört 

diskussionen utan några ledande frågor. Dessutom har vi varit två personer som 

analyserat materialet vilket ger studien en större trovärdighet. Om en annan forskare 

hade fått ta del av datainsamlingen. Däremot är det i princip omöjligt att få fram exakt 

samma resultat av en kvalitativ studie. Vi tror dock att resultatet hade kunnat bli 

likvärdigt då analysen utgick från nyckelord som finns med i undersökning. Under 

intervjuerna och observationerna försökte vi hålla en neutral profil vilket, enligt oss, gör 

undersökningen mer pålitlig. Studien hade troligtvis blivit mer pålitlig om fler 

observationer med varje lärare hade kunnat genomföras. Det kan dock ses som en 

självklarhet att ett större urval gör studien mer trovärdig och pålitlig. Överförbarhet av 

data handlar enligt Denscombe (2009) om ifall man kan använda datan mer generellt än 

i den specifika undersökningen. Då vår fallstudie grundas på ett mindre antal 

informanters enskilda synsätt på en specifik undervisningsmetod är det svårt att 

generalisera resultatet som studien ger. Resultatet visar dock delvis att lärarna har 

liknande tankar och arbetssätt, vilket antagligen hade kunnat påvisas även om man haft 

ett större eller annat urval av informanter. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att ett av de logos som lärarna ansåg ha med att använda sig av läxor i 

matematik, var att läxan blev ett extra tillfälle för att göra repetitionsuppgifter och en 

möjlighet att utveckla sitt lärande i matematisk. Även de lärare från USA, som Brock et 

al. (2007) har studerat angav att deras logos med att ge matematikläxor delvis hade med 

repetition att göra. Dessutom tar Westlund (2004) upp att ett logos som andra lärare 

angett till att använda sig av matematikläxor är just att eleverna ska få tid till att repetera 

sina kunskaper. Mycket forskning visar på att repetition av det eleverna lärt sig i skolan 

är ett vanligt förekommande syfte för matematikläxor. Pettersson och Wistedt  (2013) 

menar dock att läxor baserade på repetition enbart ska vara till för de elever som har 

svårt för ett visst område. Annars menar de att den typen av läxor kan minska elevers 

motivation till ämnet. Dock skriver, som nämnt i inledningen, Skolverket (2014) att ett 

logos till varför lärare, om de vill, kan använda sig av läxor, är just för att eleverna ska 

få repetera det de lärt sig i skolan. Resultatet av vår undersökning visar till skillnad från 

tidigare forskning hur lärare på lågstadiet i Sverige ser på syftet med matematikläxor.  

 

Vidare visar resultatet att en av lärarna såg sin praxis med matematikläxor som tillfällen 

för eleverna att få möjlighet till att ackommodera nya kunskaper, med hjälp av olika 

matematiska problem. Johanssons (2006) forskning visar att lärare på högstadiet som 

hon intervjuat också menar att matematikläxor kan vara en chans för deras elever att 

utveckla sina kunskaper. De resultat som Gustafsson (2013) presenterar styrker att tiden 

som eleverna lägger på sina matematikläxor påverkar deras studieresultat i matematik. 

Till skillnad från tidigare forskning belyser vår studie vikten av att ha samtal om 

matematik även i hemmet för att öka elevernas förståelse.  

 

Resultatet visar att alla lärare i undersökningen var eniga om att deras praxis med 

matematikläxor låg i grund till att elevernas föräldrar skulle få en inblick i skolarbetet. 

Samtidigt problematiserade några av lärarna kring att engagemanget ibland saknades 

eller uteblev helt hos vissa föräldrar. Två av fyra lärare som främst använder sig av 

repeterande läxor gjorde uppgifter som de bedömde att eleverna klarar att lösa utan stöd 

hemifrån, eftersom de var medvetna om att vissa elever hade brist på stöd i hemmet. De 

andra två lärarna tog istället på sig föräldrarnas ansvar när läxan inte genomförts 

hemma. Detta gjorde de genom att hjälpa eleverna med läxorna under skoltid. Westlund 

(2004) berättar även att de lärare hon har studerat på högstadiet önskar att 

föräldraengagemanget vore större. Lärarna i vår undersökning upplevde att de allra 

flesta föräldrar uppskattar läxor för att det får en inblick i skolverksamheten. Det är 

något som även Brock et al. (2007) beskriver. I deras undersökning framkom dock till 

skillnad från i vår, att lärarna kände krav och förväntningar från föräldrarna att eleverna 

skulle få läxor. Denna skillnad i resultatet skulle kunna bero på att Brock et al. (2007) 

Studie är gjord i USA medan vi studerat lärare i Sverige. Till skillnad från tidigare 

forskning ansåg lärarna i vår undersökning att de har ett stort ansvar i att hjälpa de 

elever som inte får tillräckligt stöd med sina hemläxor.  

 

En typ av matematikläxor som lärarna ibland använde sig av var läxor med syftet att 

eleverna skulle komma ikapp med sitt skolarbete. En av lärarna använde sig främst av 

läxor med karaktär av att komma ikapp med ordinarie skolarbete när eleverna går i 

årskurs 3. I intervjuen motiverade läraren det med att det inte fanns extra tid till att göra 

klart ogjort skolarbete under lektionstid i de högre årskurserna. Johansson (2006) lyfter 

även hon fram lärare som anser att ett syfte till att ha matematikläxor kan vara för att 

eleverna ska hinna komma ikapp med sitt skolarbete. Anledningen till att det är viktigt 
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för lärarna att eleverna kommer ikapp med sitt skolarbete handlar i grunden om att alla 

elever ska kunna uppnå kunskapskraven i matematik.  

 

När det kommer till frågan om matematikläxkor ska syfta till att eleverna ska lära sig att 

ta ansvar, kan man tyda resultatet med att elevernas ålder har en stor inverkan på hur 

lärarna ser på frågan. Lärarna i vår undersökning betonade att man inte kan kräva att en 

sjuåring ska klara ta eget ansvar för att läxan blir gjord och inlämnad i tid. Kling 

Sackerud (2009) och Brock et al. (2007) som har studerat lärare i grundskolan i Sverige 

och USA, anger dock att lärare som deltagit i deras undersökningar har ansett att läxor 

är ett bra medel för att lära eleverna att ta eget ansvar. Det framgår dock inte exakt vid 

vilken ålder dessa lärare anser att eleverna ska klara av att ta det ansvaret.    

 

Tre av lärarna i undersökningen ansåg att den stora svårigheten med sitt praxis var att 

det fanns en rädsla för att eleverna inte skulle få tillräckligt med stöd hemifrån. Detta är 

även ett problem som lärare i Gu och Kristofferssons (2015) undersökning lyfter fram. 

De menar att om mer skolarbete istället gjordes under skoltid skulle kunskapsklyftan 

mellan alla eleverna minska, oberoende på vilken status eleverna har i skolan.  

 

En gemensam svårighet som lärarna i undersökningen uttryckte var att utforma läxorna 

så att de passar alla elever och varje elevs individuella kunskapsnivå. En av lärarna 

uttryckte att det även ibland var svårt att hitta passande matematikläxor. Två av lärarna 

använde sig ibland av individanpassade matematikläxor medan de andra istället menade 

att det var introduktionen och återkopplingen av en läxa som var viktig för att läxan 

skulle kunna möta alla elever. Pettersson och Wistedt (2013) skriver just om vikten att 

individanpassa läxorna för att alla elever ska få en chans att utvecklas på sin enskilda 

nivå. De menar att det finns risk för att elevens motivation kan slockna om läxorna inte 

är rätt anpassade. Våra informanter såg svårighetsgraden av uppgifterna i läxan som ett 

större hinder än att elevernas motivation skulle minska pga. repeterande uppgifter.  

 

Beroende på vilket logos lärarna har angett med sitt praxis har de använt sig av olika 

sorters material. I intervjuerna och observationerna framkom även att det syfte och 

material som lärarna valt att använda, speglade deras introduktion och återkoppling av 

läxorna. Den lärare som valt mer problembaserade och fördjupande läxor lade ner mer 

tid på introduktionen och återkopplingen, än den lärare vars läxor till stor del bestod av 

rutinuppgifter. Lärarna i Gu och Kristofferssons (2015) undersökning har kommit fram 

till att det krävs en utförlig introduktion och återkoppling av varje läxa för att läxorna 

ska bli bra för alla elever. Alla lärare i vår undersökning gav någon form av introduktion 

och återkoppling, dock varierade tiden och utförligheten för dess moment. Gustafsson 

(2013) skriver i sin analys att även om han inte har tittat på just introduktion och 

återkoppling av matematikläxor i sin undersökning, kan dessa faktorer har stor 

betydelse för elevers kunskapsutveckling, det trodde även lärarna i vår studie.  

 

Utifrån resultatet kan man genom praxiologin inom ATD se hur människans handlingar 

kopplas samman med deras syften. Kopplingen mellan handling och syfte sammanför 

meningen med praxiologin. Den praxiologi lärarna i undersökningen hade med att ge 

matematikläxor stämmer till stor del överens med den praxiologi som tidigare forskning 

väljer att lyfta fram. I detta arbete har vi även tittat på hur de syften som lärarna i 

undersökningen har gett avspeglas i de läxor de ger. Syftena avspeglas i läxorna 

generellt, då den lärare som uppgett att läxan ska vara fördjupande gett 

problembaserade uppgifter. De lärare som ville att läxorna skulle repetera det de 

arbetade med på lektionerna, har gett sådana uppgifter som eleverna gjort i skolan. Den 
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lärare som ville att eleverna skulle automatisera viss kunskap, såsom tabeller, lät 

eleverna ha läxor som bestod av de tabeller som den enskilda individen behövde träna 

på.  

 

För att kunna möta så många elever som möjligt har de flesta lärarna i undersökningen 

lagt läxorna på en nivå som gör att så gott som alla elever ska klara utföra läxan på egen 

hand. Denna typ av utformande stödjer några av lärarna i Gu och Kristofferssons (2015) 

undersökning, som menar att eleverna ska klara av att göra läxan på egen hand, så att 

brist på stöd hemifrån inte ska påverka resultatet. Om man istället utgår från Pettersson 

och Wistedts (2013) tankar där mest fokus bör ligga på individanpassning, kan man dra 

slutsatsen att för likvärdiga läxor kan bli problematiska för de elever som faller utanför 

de generella ramarna. 
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7 Avslutande reflektioner 

Utefter det resultat som framkommit i undersökningen och den tidigare forskningen 

som presenterats kan olika reflektioner göras, som praktiserande lärare kan ta med sig 

vid användning av matematikläxor.  

 

Resultatet och den tidigare forskningen visar att lärare har till viss del samma och till 

viss del olika syften med att ge läxor i matematik till sina elever. Det syfte man har med 

att ge en matematikläxa, kan säkert bero på hur lärarens övriga matematikundervisning 

är uppbyggd. Det är därför kanske inte så konstigt att lärares syften skiljer sig åt då 

deras vanliga undervisning också är uppbyggda på olika sätt.  

 

En svårighet med att använda sig av matematikläxor som lärarna i undersökningen 

uttryckte var att alla elever inte får tillräckligt med stöd hemifrån. Under arbetets gång 

har vi kommit fram till att om vi i vår kommande yrkesroll kommer att använda oss av 

matematikläxor, kommer det att ligga på vårt bord att ge de elever som saknar stöd den 

hjälp de behöver.  

 

En annan del som undersökningen har givit oss och som praktiserande lärare kan ta med 

sig, är hur viktigt det är med att ha givande introduktioner och återkopplingar för varje 

läxa. Om man som lärare inte ger tydliga instruktioner kan man inte räkna med att 

eleverna förstår läxans innebörd och mening. Det kan även vara lätt att missförstånd 

uppstår, som enkelt hade kunnat undvikas genom att läraren lagt mer tid och tydlighet i 

sin introduktion.  

 

Det som man kan ta med sig från resultatet kring hur lärarnas syfte avspeglas i de läxor 

de ger, är att man som lärare verkligen kan utforma sina läxor utefter de kunskaper man 

vill att eleverna ska uppnå. Vill man att eleverna ska få utveckla sina matematiska 

kunskaper genom samtal och problemlösning, bör man som lärare tydligt introducera 

läxan på ett förståligt sätt för eleverna.  

 

Slutligen är det viktigt att tänka på att varje lärare känner sin klass bäst och vet troligtvis 

hur en läxa bör utformas för att gynna alla elever i sin klass. De vet också troligen vilka 

kunskaper som behöver kompletteras i deras undervisning.  

 

7.1 Vidare forskning 

Om tiden hade funnits hade vi kunnat utveckla den här studien och förgrena oss i det 

här ämnet på flera olika sätt.  

 

Ett sätt att utveckla den här studien på hade varit om vi hade undersökt studiens 

motsats, nämligen att undersöka varför lärare väljer att inte använda sig av 

matematikläxor i sin undervisning. En sådan typ av forskning kan antingen stå på egna 

ben men likväl ge en bredare bild för hur användningen av matematikläxor ser ut i 

dagens samhälle.   

 

Man hade också kunnat välja att göra en undersökning där man tittar på syftet med 

matematikläxor utifrån ett elevperspektiv. Då hade man kunnat intervjua elever för att 

jämföra deras tolkningar av matematikläxors logos med deras lärares tolkningar. 

Ytterligare utveckling av studien kan vara att titta på vad som faktiskt är en bra läxa 

enligt eleverna. Det hade man kunnat ta reda på genom både en kvalitativ och en 

kvantitativ undersökning.  

  



  
 

29 

8 Referenser  

Alm, P. (2014). Läxfritt - för en likvärdig skola. Helsingborg: Hoi. 

 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi 

och kvalitativ metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Bosch, M. & Gascon, J. (2006). Twenty-five years of didactic transposition. ICMI 

Bulletin, 58, ss. 51-65. 

 

Brock, C. H., Lapp, D . , Flood, J., Fisher D. & Han, K. T. ( 2007). Does homework 

Matter? An Investigation of  Teacher Perceptions About Homework Practices for 

Children From Nondominant Backgrounds. Urban Education, 42, (2), ss. 348–372. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Chevallard, Y. (1999). Analyse des pratiques enseignates en théorie anthropologique du 

didactique. Recherche en didactique des mathématiques, 19(2), ss. 221-266.  

 

Chevallard, Y. (2006). Steps towards a new epistemology in mathematics education. In 

Bosch, M. (eds) Proceedings of the 4th Conference of the European Society for 

Research in Mathematics Education (CERME 4), (to appear).  

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Flavell, John H. (1977). Cognitive development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall 

Gu, Linin & Kristoffersson, Margaretha (2015) Swedish lower secondary school 

teatchers´ perceptions and experiences regarding homework. Universal journal of 

educational research 3(4) ss. 296-305. DOI: 10.13189/ujer.2015.030407 

Gustafsson, Jan-Eric (2013). Causal inference in educational effectiveness research: a 

comparison of three methods to investigate effects of homework on student 

achievement. School Effectiveness and School Improvement, 24 (3), ss. 275-295, DOI: 

10.1080/09243453.2013.806334  

 

Hagland, Kerstin, Hedrén, Rolf & Taflin, Eva (2005). Rika matematiska problem: 

inspiration till variation. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & kultur 

Hellsten, Jan-Olof (2000). Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt: en studie av 

hur grundskoleelevers arbetsmiljö skapas - förändras - förblir som den är. Diss. 

Uppsala: Univ. 

 

 

Inhelder, Bärbel, Sinclair, Hermine & Bovet, Magali (1974). Learning and the 

development of cognition. Cambridge, Mass.: Harvard U.P 

 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. 1. uppl. Malmö: Liber 

 



  
 

30 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 5. 

uppl. Uppsala: Kunskapsföretaget  

 

Johansson, Monika (2006). Textbook as instruments – three teatchers´way to organize 

their mathematics lessons. Nordic studies in mathematics education, 11(3) ss. 5-30. 

 

 

Kling Sackerud, L.-A. (2009). Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i 

matematik: En skolstudie i postmodern tid.  (Doctoral dissertation). Umeå: 

Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet 

 

Koljonen, T. (2014). Finnish Teacher Guides in Mathematics: Resources for primary 

school teachers in designing teaching.  (Licentiate dissertation). Västerås: Mälardalen 

University  

 

Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: 

Sage 

 

Lykins, Alicia N. (2015). Using Repetition to Make Ideas Stick. Mathematics Teacher, 

108(8), ss. 622-625. 

 

Mouwitz, Lars (2007). DPL33 – Vad är problemlösning? Nämnaren. (1), s. 61.        

 

Nationalencyklopedin (2015) läxa. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/läxa 

(hämtad 2015-11-17). 

 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margareta (2008). Eldorado: matte. 1A, Läxbok. 1. uppl. 

Stockholm: Natur & kultur 

 

Pettersson, E. & Wistedt, I. (2013). Barns matematiska förmågor - och hur de kan 

utvecklas. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Salle, Buffy & Rigler, Neil (2008). Doing Our Homework on Homework: How Does 

Homework Help? The English Journal, 98 (2) ss. 46-51. 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

(2011). Stockholm: Skolverket  

 

Skolverket (2013). Utökad undervisningstid i matematik från och med höstterminen 

2013 Stockholm: Skolverket  

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/nyhetsarkiv/2.7557/utokad-timplan-1.201027  

Skolverket (2014). Läxor i praktiken: ett stödmaterial om läxor i skolan. Stockholm: 

Skolverket Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3340 

Säljö, Roger (2012). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Lundgren, Ulf P., 

Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2012). Lärande, skola, bildning. Stockholm: 

Natur & kultur ss. 139-197  

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/2.7557/utokad-timplan-1.201027
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/2.7557/utokad-timplan-1.201027
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3340


  
 

31 

Vehmas, Päivi (2015). Favorit matematik. 1A, Tankenötter. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

Westlund, I. (2004). Läxberättelser: läxor som tid och uppgift. Linköping: Linköpings 

universitet, Institutionen för beteendevetenskap  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


  
 

I 
 

Bilagor  

 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Hur stämmer lågstadielärarens syfte med matematikläxor överens med de läxor de ger 

till eleverna? 

 

Introducerande frågor 

 Berätta om din klass 

 Hur länge har du varit lärare och vad gick det för utbildning? 

 Hur ofta har ni läxor i matematik?  

 Har du alltid använt dig av läxor i matematik? 

 Har din syn på läxor förändrats över tid?  

 

Vad är lärarens syfte med att ge matematikläxor? 

 Vilka syften anser du finns med att ge matematikläxor till dina elever? 

 Har ni på skolan diskuterat vad ni anser är syftet med att använda läxor i 

matematik? 

 Om ja, vad har ni kommit fram till? 

 Hur anser du att de syften du har med att ge matematikläxor avspeglar sig i de 

läxor du ger? 

 

Vad ser lärarna för fördelar respektive nackdelar med att ge läxor i matematik? 

 Vilka fördelar ser du? 

 Vilka nackdelar ser du? 

 

Vilka svårigheter ser lärarna med att använda matematikläxor? 

 Hur introducerar du läxorna för eleverna? 

 Anser du att dina läxor kräver att eleverna får hjälp? 

 Har du elever som inte gör läxorna? 

 Hur hanterar du de elever som presterar fullt på läxor men inte under 

matematiklektionerna? (Där det syns tydligt att eleven får hjälp hemma)  

 

Vilka typer av läxor ger lärarna i undersökningen? 

 Hur är läxorna utformade? (färdigt material eller egenutformade) 

 Ger du samma läxor till alla elever?  

 Om nej, hur sker anpassningen? 

 Har ni uppföljning efter varje läxa?  

 Om ja, hur sker återkopplingen? 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2- Klassrumsobservation, mall för fältanteckningar  
 

 Vilken typ av läxa ger läraren? (syfte & material)  

 Följer läraren upp föregående läxa? I så fall hur?  

 Hur introduceras läxan för eleverna?  

 Väljer läraren att gå igenom någon av uppgifterna i läxan?  

 Har läraren gett eleverna liknande uppgifter tidigare?  

 Verkar läxan som läraren ger vara kopplad till den dagliga undervisningen?  

 

 

  



  
 

III 

Bilaga 3 - Missivbrev  

Hej! 

 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet som läser grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Vi är nu är inne på 

termin sju av åtta och skriver ett examensarbete i matematik, med fokus på läxor i 

ämnet. 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lågstadielärarens syften med att ge 

matematikläxor stämmer överens med de uppgifter de ger till eleverna. 

Vid intervjun kommer vi utgå från en intervjuguide som består av ett antal frågor, 

exempelvis vilka syften du anser finnas med att ge läxor i matematik och hur du 

introducerar läxorna för eleverna. Under intervjun tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst under intervjun. Du kommer vara helt anonym i arbetet och resultaten 

används endast som forskningsunderlag i vårt arbete. Uppskattningsvis tar intervjun 

cirka 30 min. 

 

Vi söker lärare som använder sig av läxor i matematik regelbundet och arbetar på 

lågstadiet. Har du möjlighet att ställa upp för en intervju eller har andra frågor tveka inte 

på att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar, Anna Gustbée och Olivia Gollwitzer 

 

Anna Gustbée  

Mobil: 07X-XXX XX XX 

Mail: @student.lnu.se  

Olivia Gollwitzer  

Mobil: 07X-XXX XX XX 

Mail: @student.lnu.se   
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