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SAMMANFATTNING 
 

Inledning Läxor är ett omdiskuterat ämne av lärarstudenter, pedagoger, elever och 

vårdnadshavare. Enligt Skolverket (2014, s.8) finns det inga gemensamma 

bestämmelser kring läxor, det är upp till skolorna eller peedagogera själv att 

besluta kring läxorna. Arbetet med matematikläxor skiljer sig enligt mina 

erfarenheter åt på olika skolor vilket gör att elever runt om i Sverige lägger 

olika antal timmar på ämnet matematik. Haas (2008, s. 14) menar dock att det 

inte är möjligt att följa gemensamma bestämmelser kring, varje pedagog måste 

välja det arbettssätt som passar eleverna bäst. 

 

Syfte Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och 

årskurs 1-3 har till läxor i ämnet matematik.  
   

Metod Metoden som används i undersökningen är kvantitativ datainsamling med 

enkät som verktyg. Enkäten utformades på internet och mejlades ut till 349 

pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 runt om i Sverige. 116 pedagoger 

valde att delta i undersökningen vilket ger ett bortfall på 67 %.  

 

Resultat Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna har en positiv attityd till 

läxor i ämnet matematik. De ser fler fördelar med läxorna än nackdelar.  

Majoriteten av pedagogerna arbetar med läxor i sin matematikundervisning.   
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INLEDNING 

Läxor är ett omdiskuterat ämne av lärarstudenter, pedagoger, elever och vårdnadshavare. 

Enligt min uppfattning ser fördelningen av läxor väldigt olika ut på olika skolor och hos olika 

pedagoger, särskilt i ämnet matematik. Vissa pedagoger ger eleverna regelbundna läxor i 

ämnet, andra ger läxor vid behov medan vissa inte använder läxor alls. Detta innebär att 

pedagogernas åsikter och attityder till läxor i ämnet matematik skiljer sig åt. Jag valde att 

undersöka pedagogers attityder kring matematikläxor för att få en övergripande bild av hur 

pedagoger ser på läxor inför mitt framtida yrke. 

 

Enligt Skolverket (2016) har elever i grundskolan rätt till 1125 timmars undervisningstid i 

ämnet matematik. Beroende på om eleverna får läxor eller inte skiljer sig dock timantalet som 

eleverna spenderar på ämnet. Det är upp till varje lärare att besluta om klassen ska få läxor. 

Enligt 4 kap. 9 § och 12 § i skollagen (SFS 2010:800) bör elever och vårdnadshavare ha stort 

inflytande över läxorna eftersom det är elevernas fritid som de påverkar. Min erfarenhet är att 

eleverna sällan får vara med och påverka läxorna vilket kan resulterar i att de tappar 

motivation för läxorna. Det finns dock elever som gärna vill ha läxor i ämnet matematik och 

ser läxor som en motivationsfaktor istället för motsatsen.  

 

Haas (2008, s. 14) menar att det som pedagog inte är möjligt att följa generella bestämmelser 

kring läxor. Eftersom alla elever och elevgrupper fungerar på olika sätt är det viktigt att fatta 

beslut som passar klassen som helhet men även de enskilda individerna i klassen. Alla elever 

har inte samma förutsättningar eller möjligheter för att få hjälp med läxor vilket är viktigt att 

ha i åtanke som pedagog. Skolverket (2014, s.8) redogör för att det inte längre finns några 

bestämmelser i styrdokumenten kring läxor i skolverksamhet. Det är alltså upp till 

pedagogerna själva att avgöra om de vill ge sina elever läxor. Det kan även vara upp till 

rektorerna att avgöra om de vill ha ett enhetligt beslut kring läxor på skolan. 

 

Hur pedagogerna utformar och arbetar med läxor har stor betydelse för elevers lärande. 

Känner eleverna att läxorna och roliga och meningsfulla lägger de ner mer tid på läxorna 

vilket gör att de minns dem bättre. Jag tror att det som pedagog är viktigt att arbeta med 

individualiserade läxor där läxorna anpassas efter varje elevs behov för att eleverna ska kunna 

känna att läxorna är meningsfulla för just dem. Även forskning förespråkar individualiserade 

läxor (Butera, Hampshire & Hourcade 2014, s.159).  

 

Avgräsningar 

De avgränsningar som gjorts i undersökningen är en avgränsning till endast attityder till 

matematikläxor. Undersökningen berör pedagoger som arbetar både med och utan 

matematikläxor men en avgränsning har gjorts till pedagoger som är verksamma i 

förskoleklass och årskurs 1-3. Det har även gjorts ett geografiskt urval, det är endast 

pedagoger i ett visst antal kommuner som deltagit i undersökningen.  
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SYFTE  
 

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 

har till läxor i ämnet matematik. 

 

Begreppet läxa  

Nationalencyklopedin beskriver läxor som ”avgränsad skoluppgift för hemarbete”. Skolverket 

(2014, s.9) redogör för att det finns ett flertal olika beskrivningar av begreppet läxa och det är 

viktigt att ledningen tillsammans med pedagoger gemensamt kommer fram till en definition, 

som gäller på hela skolan. Enligt Farell och Danby (2015, s.257) kan en läxa vara något som 

pedagogen ger till eleverna och ber dem färdigställa i en annan miljö än i skolmiljön. Cooper 

och Valentine (2001, a.145) redogör för att det även kan vara något som eleverna gör utanför 

lektionstid, vare sig de färdigställer dem i hemmiljö eller i skolan. 

TEORETISK FÖRANKRING  

Pragmatismen   

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 

har till läxor i ämnet matematik. Uttryck för det pragmatiska tänkandet framkommer i studier 

som förespråkar läxor kopplat till elevers vardag (Grootenboer 2013; Kalchman 2011; 

Spencer 2014). Pragmatismen förespråkar även för ett lärande i olika miljöer för att främja 

elevers inlärning (Dewey 1999, s.54). Hemläxor kan vara en god inkörsport för lärande i 

varierade miljöer.  

  

De främsta företrädarna för pragmatismen är William James och John Dewey som anser att 

teori bör kopplas till praktik. Kunskap som inte går att knyta till elevers vardag är svårare för 

dem att befästa och få en djupare kunskap kring (Mounce 2000, ss. 80-81). Enligt 

pragmatismen bör elevers lärande kopplas till olika vardagshändelser som till exempel 

problemlösning (Säljö 2014, s.289).  

 

Ett projekt (Brobyggande mellan teori och praktik) genomfördes vid Institutet för utbildning 

och pedagogik (DPU) på Århus Universitet som visar tre sätt som främjar kopplingen mellan 

teori och praktik. Det första sättet handlar om hur förhållandet mellan teori och praktik kan 

förstås genom tematisering dem emellan och genom diskussion mellan den som undervisar, 

den som lär sig och den som leder praktiken. Det andra sättet handlar om hur kopplingen 

mellan teori och praktik kan främjas genom att de som undervisar har en grundlig, aktuell 

kunskap om praktiken. Kopplingen kan främjas ytterligare genom att undervisningen 

fokuserar på det som upplevs vid praktiken genom analyser av eller experiment med 

praktiken. Det tredje sätter handlar om att skapa olika typer av ”tredje inlärningsrum” mellan 

teori och praktik. Ett exempel är en lärarutbildning i Danmark som nått framgångar genom ett 

”teaching lab” där de studerande samarbetar med grundskolor för att testa och undersöka 

pedagogiska idéer i praktiken (Laursen 2015). 

  

Pragmatismen har fyra grundpelare inom pedagogiken; självstyrning, delaktighet, 

jämställdhet samt uppgiftbaserat lärande.  Självstyrning handlar om att eleven får ha eget 

bestämmande över vad man ska tänka, känna, vilja och göra individuellt eller som grupp.  

Delaktighet innebär att samspela med andra. Detta kan göras utifrån samarbeten och 

grupparbeten. Att eleverna får delta i planeringen av lärandet ökar deras intresse för 

området/ämnet. Det är en viktig del av lärandet att själv få vara delaktig i både planering och 

utförande av inlärningen. Det kan t.ex. handla om att få bestämma vilket del av ämnet man 
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vill fördjupa sig i eller på vilket sätt man ska jobba med ämnet. Jämställdhet innebär att 

pedagogen har en viktig roll att skapa attityder hos barn och unga vad gäller normer om vad 

killar och tjejer ska göra och tycka. Det handlar om vårt gemensamma lika människovärde 

och att arbeta utifrån det.  Slutligen innebär uppgiftsbaserat lärande ett lärande genom 

handling. Det är först när man i projektform söker förändra något som man upptäcker vilka 

krafter som gör sig gällande. Uppgiftsbaserat lärande är långt mer meningsfullt än ett lärande 

frikopplat från ett praktiskt användande av det man lär sig. Detta innebär att man bör använda 

sig av problembaserat lärande, casemetodik, handledd praktik och projektarbeten med 

handlingsinrikting (Egidius 1999, ss. 67-69 + 118). 

   

Deweys pragmatiska syn 

Varje elev och individ utvecklas genom ett samspel med världen omkring sig (Dewey 2004, 

s.19). Det är viktigt att undervisningen bygger på elevernas intressen. Inlärning är en aktiv 

process där individen styr över sitt eget lärande. Det är pedagogens arbete att vägleda 

individen i sin inlärning (Dewey 2004, ss. 15-18). Inlärning handlar ofta om att förbereda barn 

inför vuxenlivet. Det strävas efter att skapa fullgoda medborgare till samhället. Detta kan 

dock hämma elevers motivation. Ser eleverna ingen mening med kunskapen i nuet finns 

risken att de även tappar motivationen för kunskapen. Det är av betydelse att både skolan och 

miljön utanför skolan erbjuder möjligheter där eleverna får utnyttja sina kunskaper för att på 

så sätt se meningen med dem (Dewey 1999, s.93-95).  

 

Miljö har stor betydelse för ett barns inlärning. Det är stor skillnad om miljön är slumpartad 

eller om den är planerad efter syftet. Skolmiljön är ett exempel på en miljö som utformats 

efter syftet att stimulera elevers inlärning (Dewey 1999, s.54).  

 

FORSKNINGSÖVERSIKT 
I forskningsöversikten presenteras litteatur, tidigare forskning samt styrdokument som berör 

begreppet läxor. Kapitlet börjar med en översikt över olika syften som kan finnas med läxor 

för att sedan forstätta med en genomgång vad forskning visar kring hur pegagoger bör 

utforma samt följa upp läxor. Vidare prsenteas internationella studier kring hur pedagoger 

runt om i världen arbetar med läxor. Kapitlet avlutas med forsknig kring för- och nackdelar 

med läxor, samt en jämförelse mellan dessa. Syftet med studien är att undersöka vilken attityd 

pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 har till läxor i ämnet matematik. Litteraturen valdes 

ut för att genom forskning besvara syftet samt skapa en bild av hur arbete med läxor ser ut.  

  

Olika syften med läxor 
Enligt Skolverket (2014, s.13) finns det ett flertal olika syften med läxor i skolan och här 

beskrivs några av dem. Ett syfte som pedagoger kan ha med läxor är repeterande som innebär 

att läxorna planeras så eleverna får repetera och träna på redan inlärda kunskaper för att 

befästa dem. Detta är ett av det vanligaste syftet med läxor i skolan. Övning av olika tabeller 

är ett exempel på en repeterande läxa. 

 

Ett annat syfte med läxor kan vara att utveckla de redan lärda kunskaperna genom läxor. För 

att eleverna ska kunna göra det krävs stort fokus. Denna typ av läxor kan vara flera sorters 

läxor som kooperativa projekt eller inlämningsuppgifter med behov av efterforskning. 

Läxorna är ofta individualiserade och kräver mycket uppsyn och stöttning av pedagoger. 

Utveckla elevers kreativitet kan vara ett annat syfte med hemläxor. Miljön utanför 
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klassrummet kan vara en bra miljö för att utveckla elevernas kreativitet. Ett exempel på en 

läxa av den typen kan vara att låta eleverna rita seriefigurer (Heitzman 2007, s.42). 

   

Ett annat syfte pedagoger kan enligt Skolverket (2014, s.13) ha med läxor är att förbereda 

eleverna inför kommande lektionsmoment. Ibland krävs det att elever kommer förberedda till 

lektioner för att det ska vara möjligt att genomföra lektionsinnehållet. Då kan läxor vara en 

möjlighet till att förbereda eleverna i förväg. Exempel på förberedande läxor kan vara att 

genomföra en undersökning som sedan ska arbetas vidare med i klassrummet. Skolverket 

(2014, s.13) menar att läxor även kan användas som bedömningsunderlag för att lärarna ska 

få in tillräckligt med material för att kunna bedöma elevernas kunskaper i ämnet. Denna typ 

av läxor används oftast när de delar som läraren fått ta del av i klassrummet inte är tillräckligt 

för att kunna göra en bedömning av eleven. 

 

Ytterligare ett syfte med läxorna riktar sig enligt Skolverket (2014, s.13) mot eleverna som 

ligger efter i undervisningen. Syftet med läxor för de eleverna kan vara att arbeta hemma för 

att hinna lära sig allt som krävs. Denna typ av läxa används även ofta när elever varit sjuka 

eller lediga under en längre period. Läxan ges ofta i efter en lektion då pedagogen 

uppmärksammar att någon elev behöver arbeta extra hemma. Ett sista syfte med läxor kan 

vara att lämna ut uppgifter som inte är möjliga att genomföra i skolmiljö. För att genomföra 

vissa uppgifter krävs det att de genomförs i hemmet. Ett exempel på en uppgift kan vara en 

statistisk undersökning där eleverna ska ta reda på hur många bilar som kör förbi deras hus 

under en timme  

 

En undersökning visar att flest lärare lämnade ut läxor för att låta eleverna repetera och öva på 

kunskaper som de sedan tidigare tagit del av i klassrummet (Brock, Lapp, Flood, Fisher och 

Tao Hans 2007, s.358). En annan studie visar dock att repetitionsläxor samt läxor med ett 

förberedande syfte inte gav samma goda resultat för elevers prestationer i ämnet matematik 

som läxor som var en fördjupning av kunskaperna eleverna fått i klassrummet. Det mest 

effektiva syftet med läxor var alltså att utveckla de redan lärda kunskaperna (Cunha et al., 

2015, s.10). 

 

Utformning av läxor 

Skolverket (2014, s.13) redogör för att det är viktigt att de läxor som en pedagog ger sina 

elever hänger samman med undervisningen som pedagogen bedriver vid det tillfället. Det bör 

läggas stor vikt vid att planera och förbereda, förklara samt följa upp läxorna för att eleverna 

ska förstå syftet med dem. Det är även viktigt att eleverna har kunskap om hur läxan hänger 

samman med undervisningen för att se en mening. För elever som befinner sig i början av sin 

skolgång finns läxorna till för att skapa en relation mellan skolan och hemmet.  

 

Elever bör arbeta med vardagsanpassad matematik i sina hemläxor. MIEL var ett projekt för 

att plocka in elevernas vardag i läxorna. Projektet gick ut på att eleverna fick läxor en gång i 

veckan. De fick beskriva en vardagshändelse som de varit med om under veckan där de varit 

tvungna att använda matematik. De fick även beskriva sin matematiska lösning på 

vardagshändelsen. Under året som eleverna deltog i projektet gick det inte att urskilja någon 

förbättring på ett nationellt matematikprov (MAP) från höstens prov till vinterns prov, men 

det gick att urskilja en stor förbättring av resultaten från höstens prov till vårens prov. En 

skillnad mellan proven var elevernas tydlighet i svaren. Majoriteten av eleverna skrev provet 

med tydligare svar i maj jämfört med i september. De visade även allmänna förbättringar av 

testresultaten från hösten till våren (Kalchman 2011, ss.26-27). Ett lärarexempel på en 

vardagsanpassad läxa är att läraren skickade ett månadsbrev till elevernas vårdnadshavare där 
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det stod vad klassen arbetade med i ämnet. Månadsbreven kunde innehålla tips på saker som 

eleverna kunde göra hemma för att utvecklas genom det fria lärandet i vardagsmiljö. Ett 

sådant exempel kunde vara att besöka en skateboard park för att uppleva matematik där under 

okontrollerade former (Spencer 2014, ss.74-75). En vardagsanpassad läxa för äldre elever 

kunde exempelvis vara att räkna elkonsumtion i hemmet (Grootenboer 2013, s.13). 

 

En annan form av läxor kallas enligt Strandberg (2013, s.47) för samarbetsläxor. Läxtypen 

bygger på ett samarbete mellan hem och skola där föräldrarnas egna erfarenheter får komma 

fram, som exempelvis deras skolgång och barndom. Skolverket (2014, s.13) redogör för att 

erfarenheterna kan komma fram genom exempelvis intervjuer med vårdnadshavare. 

 

Förutom tidigare nämnda läxtyper är det även viktigt att pedagoger tänker på att 

individualisera läxorna. De bör arbeta med varierande läxor istället för att endast ge eleverna 

läxor med ett och samma syfte varje gång. Om pedagogerna inte tänker på detta finns risken 

att eleverna tappar motivation för att göra läxorna och endast ser dem som ett tråkigt moment. 

Läxorna bör utformas efter varje elev och anpassas för att underlätta för just den eleven.  

Detta är extra viktigt för elever i behov av särskilt stöd. Anpassningar som kan göras är att 

korta ner längden på läxan eller att lösa fem matematikproblem istället för tio. Andra 

anpassningar kan vara att tillåta eleven att göra sin läxa på dator istället för att skriva för hand. 

Ytterligare ett förslag kan vara att dela upp läxan i små delar som utförs under en längre 

period. Struktur och fasta rutiner är även viktiga delar för att läxorna ska ha så bra effekt som 

möjligt (Butera, Hampshire & Hourcade 2014, ss.161-162). 

 

Det är inte endast innehållet i läxan som har betydelse utan även dess utformning. I en 

jämförelsestudie av två olika typer av läxor går det att urskilja att en läxform är bättre än den 

andra. Den ena läxformen går ut på att eleverna ger korta svar på frågor på en text de läst 

medan den andra läxformen går ut på att eleverna får fylla längre meningar på tomma rader 

om det de läst. Experimentet synliggjorde att den senast nämnda läxformen var den bästa då 

båda experimentgrupperna presterade högre på läxförhör när de gjort läxor av den typen. 

Detta kunde bero på att den andra läxtypen hjälpte eleverna att bli bättre på att plocka ut 

viktiga delar i texter. Istället för att kopiera texter fick de själva reflektera. Den andra läxtypen 

gjorde att elever kände sig mer säkra på att de svarat rätt på frågorna. Det var troligtvis 

enklare för eleverna att studera med hjälp av den andra läxtypen samtidigt som den öppnade 

upp för fler alternativ till svar än den första läxtypen. Detta kunde vara något som förbättrade 

elevernas testresultat (Alber, Brennan & Nelson 2002, s.171). 

Uppföljning av läxor 

Uppföljning av läxorna är minst lika viktig som utformningen av dem. Läxorna bör följas upp 

i klassrummet genom diskussion och samtal och inte endast bedömas och rättas av pedagogen 

Genom förberedelseläxor skapas en möjlighet till en naturlig uppföljning av läxorna eftersom 

dessa automatiskt tas upp och diskuteras i klassrummet i efterhand (Skolverket 2014, ss.20-

21). Det var dock endast en av fem pedagoger i en studie gjord i Sverige som följde upp sina 

läxor i klassrummet. Det var istället vanligare att pedagogerna själva rättade läxorna för att 

sedan återlämna dem till eleverna utan något samtal kring dem (Jakbo 2014, s.18). Även i 

Sydamerika rättade de flesta lärare läxorna som eleverna hade genomfört. Det fanns dock en 

stor skillnad mellan elevernas resultat i skolan och ifall lärarna rättar läxorna eller inte. 

Skillnaden visades genom att eleverna som fått uppföljning på sina läxor ökade sina 

prestationer i skolan (Marinez-Garrido & Murillo 2014, ss.672-675).  
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Jakbo (2014, s.18) redogör för att pedagogerna i Finland är bra på att följa upp läxor genom 

diskussioner i klassrummet och TIMSS-undersökningen visar att finska elever fick ett bättre 

resultat i ämnet matematik än svenska elever. Skolverket (2016) beskriver att TTMS är en 

internationell studie som görs vart fjärde år. Undersökningar har gjorts i Sverige år 1995, 

2003, 2007, 2011 och år 2015 där den senast publicerade rapporten gavs ut i december år 

2016. TTMS-rapporten undersöker kunskaper inom matematik och naturvetenskap hos elever 

i årskurs fyra och åtta. Resultaten i rapporten utgår ifrån ett antal kunskapsprov och enkäter 

som eleverna, deras föräldrar, lärare och rektorer har fått besvara. Resultatet av 

undersökningen som utfördes år 2015 visar att elever i årskurs 4 presterade lite under 

genomsnittet av EU/OECD-länderna när det kommer till kunskaper inom matematik. De 

svenska eleverna presterade 8 poäng under genomsnittet. Genomsnittet av EU/OECD 

länderna ligger på 527 poäng medan de svenska eleverna presenterade ett resultat på 519 

poäng. Resultatet har dock förbättrats sedan den föregående undersökningen år 2011 eftersom 

eleverna i årskurs 4 fick ihop 15 poäng fler år 2015 än de eleverna som gjorde testet år 2011.  

Läxor i praktiken i andra länder  

I en studie där vissa pedagoger från Sydamerika deltagit redogör Marinez-Garrido och 

Murillo (2014, s.674) för att det inte fanns några samband mellan elevers skolpresationer och 

hur ofta lärare gav eleverna läxor och inte heller samband mellan hur mycket tid eleverna la 

på sina läxor och deras prestationer i skolan. En sådan skillnad fann dock Núñez et al., (2016, 

s.6) som undersökte skillnader mellan läxor och elevers akademiska prestationer. De fann att 

ju bättre eleverna kände till syftet och målen med undervisningen, desto noggrannare gjorde 

de sina läxor. Detta resulterade i att fler läxor blev gjorda vilket i sin tur gjorde att tiden 

spenderat på läxor blev mer effektiv.  

 

En holländsk studie visar att det enda som påverkade elevers prestationer i ämnet matematik 

var antalet läxor som eleverna fick. Hur ofta läxorna gavs ut samt tiden som spenderades på 

läxor hade ingen betydelse för elevernas prestationer i ämnet (Creemers, Jong & Westerhof 

2000, ss 141– 148). Tiden som spenderas på läxor hade större betydelse för matematikläxor 

än för läsläxor. De elever som lagt ner mer tid på sina läxor i ämnet matematik presterade 

bättre i ämnet, jämfört med hur de elever som lagt lika mycket tid på läsläxor presterade i sitt 

modersmål (Cooper, Robinson & Patall 2006, ss.43-44)   

 

Tiden som elever spenderat på läxor hade även en större betydelse för deras prestation i olika 

ämnen hos gymnasieelever än hos elever i grundskolan. De flesta lärare i årskurs 3 och 6 som 

deltagit i en sydamerikansk undersökning gav sina elever läxor minst en gång i veckan. De 

lärare som undervisade i matematik gav fler läxor än de som undervisade i språk. De flesta 

lärare uppskattade att deras läxor tog ca 15-30 minuter för eleverna att genomföra efter skoltid 

(Marinez-Garrido & Murillo 2014, ss.669-670). De flesta utav 51 pedagoger som deltog i en 

rumänsk studie ansåg inte att dagliga hemläxor skulle bli ersatta av läxor som eleverna får 

under en längre period. På frågan om hemläxorna skulle involvera båda pedagoger och elever 

är pedagogerna i undersökningen oense. Ungefär hälften av pedagogerna anser att båda parter 

bör involveras medan andra hälften inte anser det (Ciascai & Matai 2015, ss.32-34).  

Fördelar med läxor 

Läxor är en vanligt förekommande del i den amerikanska skolan. Läxor kan vara extra svåra 

för de elever som är i behov av särskilt stöd men bör inte plockas bort eftersom de trots allt 

kan vara nyttiga för de eleverna. Läxorna ger eleverna den möjlighet och tid de behöver för att 

kunna befästa de kunskaper de lärt sig i klassrummet (Butera, Hampshire & Hourcade 2014, 

s.158). En sammanställning av fem metaanalyser visar att lite mer än hälften effekterna som 
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framkom visade på elevprestationer som blivit bättre tack vare läxorna (Hattie 2014, s.27). En 

undersökning visar att amerikanska lärare på mellanstadiet och högstadiet mestadels var 

positivt inställda till läxor. Lärarna ansåg att elever som gjorde sina läxor var mer förberedda 

inför kommande lektioner samt att eleverna presterade bättre på prov om de fått läxor i ämnet. 

Lärarna tyckte även att läxorna utvecklade ett ansvarstagande hos eleverna (Pisarish Peltier 

2011, s.46). Även pedagoger i Rumänien var positivt inställda till läxor. De ansåg att läxorna 

utvecklade eleverna på ett positivt sätt (Ciascai & Matai 2015, ss.32-34). 

 

Det är inte enbart lärare som har en positiv syn på läxor utan även elever. I ett läxprojekt med 

17 elever gavs matematikläxor som gick ut på att eleverna skulle beskriva en vardagshändelse 

de varit med om under veckan där de behövt använda matematik. Efter projektet beskrev flera 

elever att uppgifterna fått dem att inse att matematik fanns i vardagen. Detta resulterade i sin 

tur att de såg mening med ämnet matematik samtidigt som inlärningen i klassrummet blev 

enklare. Eleverna ansåg att projektet hjälpte dem inför matematikprov eftersom att det aldrig 

gick att veta vilken matematik eleverna skulle skriva om varje vecka, allt berodde på vilka 

vardagshändelser de upplevde. Eleverna kunde alltså inte veta vilken typ av matematik de 

skulle skriva om, på samma sätt som de inte kunde veta vilka matematiska uppgifter de skulle 

få på ett prov. Trots att eleverna som deltog i projektet fick extra mycket uppgifter jämfört 

med andra elever i samma årskurs på skolan var de positivt inställda till läxorna. Fördelarna 

vägde tyngre. De ansåg att uppgifterna hjälpte dem med matematiken och bortsåg därför från 

att de fick lägga mer tid på läxor jämfört med parallellklasser (Kalchman 2011, ss.26-27). 

  

I en studie med barn i åldern 4-8 år framkom att barnen utförde sina läxor innan de fick utföra 

andra aktiviteter. Hade barnen fritidsintressen som någon sport eller något instrument 

planerades läxorna så att de hanns med vid andra tillfällen. Läxorna hade alltså enligt studien 

ingen negativ inverkan på barnens vardag då barnen i undersökningen hann med dem. 

Läxorna var inte förhandlingsbara för elevernas föräldrar, läxorna kom i första hand och 

fritidsaktiviteter i andra hand (Farell & Danby 2015, ss.257-259).  En annan undersökning 

visar att elever i grundskolan såg fler fördelar än nackdelar med läxor. Några fördelar 

eleverna redogjorde för var exempelvis att de fick möjlighet att gå igenom tidigare 

lektionsinnehåll när de genomförde sina läxor. De fick en bredare och djupare förståelse av 

det de redan lärt sig. Genom läxor fick eleverna söka efter information i böcker och på nätet 

vilket gjorde att de lärde sig mer. Detta resulterade i att eleverna kände sig nöjda och mer 

självsäkra (Cabrillas-Torio & Torio 2016, ss.22-25).  

 

Nackdelar med läxor 

Eleverna ser även vissa nackdelar med läxor. Eleverna beskrev att de inte alltid hann lägga sig 

i tid på grund av läxorna vilket medförde trötthet dagen efter. Läxor framkallade även stress 

för eleverna (Cabrillas-Torio & Torio 2016, ss.22-25). En annan nackdel med läxor uppstår 

om läxorna är för svåra för eleverna. Om eleverna utför ett flertal svåra uppgifter finns risken 

att de löser dem på ett icke korrekt sätt. Om detta blir fallet så får eleverna en felaktig 

inlärning, något som är svårt att lära om i efterhand (Grootenboer 2009, s. 13). Utav 138 olika 

faktorer som påverkar elevers skolprestationer hamnar läxor på plats 88. Läxor har alltså 

endast en medelstor påverkan på elevers lärande (Hattie 2014, s.412). 

 

Svénsen (2013) presenterar ett resultat som visar en negativ inställning till läxor utifrån en 

rektors perspektiv. Rektorn hade en negativ inställning till hemläxor och hade valt att helt 

frångå läxor på sin skola. Rektorn ansåg att skolan inte hade rätt till att lägga över elevernas 

inlärning på hemmet och vårdnadshavare. Eleverna på skolan fick dock fler 
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undervisningstimmar i skolan. En annan rektor hade istället för hemläxor infört läxläsning 

under schemalagd tid. Läxläsningen gick ut på att eleverna fick arbeta med det som de inte 

hunnit med under veckan, med stöd av pedagoger.  

Jämförelse mellan läxors för- och nackdelar 

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 

har till läxor i ämnet matematik. Tidigare forskning visar på både positiva och negativa 

aspekter av läxor vilket kan tyda på olika attityder till läxor. Det är en avvägningsfråga för 

läsaren vilka faktorer som väger tyngst. En syntes av ett flertal metaanalyser för att urskilja 

faktorer som påverkar elevers prestationer i skolan visar att läxor framkallade positiva 

effekter hos eleverna. Läxorna påverkade alltså elevernas inlärning och skolprestationer på ett 

positivt sätt vilket är något som talar för läxor. Samtidigt visar dock syntesen att läxorna 

endast kom på plats 88 utav 138 faktorer som påverkar elevers skolprestationer vilket i sin tur 

talar för att det finns mycket pedagoger bör lägga fokus på framför läxor för att främja elevers 

prestationer (Hattie 2014, s.412). 

 

Elever som deltagit i undersökningar kring läxor ansåg att det fanns fördelar med läxor i 

skolan, men de såg även vissa nackdelar. Eleverna ansåg att vardagsanpassade läxor hjälpte 

dem med att identifiera matematik i omvärlden samt förstå meningen med ämnet. Läxor som 

bygger på oförutsägbara händelser förberedde eleverna inför matematikprov (Kalchman 2011, 

ss.26-27). Andra elever berättade att läxor alltid kom i första hand framför fritidsaktiviteter. 

Eleverna hann med läxorna men det fanns en risk att de ibland inte hann lägga sig i tid då de 

inte var färdiga med sina läxor. Detta påverkade eleverna mycket då de kunde känna trötthet 

samt stress inför läxor (Cabrillas-Torio & Torio (2016, ss.22-25). 

 

Pedagoger har oftast en positiv syn av läxor i skolan och anser att de har positiv påverkan på 

eleverna (Ciascai & Matai 2015, ss.32-34). Läxor förbereder eleverna inför kommande 

moment i undervisningen samt för provtillfällen (Pisarish Peltier 2011, s.46). Det är dock 

viktigt att läxorna inte är för svårt utformade så att eleverna får en felaktig inlärning 

(Grootenboer 2009, s. 13). Läxor har en positiv inverkan på elever och deras inlärning men en 

negativ påverkan på hemförhållanden. Läxor skapar orättvisor då alla elever inte har samma 

möjlighet till hjälp med läxor från vårdnadshavare. Det är inte meningen att elevers inlärning 

ska läggas över på hemmet (Svénsen 2013). 

 

Både elever och predagoger ser alltså för- och nackdelar med läxor. Man ser hos båda parter 

att det positiva med läxor handlar om elevernas inlärning. Hos både elever och pedagoger ser 

man att det negativa handlar om att läxor påverkar annat som är viktigt för eleverna. Sämre 

sömn, trötthet och stress orsakas av läxor liksom att läxor är konfliktskapande mellan elever 

och vårdnadshavare. Läxor har även en faktor av orättvisa mellan elever då de inte har samma 

möjligheter till hjälp med läxor från vårdnadshavare. 

METOD  
Studien använder kvantitativ metod med enkät som verktyg.  Fördelen med denna metod är att 

en enkät kan sändas till många personer samtidigt och på så sätt få ett stort underlag att 

analysera och bygga resultat på.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 

har till läxor i ämnet matematik. Jag valde en kvantitativ metod med enkät som redskap då jag 

ville få in en stor mängd data från pedagoger i ett flertal kommuner. En kvaliativ metod hade 

givit en djupare bild av pedagogers attityd men undersökningen ville åt en övergripande bild 
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från flera pedagoger. Attitydskalor användes i ankäten tillsammans med att antal olika frågor 

för at komma åt pedagogernas attityder.  

 

Urval och deltagare 

Enkäten skickades först ut till ett antal pedagoger runt om i Sverige som valdes utifrån deras 

geografiska läge.  De valda kommunerna är Borås stad och kommunerna i Varberg, 

Jönköping, Växjö, Vaggeryd samt Falköping. Enkäten skickades endast till pedagoger 

verksamma i förskoleklass och årskurs 1-3. Pedagogernas mejladresser hittades på 

kommunernas websidor. Då det var väldigt få pedagoger som deltog i undersökningen gjodes 

en andra insamling. Vid det andra utskicket skickades enkäten ut till de flesta pedagoger vars 

mejladresser fanns på kommunernas hemsidor. De nya pedagogerna fick en vecka på sig att 

besvara enkäten och därefter fick alla två påminnelser för att försöka få in så stort antal 

enkäter som möjligt. Efter båda utskicken skickades sammanlagt 349 enkäter ut till pedagoger 

i de olika kommunerna. Utav dessa 349 pedagoger valde endast 116 pedagoger att delta i 

undersökningen, vilket resulterar i ett bortfall på cirka 67 %.  

 

Det stora bortfallen kan bero på ett flertal olika faktorer. Den främsta anledningen är troligen 

pedagogernas tidsbrist vilket framkom i svar från några pedagoger. Användningen av 

internätenkät kan ha varit en bidragande faktor till bortfallet då det är enklare att bortse från 

ett mejl än en pappersenkät för pedagoger. Ett flertal pedagoger har även besvarat mitt mejl 

med att de inte bedriver någon undervisning i ämnet matematik för tillfället. Då det var fallet 

hade de pedagogerna ingen möjlighet att besvara mina frågor då de endast berörde läxor i 

ämnet matematik. Andra faktorer som kan ha påverkat bortfallet kan vara tekniska problem 

samt brist på engagemang för ämnet hos pedagoger.  

Enkätutformning  

Enkäten (Bil.1) planerades med gemensamma frågor och med frågor som endast riktades till 

pedagoger som använde läxor i matematikundervisning samt frågor som riktades till 

pedagoger son valt att inte använda läxor. Frågan som delade pedagogerna i två grupper var 

”Ger du dina nuvarande elever läxor i ämnet matematik?” med svarsalternativen ja och nej.  

 

De första åtta frågorna är gemensamma och berör bakgrund samt frågor om matematikläxor. 

Därefter följer sju frågor till pedagoger som använde läxor, till exempel ”Arbetar du med 

regelbundna läxor?”. De följande sju frågorna riktas till pedagoger som inte använde läxor, till 

exempel ”Varför har du valt att inte ge läxor i ämnet matematik?”. Enkäten avslutas med två 

attitydskalor som vänder sig till hela gruppen. Den första attitydskalan handlar om attityder 

till matematikläxor och består av tio påståenden på en femgradig skala med ändpunkterna 

instämmer inte alls och instämmer helt. Exempel på påstående är ”Elever presterar bättre i 

ämnet matematik om de får matematikläxor”. Den andra femgradiga attitydskalan är hämtad 

från Skolverket och innehåller tio påståenden om hur lärare anser att de lyckats i sin 

undervisning. Ändpunkterna är från mycket stor till mycket liten.  Exempel på påstående är 

”Utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande”?. 

Procedur  

Enkäten utformades i Google formulär, ett program som liknar en vanlig enkät i papperformat 

uppdelat i olika avsnitt. Uppdelningen passade min enkät bra. Internetenkät valdes framför 

pappersenkät på grund av att urvalet sträckte sig till kommuner som inte låg på bilavstånd. 

Pedagogerna fick ett kort mejl och ett missivbrev (Bil.2) samt en länk till internetenkäten.  
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Reliabilitet och validitet  

För att uppnå validitet har jag varit noggrann med att använda ett enkelt och tydligt språk i 

enkätfrågorna för att de ej ska missförstås. Innan enkäten sändes ut så utfördes en pilotstudie 

med två studenter. De fick besvara alla enkätfrågor för att upptäcka eventuella missförstånd 

eller vilseledande frågor i undersökningen. Pilotstudien uppmärksammade vissa slarvfel i 

frågorna samt krångliga formuleringar som jag rättade till innan enkäten sändes ut till 

pedagogerna. Alla pedagoger som deltog i undersökningen fick göra den på dator. Jag kan 

dock inte säkerhetsställa om pedagogerna utfört enkäten i likvärdiga miljöer. 

 

Reliabilitet för enkätens attitydfrågor beräknades med Cronbachs α (alfa) som mäter intern 

konsistens genom sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga ingående påståenden i 

skalan. För skalan som mätte attityder till matematikläxor (10 påståenden) blev reliabiliteten 

låg och tre påståenden togs därför bort (påstående 2, 5 och 7). α-värdet blev då .58 (N=116) 

som är godtagbart.  Attitydskalan från Skolverket (10 påståenden) visar hög reliabilitet, α-

värdet är .97 (N=114).   

  

Etik 

Undersökningen har följt vetenskapsrådets etiska krav. Undersökningen uppfyller 

konfidentialitetskravet då alla pedagoger i undersökningen är anonyma. Det går inte urskilja 

vilken pedagog som har skickar in vilket svar. Alla pedagoger har blivit informerade om 

detta, samt vad undersökningen handlar om för att studien ska uppfylla informationskravet. 

Pedagogerna har själva fått bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Som forskare har jag inte tvingat nåogn pedagog att delta i 

undersökningen.  

 

Jag har även valt att ha ett etiskt förhållningssätt som forskare. Det framkommer inga oetiska 

frågor i enkäten som kan anses vara för personliga för de som deltar. Bakgrundsfrågorna som 

finns med i undersökningen är endast de som eventuellt kunde vara relevanta för 

undersökningen. Ingen bakgrundsfråga avslöjar deltagarnas identitet. Frågorna i enkäten berör 

heller inte något ämne som kan vara svårt för deltagana att besvara av olika etiska skäl, 

pedagogerna behöver endast besvara utifrån sin profisionella yrkesroll. Det finns frågor för 

pedagoger oberoende om de arbetar med matematitkläxor eller inte så alla har kunnat känna 

att ders svar var av relevans för undersökningens syfte.   

Analys 

Enkäten kodades och analyserades i statistikprogrammet SPSS. Studien har tre oberoende 

variabler, antal år som deltagarna arbetat som pedagoger, årskurs samt ifall pedagoger arbetar 

med eller utan läxor.  Förutom frekvenser så används Pearsons chi2 för svar på nominal- och 

ordinalskala, t-test för jämförelser med en oberoende variabel mellan medelvärden och 

flervägs variansanalys för jämförelser med fler oberoende variabler.  

RESULTAT 

 

Bakgrund  
I undersökningen deltog 116 pedagoger och majoriteten hade lärarlegitimation (98 %) och 

majoriteten av dem arbetade i Borås (55 %) eller Varberg (24 %). Arbetslivserfarenhet inom 

yrket varierade mellan 1 och 44 år (M=15 år, s=11,31)
1
. En fördelning över årskurser där 

                                                 
1
 M = medelvärde, s = standadavvikelse 



 

11 

 

pedagogerna hade sin huvudsakliga undervisning visar att pedagoger i förskoleklass 

(M=18.48, s=11.9) och årskurs 3 (M=18.61, s.11.5) hade högst antal år i yrket medan årskurs 

1 (M=11.83, s=10.21) och årskurs 2 (M=14.32, s=10.92) hade arbetat färre antal år i yrket. 

Den grupp som sticker ut mest är de pedagoger som arbetar i årskurs 1 då de har ett märkbart 

lägre medelvärde än resterande grupper. Envägs variansanalys med årskurs som oberoende 

variabel och antal arbetsår i yrket som beroende visar att pedagoger som arbetade 

förskoleklass och årskurs 3 arbetat längre i yrket än pedagogerna i övriga årskurser, F(3) = 

2.74, p = .047). Signifikanser är svag och för att kontrollera den genomfördes Tukeys post 

hoc analys som inte visar någon skillnad mellan de fyra årskurserna. 

 

Ett antal pedagoger bedrev matematikundervisning i andra årskurser än den de hade sin 

huvudsakliga undervisning i (13 %). Av dessa pedagoger hade ungefär hälften sin 

huvudsakliga undervisning i årskurs 1 (46 %), en tredjedel i årskurs 2 (33 %) och resterande 

pedagoger i årskurs 3 (20 %).  

 

Enkäten är konstruerad för att besvaras av pedagoger som använder, eller inte använder, läxor 

i sin undervisning. En viktig enkätfråga i undersökningen handlar om ifall pedagogerna 

arbetar med matematikläxor i sin nuvarande klass eller inte. Tabell 1 visar fördelning över 

svar fördelat över varje årskurs. 

 

 

Årskurs Ja  Nej  

 

Förskoleklass 

Årskurs 1 

Årskurs 2 

Årskurs 3 

Totalt 

36 

78 

89 

78 

72 

64 

22 

11 

22 

28 

 

 

Tabell 1 visar att flest pedagoger som ger matematikläxor arbetade i årskurs 2. Pearsons χ2 

visar att förskoleklass skiljer sig från de andra årskurserna, χ2(3) = 20.1, p = .00, det var fler 

pedagoger i förskoleklass som arbetar utan matematikläxor jämfört med de andra årskurserna.  

 

Gemensamma frågor kring läxor  

På en fråga om vad ordet läxa innebar svarade 112 pedagoger och dessa svar kategoriserades i 

tre kategorier. De flesta pedagoger beskrev skoluppgift att utföra i hemmiljö (27 %) eller 

färdighetsträning (22 %). För flertalet pedagoger handlade läxor om repetition av redan lärda 

kunskaper (14 %). Några lärare gav eleverna läxor för att eleverna skulle hinna ikapp sådant 

de inte hunnit med i skolan medan en lärare skrev ”läxa ska inte vara ett måste för de elever 

som redan har svårt, det ska inte vara så att man "jobbar" ikapp”. Saker som nämndes om 

läxor är att de bör vara roliga, inte för svåra och att de ska göra elevernas säkrare. 

Tabell 1. Användning av matematikläxor, procent  
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Fig.1. Åsikter kring matematikläxor, procent 

 

Pedagogers åsikt kring att ge matematikläxor visar att de såg på detta på olika sätt. Figur 1 

visar fördelning av åsikter för hela gruppen pedagoger. Ungefär hälften av pedagogerna ansåg 

att det finns fler fördelar än nackdelar med läxor i ämnet matematik.  

 

Det fanns ingen skillnad i åsikter kring läxor mellan årskurserna men däremot mellan de 

pedagoger som arbetade med matematikläxor och de som arbetade utan dem, χ2(3) = 41.9, p = 

.00. De pedagoger som arbetade med matematikläxor ansåg att det finns fler fördelar än 

nackdelar (68%) medan pedagogerna som arbetade utan matematikläxor ansåg att det finns 

lika många fördelar som nackdelar (42%) eller fler nackdelar än fördelar (30%). Pedagoger 

som arbetade med matematikläxor var alltså mer positivt inställda till dem. 

 

Det fanns en uppföljande fråga där pedagogerna ombads motivera sina svar. Det framkom att 

flera pedagoger såg fördelar med läxors repeterande syfte (5%). Pedagogerna beskrev även 

för att föräldrarinsynen i undervisningen är en viktig aspekt av läxors fördelar (20%). De 

pedagoger som svarade att de ansåg att det fanns fler nackdelar med läxor motiverade sina 

svar genom att beskriva orättvisorna och konflikter som uppstår då alla elever inte får samma 

hjälp hemifrån (13%). 

 

Det fanns inte några gemensamma bestämmelser kring matematikläxor enligt flertalet 

pedagoger (89 %). Nio procent visste inte om sådana regler fanns och endast 3 % angav att 

regler fanns. χ2 analys mellan årskurserna visar att pedagoger i förskoleklass och årskurs 1 i 

högre utsträckning än pedagogerna i årskurs 2 och 3 inte kände till om det fanns gemensamma 

regler, χ2(6) = 27.3, p = .00.  

 

Synpunkter från lärare som ger läxor  

En del av enkäten vände sig till de pedagoger som arbetade med läxor (83 pedagoger) och det 

visar sig att flertalet av dem arbetade med regelbundna läxor i sin klass. Det finns en skillnad 

mellan årskurserna som visar att pedagogerna i förskoleklass sällan använde regelbundna 

läxor, χ2(3)  = 8.84, p = .03, jämfört med de andra årskurserna. Det finns även skillnad mellan 

årskurserna i antalet matematikläxor under en månad, χ2(15) = 27,26, p = .03, som visar att 

51% 

31% 

10% 
8% 

Åsikter kring matematikläxor 

Fler fördelar än
nackdelar

Lika många fördelar
som nackdelar

Fler nackdelar än
fördelar

Ingen åsikt
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läxor i förskoleklass är ovanligt men betydligt vanligare i årskurs 1. Tabell 2 visar antalet 

matematikläxor under en månad fördelat över årskurserna. 

 

Tabell 2. Givna läxor per månad i matematik fördelat på årskurs, frekvens 

 

Årskurs 1  2  

 

3 4 5 7 Totalt 

Förskoleklass 

Årskurs 1 

Årskurs 2 

Årskurs 3 

Totalt 

4 

3 

0 

2 

9 

3 

3 

5 

1 

12 

1 

2 

4 

1 

8 

1 

20 

14 

16 

51 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

9 

28 

25 

21 

83 

 

 

I Tabell 2 är det tydligt att flest läxor gavs i årskurs 1, följt av årskurs 2 och årskurs 3. Fyra 

läxor i månaden var vanligast med en totalsiffra på 51 över samtliga årskurser. Därefter 

kommer läxor två gånger i månaden. 

 

Majoriteten av pedagogerna som gav sina elever matematikläxor gjorde detta i repeterande 

syfte (95%) eller i ett utvecklande syfte (64%). Resultatet visar att endast ett fåtal pedagoger 

arbetade med läxor i syftet att förbereda elever inför kommande moment i undervisningen 

(11%), att låta elever arbeta ikapp klasskamrater (13%), att använda läxorna som 

bedömningsmaterial (3%), läxor som endast går att utföra i hemmiljö (13%) samt andra 

övriga alternativ (25%). Pedagogerna har tagit egna alternativ som färdighetsträning, 

tabellträning samt ansvarstagande syfte. Flest pedagoger arbetade även ibland med 

individualiserade matematikläxor (44%). Det var några fler pedagoger som alltid arbetade 

med individualiserade läxor (9%) än de som aldrig arbetade med dem (6%).  

 

Det var av intresse att få veta hur pedagogerna följde upp de matematikläxor som de givit 

eleverna. Flera pedagoger beskrev att de arbetade med olika tabeller som läxor (39%). Några 

arbetar även med färdighetsträning (7%) och klockan (8%). Som uppföljning av läxorna de 

givit eleverna var det flest pedagoger som rättar och återlämnar matematikläxan (61,4%) samt 

för diskussioner kring dem i klassrummet(61,4%). Det var endast få pedagoger som aldrig 

följer upp sina matematikläxor (6%).  

 

Synpunkter från lärare som inte ger läxor  

Det var 33 pedagoger som inte arbetade med läxor. Fördelat över årskurserna så var det 16 

pedagoger från förskoleklass, 8 pedagoger från årskurs 1, 3 pedagoger från årskurs 2 och 6 

från årskurs 3. En vanlig orsak bland pedagoger som bedrev sin huvudsakliga undervisning i 

förskoleklass var att de ansåg att eleverna var för unga för matematikläxor. Några pedagoger 

beskrev att de lade fokus på läsläxor framför matematikläxor. De vanligaste förklaringarna 

från pedagogerna var att de inte ansåg att eleverna behöver läxor i ämnet eller att de helt 

enkelt själva som pedagoger inte ville arbeta med läxor. Andra åsikter var att pedagogerna 

tyckte att läxorna belastade barnen och att man fokuserade på läsning. Eftersom det var 

ganska få som inte gav matematikläxor så går det inte att analysera skillnader inom grupper. 

Generellt kan sägas att pedagoger i förskoleklass och årskurs 1 inte såg läxor som relevanta 

och att pedagoger i årskurs 2 och 3 fokuserade på andra ämnen än matematik. 

 

Det var av intresse att reda ut hur pedagogernas matematikundervisning påverkades av ett 

arbeta utan matematikläxor. En tredjedel av pedagogerna som arbetade utan matematikläxor 
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åsidosatte fler timmar till matematikämnet i skolan än vad skolverkets timplan kräver (31%). 

Gruppen ansåg även att de uppfyllde skolverkets kunskapskrav (på en 5-gradig skala) inom 

matematikämnet under skolans timmar (M=4.03, s=1.06). Majoriteten av pedagogerna (94%) 

som ansåg att elevernas vårdnadshavare har insyn i matematikundervisningen genom 

veckobrev och bloggar. Några pedagoger beskrev även att de skapade insyn genom 

kontinuerlig kontakt med föräldrar eller genom utvecklingssamtal. 

 

Utav alla pedagoger som arbetade utan matematikläxor var det några som lät sina elever 

färdigställa delar från undervisningen i hemmet ifall de inte hunnit med delarna under 

skoldagen. En tredjedel av pedagogerna lät aldrig sina elever färdigställa uppgifter i hemmet 

medan en annan tredjedel sällan lät eleverna färdigställa uppgifter hemma. Det var även några 

pedagoger som ibland lät elever färdigställa hemma (18%) medan en liten grupp av 

pedagogerna lät eleverna ta hem skolarbete ofta (9%) och alltid (9%). Även om det är få utav 

pedagogerna som låter eleverna färdigställa skolarbete hemma så var det flera pedagoger som 

beskrev att de önskar att eleverna arbetade med vissa delar utanför skoltid Tabell 3 visar 

fördelning över vilka moment pedagogerna önskade att eleverna arbetade med hemma.  

 

Tabell 3. Önskat arbete utanför skoltid, procent 

Inget 

Matematikboken 

Tabellkunskaper 

Analog och digital tid 

Problemlösning i allmänhet 

Föra statistik 

Övrigt 

15 

3 

44 

25 

31 

3 

16 

 

Tabell 3 visar att flest pedagoger önskade att deras elever arbetade med tabellkunskaper 

utanför skoltid (44%). Vissa pedagoger ville även att eleverna skulle arbeta med 

problemlösning i allmänhet (31%). Det var inget moment som fler pedagoger ville att 

eleverna skulle arbeta med hemma än de pedagoger som inte ville att eleverna skulle arbeta 

med samma moment. Det går att urskilja eftersom det inte var något alternativ som över 

hälften av pedagogerna som arbetade utan matematikläxor valde. 

 

Attityd till läxor  

Den sista delen av enkäten är två attitydskalor.  Den första attitydskalan består av påståenden 

om matematikläxor på en 5-gradig skala. Tabell 4 visar medelvärden och standardavvikelse 

fördelat på pedagoger som använde läxor och pedagoger som inte använde läxor i 

matematikundervisning.  

 

Tabell 4. Attityd till läxor fördelat på pedagoger som ger läxor och pedagoger som inte ger 

läxor, medelvärde och standardavvikelse  
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Påstående  Ger läxor  

M 

 

s 

Ger inte 

läxor 

M 

 

s 

*Elever presterar bättre i ämnet matematik om de får 

matematikläxor.   

*Jag anser att det tar för mycket tid att utforma och rätta 

matematikläxor. 

*Jag anser att uppföljning av matematikläxor är en viktig 

del för elevers lärande.  

*Jag anser att uppföljning och genomgång av 

mattematikläxor stjäl mycket värdefull lektionstid.  

*Jag anser att färdighetsträning är viktigt att arbeta med 

som hemläxa    

*Läxor är en bidragande faktor till stress hos elever  

*Elevernas motivation till matematikämnet påverkas 

positivt av matematikläxor.    

*Elevernas fritid påverkas av läxorna  

Elevernas inflytande över läxorna påverkar deras 

motivation positivt  

*Läxor skapar orättvisor eftersom elevernas förutsättningar 

skiljer åt.  

 3,5 

 

2,4 

 

4,1 

 

1,9 

 

4,1 

 

2,6 

3,0 

 

2,8 

3,6 

 

2,8 

 
 

.94 

 

1,21 
 

1,00 

 

.99 

 

.93 

 

1,1 

.79 

 

1,1 

.95 

 

1,2 
 

 

2,2 

 

3,0 

 

3,6 

 

2,6 

 

3,3 

 

4,0 

2,2 

 

4,0 

3,3 

 

3,9 

.89 

 

1,40 

 

1,48 

 

1,25 

 

1,24 

 

.77 

.93 

 

.92 

.99 

 

1,23 

* signifikansni 95% 

 

På de flesta påståenden fanns det en signifikant skillnad i attityd mellan pedagoger som 

arbetade med matematikläxor och de som arbetar utan matematikläxor. Det är endast ett 

påstående som inte visar skillnad, ”Elevernas inflytande över läxorna påverkar motivationen 

positivt”. Där har pedagogerna som arbetar med matematikläxor och de som arbetar utan 

liknande åsikter. 

 

De pedagoger som gav läxor instämde i högre utsträckning med att läxor påverkade elevernas 

prestation än de som inte gav läxor, t(114)=6.6, p=.00, och de instämde i påståendet att 

uppföljning av läxor var en viktig del för elevers lärande, t(114)=2.4, p=.02.  Denna grupp 

tyckte även att färdighetsträning var viktigt, t(114)=3.7, p=.00) och att elevernas motivation 

påverkades positiv, t(114)=4.8, p=.00, jämfört med gruppen som inte använde matematikläxor.  

 

De pedagoger som inte gav läxor instämde i högre utsträckning att det läxor tar för mycket tid 

jämfört med de som ger läxor, t(114)=-2.3, p=.02, och de ansåg även att läxorna stjäl viktig tid 

från undervisningen, t(114)=-3.1, p=.00. Vidare tyckte dessa pedagoger att läxor var en 

bidragande faktor till stress hos elever, t(114)=-6.7, p=.00), att det påverkade deras fritid t(114)=-

5.6, p=.00) och att de skapade orättvisor t(114)=-4.2, p=.00).  

 

Skillnaderna kan sammanfattas med att de pedagoger som arbetade med läxor hade en 

positivare attityd till matematikläxor än de pedagoger som arbetade utan läxor.  

Lyckad undervisning 

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 

har till läxor i ämnet matematik. Den sista delen av enkäten har inte endart med mitt syfte 

utan fyller en mer övergripnde funktion. De sista påståenderna i enkäte syftar isället till att 

undersöka pedaogernas attityd till deras undervinsing. Påståenderna går dock att koppla till 
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deras användning av matematikläxor. Nedanstående påståenden är hämtade från 

undersökningen ”Attityd till skolan” från Skolverket (2015). Syftet var att jämföra enkätens 

svar med skolverkets resultat. Skalan var 5-gradig och ett lågt medelvärde visar hög grad av 

instämmande och ett högt medelvärde visar låg grad av instämmande i påståendet. Tabell 5 

visar medelvärde för pedagogerna i denna studie och medelvärde för lärargruppen i 

Skolverkets undersökning (N=1566). 

 

Tabell 5. Attityder till skolan, pedagoger och lärare, medelvärde 

 
Påstående Pedagoger  Skolverket  

 

Ge eleverna goda ämneskunskaper 

Ge extra stimulans till duktiga elever 

Förbereda för fortsatta studier 

Väcka intresse för fortsatt lärande 

Utveckla förmåga att planera 

Utveckla självförtroende 

Verka för en likvärdig utbildning 

Ta till vara olika bakgrunder 

Ger stöd till elever med svårigheter  

Utvecklar elevers delaktighet 

 

Totalt medelvärde 

1,95 

2,58 

2,05 

1,99 

2,41 

2,06 

2,18 

2,29 

2,48 

2,41 

 

2.24 

1,88 

2,99 

2,09 

2,09 

2,25 

1,97 

2,18 

2,40 

3,15 

2,16 

 

2.32 

 

En jämförelse mellan pedagogernas attityd i föreliggande studie och de resultat som 

skolverket presenterar visar att pedagogerna i de båda undersökningarna hade liknande 

attityder. Pedagogerna i undersökningen ansåg att deras undervisning var framgångsrik med 

att ge eleverna goda ämneskunskaper men att de var mindre framgångsrika med att ge extra 

stimulans till särskilt duktiga elever. Skolverkets Lärargrupp var å sin sida mest framgångsrik 

med att ge eleverna goda ämneskunskaper men mindre framgångsrik med att ge stöd till 

elever med svårigheter.  
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DISKUSSION 
I resultatdiskussionen presenteras resultatet i relation till teori och tidigare forskning. 

Resultatdiskussionen är uppdelad i fyra delar där resultatet först ställs i relation till 

pedagogikens fyra grundpelare för att sedan ställas mot forskning kring individanpassad 

undervisning. Fortsättningsvis diskuteras pedagogernas attityd till matemtikläxor samt 

motiveringsfaktorn av läxorna. Vidare diskuteras den valda metoden samt didaktiska 

konsekvenser som framkommit genom studien.  

Resultatdiskussion 

Pedagogikens grundpelare 

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 

har till läxor i ämnet matematik. Det finns koppling mellan syftet och pragmatismen. Enligt 

pragmatismen bör teori kopplas till praktik för att eleverna ska se en mening med sina läxor, 

menar Laursen (2015). Det har inte varit enkelt att hitta en teori som går att koppla till 

matematikläxor vilket var anledningen till att jag valde att dra en parallell till pragmatismen 

även om den inte är tydligt synligt. Flertal pedagoger i undersökningen definierar begreppet 

läxa som en skoluppgift som utförs i hemmiljö. Dewey (1999, s.54) föresrpåkar för inlärning i 

varierade miljöer, något som talar för de hemläxor pedagogerna ger sina elever.  

 

Egidius (1999, ss.67-69) redogör för pragmatismens fyra grundpelare inom pedagogiken; 

självstyrning, delaktighet, jämställdhet och uppgiftsbaserat lärande sk ha möjlighet att 

utveckla egna tankar både enskilt och i grupp hos eleverna. De ska ha möjlighet till 

delaktighet genom samspel med andra. Vidare ska ett jämställt arbetssätt och synsätt finnas, 

och eleverna ska lära genom praktiska handlingar. Inlärning sker enligt pragmatismen genom 

samspel med världen omkring. Inlärningen ska bygga på elevernas intressen och miljön 

runtomkring är därför viktig. Egidius (1999, ss.67-69)redogör för att den första grundpelaren 

är självstyrning. I undersökningen går det inte urskilja ifall pedagogerna låter eleverna vara 

med och styra över läxorna i matematikundervisningen. Både pedagoger som arbetar med 

matematikläxor och de som arbetar utan matematikläxor instämmer till viss del med att 

elevinflytande över läxorna påverkar elevernas motivation gentemot läxona på ett positivt 

sätt.  

  

Egidius (1999, ss.67-69) menar att den andra grundpelaren är delaktighet. Pedagogerna i 

undersökningen anser att deras undervisning utvecklar elevernas delaktighet och inflytande i 

ganska stor utsträckning. Den tredje grundpelaren är uppgiftbaserat lärande enligt Egidius 

(1999, ss. 67-69). Läxor görs av elever utan styrning av pedagoger. Det är dock viktigt att 

pedagogerna lägger mycket tid och tanke över planeringen av läxorna för att ändå till viss del 

kunna styra över elevernas inlärning. Risken med läxor är dock enligt Grootenboer (2009, s. 

13) att eleverna kan få en felaktig inlärning om  de tränar på fel sätt när pedagogerna inte 

finns med och styr.  

 

Den sista grundpelaren som Egidius (1999, ss.67-69) redogör för är jämställdhet och allas lika 

värde. Pedagogerna i undersökningen arbetar i ganska stor utsträckning för en jämställd 

undervisning. Pedagogerna som inte arbetar med matematikläxor instämmer till viss del med 

att läxorna skapar orättvisor då elevers hemförhållanden och förutsättningar skiljer sig åt. Att 

välja bort läxor kan ha varit de pedagogernas sätt att arbeta för en jämställd undervisning. 
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Individanpassning av undervisningen 

Flera pedagoger i undersökningen beskrev begreppet läxa som en skoluppgift som bör utföras 

i hemmiljö. Den beskrivningen ligger nära Nationalencyklopedins förklaring på begreppet 

som skrev att läxor är en ”avgränsad skoluppgift för hemarbete”. Pedagogernas beskrivning 

skiljer sig till viss del ifrån Cooper och Valentines beskrivning av begreppet. Cooper och 

Valentine (2001, s. 145) beskriver att läxor även kan vara sådant som elever utför i skolan så 

länge det sker utanför lektionstid. Det alltså inte tvunget att läxan utförs i hemmiljö som 

pedagogerna i undersökningen beskrev. Att pedagogerna i undersökningen inte definierade 

läxor som något som kan göras i skolan kan bero på att de har unga elever. Eleverna i 

förskoleklass och årskurs 1-3 har inga håltimmar där de har möjlighet att göra läxor på samma 

sätt som äldre elever har.  

 

Skolverket (2014, s.8) menar att det inte finns några gemensamma bestämmelser kring läxor i 

styrdokument. Det är upp till varje skola, eller varje pedagog för sig att besluta hur de vill 

arbeta med läxor vilket överensstämmer med pedagogernas uppgifter som visade att det inte 

finns några generella beslut kring läxanvändning på skolorna. Det var alltså pedagogerna 

själva som fick besluta om de vill arbeta med läxor i sin klass eller inte. Haas (2008, s 14) 

menar att det inte är möjlig att följa några generella bestämmelser kring läxor. Resultatet visar 

att pedagoger i förskoleklass och årskurs 1 i högre utsträckning inte visste ifall det fanns 

gemensamma bestämmelser på skolan eller inte. Det framgår inte varför just pedagogerna i de 

lägre årskurserna inte har kunskap om gemensamma läxbeslut på skolan, men jag anser att det 

är viktigt att de pedagogerna ta reda på om det finns beslut eller inte för både sin egen och 

sina elevers skull. 

 

I och med att det inte finns några gemensamma styrdokument kring läxor finns det möjlighet 

för varje skola och pedagog att själva besluta om läxor ska användas, på vilket sätt och i 

vilken utsträckning. Detta stämmer överens med Egidius (1999, s.67-69) fyra grundpelarna i 

pragmatiken. Varje skola eller varje pedagog kan arbeta med läxor på ett sätt som stämmer 

överens med just sina elevers behov och intressen. Det finns också möjlighet för eleverna att 

vara med att utforma och besluta om läxornas utformning och omfattning. Enligt 4 kap. 9 § 

och 12 § i skollagen (SFS 2010:800) bör även elever och föräldrar vara delaktiga i beslut 

kring läxor då de påverkar dem mycket. 

 

Attityd till matematikläxor 

Mer än hälften av pedagogerna ansåg att det fanns fler fördelar än nackdelar med läxor i 

ämnet matematik. Pedagogerna tog upp flera fördelar med läxor. De menar att den extra 

repetition som läxorna ger är en stor fördel. En undersökning i Amerika visar att lärare på 

mellanstadiet och högstadiet ansåg även de att det fanns flera fördelar med läxor. De 

pedagogerna beskrev dock andra fördelar än de som framkom i undersökningen. Pedagogerna 

menade att de viktigaste fördelarna med läxorna var att de utvecklade elevernas 

ansvarstagande, förberedde dem inför kommande lektioner samt inför prov (Pisarish Peltier 

2011, s.46). Skillnaden mellan fördelarna som pedagogerna i dnna undersökning och de 

amerikanska pedagogerna tog upp kan bero på årskurserna som pedagogerna arbetar i. Läxor 

ser annorlunda ut för elever på lågstadiet, på mellanstadiet och de på högstadiet. Skillnaden på 

läxorna medför även naturliga skillnader i fördelarna med dem. Det är dock svårt att jämföra 

de båda undersökningarna rakt av eftrsom det även förekommer kulturella skillnader länderna 

emellan. Dessa skillnader skapar troligtvis även skillnader i pedagogernas tankar kring 

fördelar med läxor. 
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Den största anledningen till varför vissa pedagoger valde bort matematikläxor berodde på att 

eleverna ansågs vara för unga för läxor. Majoriteten av pedagoger som arbetade utan läxor 

hade sin huvudsakliga undervisning i förskoleklass. Enligt Skolverket (2016) har elever rätt 

att få till 1125 undervisningstimmar i ämnet matematik. De flesta pedagoger som arbetade 

med matematikläxor menade att de inte behövde lägga fler timmar på matematikämnet i 

klassrummet. Pedagogerna ansåg att eleverna uppnådde kunskapskraven i ämnet. Svénsen 

(2013) tar upp en rektor som valt att inte pedagogerna ska arbeta med matematikläxor på 

skolan. Anledningen var att rektorn inte ville lägga över elevernas inlärning på 

vårdnadshavarna. Haas (2008, s.14) menar att alla elever inte har möjlighet att få samma hjälp 

hemifrån. Det är viktigt att tänka på det när pedagoger utformar läxor.  

 

Pedagogerna beskrev utöver tidigare nämna fördelar att läxor gav elevernas vårdnadshavare 

insyn i undervisning, något som flera pedagoger ansåg var en fördel. Nästan alla pedagoger 

som inte arbetade med matematikläxor påpekade dock att elevernas vårdnadshavare har insyn 

i matematikundervisningen även utan matematikläxor. Pedagogerna beskrev att de skapade ett 

samarbeta mellan skola och hem genom veckobrev till vårdnadshavare eller inlägg på bloggar 

om klassens arbete i skolan. Detta är i linje med vad Skolverket (2014) betonar om vikten att 

koppla läxor till det eleverna arbetar med just nu i skolan så att det inte blir ett helt avskilt 

moment.   

 

Undersökningen visar att de flesta pedagoger som arbetar i förskoleklass och årskurs 1-3 

arbetade med läxor i sin matematikundervisning. Eftersom resultatet visar att det inte fanns 

några gemensamma bestämmelser på skolorna går det att anta att det är pedagogernas egna 

beslut att använda läxor i sin matematikundervisning. Tidigare forskning visar på ett liknande 

resultat. De flesta pedagoger som deltog i en undersökning i Sydamerika arbetade med 

matematikläxor i sin klass (Marinez-Garrido & Murillo 2014, ss.669-170). Pedagoger i 

förskoleklass var den grupp som minst arbetade med matematikläxor, bland de pedagogerna 

var det fler pedagoger som valde att arbeta utan matematikläxor tillskillnad från de andra 

grupperna där flest pedagoger valde att arbeta med läxor.  

 

Pedagogerna i undersökningen arbetar till största del med regelbundna läxor. Resultatet 

visade att flest pedagoger gav eleverna matematikläxor en gång i veckan vilket resulterade i 

fyra läxor i månaden. Det har enligt Marinez-Garrido och Murillo (2014, s.674) dock ingen 

betydelse hur ofta pedagoger ger sina elever matematikläxor. Då inte antalet läxor är av 

betydelse för elevernas inlärning är det istället extra viktigt för pedagogerna att tänka över hur 

läxorna utformas.  

 

Undersökningen visar att det vanligaste syftet med läxor bland pedagogerna som arbetar med 

matematikläxor var läxor för repetition. Skolverket (2014, s.13) menar att det finns ett flertal 

olika syften med läxor. Enligt dem kan syftet med läxor vara att repetera, förbereda, läxor 

som bedömningsmaterial, arbeta ikapp samt uppgifter som ej går utföra i skolmiljö Det 

repeterande syftet innebär läxor där eleverna får träna mer på kunskaper som de redan 

besitter. Skolverket beskriver att repeterande läxor är de vanligaste läxorna i skolan, vilket 

resultatet av undersökningen även redogör för. Ytterligare en undersökning som styrker detta 

redogörs för utav Brock et al. (2007, s.358) som också presenterar resultat som visar att 

repetitionsläxor var de vanligaste. Utöver repeterande läxor så var det även vanligt med läxor 

för att utveckla kunskaper som eleverna har. Heitzman (2007, s.42) menar att utvecklande 

läxor är läxor där elever bygger på med nya kunskaper kring sådant de redan vet. Läxorna 

kräver ofta eftersökning. Cunha et al. (2015, s.10) menar dock att repetitionsläxor inte är lika 

effektiva som läxor för att utveckla elevers kunskaper. Det senare nämnda syftet med läxor 
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har visat sig mer effektivt för elevernas prestationer i skolan. Det är troligt att pedgogerna inte 

upplever det då eftersom de ändå väljer att till största del arbeta med repeterande läxor. 

Arbetssättet med repeterande läxor är ett exempel på att läxor används på ett sätt som inte 

överensstämmer med pragmatikens fyra grundpelare. Ett repeterande arbetssätt bygger inte på 

elevens egna tankar eller intressen. 

 

Enligt Skolverket (2014, ss.20-21) är uppföljningen av läxor precis lika viktig som 

utformningen av dem. Den bästa formen av uppföljning är diskussion i klassrummet. Metoden 

är mycket mer effektiv för elevernas lärande än läxor som endast rättas och sedan återlämnas 

till eleverna. Resultatet visar att flest pedagoger endast rättar och sedan återlämnar läxorna till 

sina elever. Pedagogerna i undersökningen instämmer till störst del med att uppföljning av 

läxor är viktigt för elevernas inlärning vilket visar att de flesta pedagoger även själva har 

insett vikten med uppföljning av läxor. Det är dock viktigt att pedagogerna även blir 

införstådda med att formen av uppföljning har stor betydelse. Jackbo (2014, s.18) förklarar att 

Finland fått ett högt resultat i TIMSS-undersökningen samtidigt som pedagoger i Finland är 

bra på att följa upp läxor med diskussioner i klassrum. En tidigare undersökning som visar att 

endast fem pedagoger diskuterar sina läxor i klassrummet i efterhand. Resultatet av denna 

undersökning visar dock att flera pedagoger idag följde upp sina läxor med diskussioner i 

klassrummet än när Jackbo utförde sin undersökning.  Läxor som följs upp med diskussioner 

kan individanpassas och även ge delaktighet genom samspel genom att eleverna får lyssna på 

varandras tankar om lösningar av läxorna.  

Motivation genom läxor 

Det är av betydelse att eleverna känner sig motiverade för att få den bästa inlärningen. Det är 

viktigt att eleverna förstår syftet och målet med läxorna för att de ska känna en mening med 

dem. Känner eleverna mening inför en läxa så utför de den mer effektiv vilket gör att 

elevernas inlärning blir mer effektiv (Núñez et al., 2016, s.6). Pedagogerna som deltog i 

undersökningen har svarat att elevers motivation till matematikämnet inte påverkas positivt 

utav matematikläxor. Pedagoger som arbetar utan matematikläxor instämmer till viss med att 

läxorna inte påverkar elevernas motivation på ett positivt sätt. Pedagogerna som arbetar med 

läxor instämmer varken med eller säger emot att elevers motivation påverkas positivt utav 

matematikläxor. Läxor i sig är alltså inget som motiverar eleverna enligt pedagogerna, vilket 

visar att det är viktigt att utforma läxorna för att öka motivationen. 

  

Ingen pedagog i undersökning beskrev att de arbetade med vardagsanpassade läxor när de 

ombads att ge exempel på läxor. Enligt Kalchman (2011, ss. 26-27) är vardagsanpassade läxor 

de läxorna med störst mening. Vardagsanpassade läxor ger flera fördelar för eleverna som att 

matematiken i det vardagliga livet blir synlig för dem. Säljö (2014, s.289) menar att kunskap 

kopplat till vardagen är den enklaste kunskap för eleverna att befästa. Kunskapen får en 

mening. Vardagsanpassade läxor ger enligt Dewey (2004, s.19) eleverna möjlighet att 

samspela med omvärlden. Sådana läxor kan utformas efter elevernas intressen, men detta är 

inget som pedagogerna i undersökningen sett fördelarna med. 

 

Pedagogerna arbetar inte med vardagsanpassade läxor men de arbetade ibland med 

individualiserade läxor. Enligt Dewey (2004, ss. 15-18) spelar elevens intressen stor roll för 

dess inlärning. Kunskap som bygger på elevernas intressen skapar motivation för eleverna. 
Ett sätt att individualisera läxor skulle kunna vara att utforma dem efter elevernas intressen. 

Eftersom flera pedagoger i undersökningen arbetade med individualiserade läxor finns 

chansen att de anpassade läxorna efter elevernas intressen. Butera, Hampshire och Hourcade 

(2014, ss.161-162) talar om vikten med varierade läxor som fyller olika syften och anpassas 
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efter varje individ i klassen. Utan individualiserade läxor finns risken att eleverna tappar 

motivationen till läxorna vilket i sin tur påverkar eleverna inlärning. Pedagogerna arbetar 

redan med individualiserade läxor trots att de kräver mer planeringstid. Detta visar att de är 

medvetna om fördelarna med anpassningar som både teori och tidigare forskning tar upp.  

 

Pedagogerna gav inga exempel på vardagsanpassade läxor i undersökningen, men de gav 

exempel på andra matematikläxor som passade bra för elever i förskoleklass och årskurs 1-3. 

Den vanligaste matematikläxa i årskurs 1-3 var övning på tabellkunskaper. Andra läxor som 

användes i årskurserna var läxor med färdighetsträning och klockan. Butera, Hampshire och 

Hourcade 2014, s.158) menar att läxor ger elever den extra tid de behöver för att kunna 

befästa olika kunskaper i skolans ämnen. Eftersom pedagogerna själva skriver ner exemplet 

färdighetsträning som en läxa så anser troligtvis även dem att läxor krävs för att elever ska 

hinna befästa kunskaper. Färdighetsträning är en del inom matematiken som tar lång tid innan 

eleverna befäst. Detta resultat visar dock att de flesta pedagoger arbetade med läxor som inte 

bygger på någon av pragmatikens fyra grundpelare. Genom att öva tabellkunskaper eller 

klockan arbetar eleverna med samma sorts läxa som inte är anpassad varken efter den egna 

individen eller gruppen. Att öva tabellkunskaper är inte heller ett sätt att lära genom praktisk 

handling. 

Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 

har till läxor i ämnet matematik. Det är även upp till varje pedagog att arbeta för en jämställd 

undervisning, vare sig de väljer att arbeta med läxor eller inte. Flera pedagoger tar upp att 

läxor kan skapa orättvisor vilket kan motverka en jämlik undervisning. Resultatet av 

undersöknignen visar trots detta att pedagogerna till störst del har en positiv inställning till 

matematikläxor, ett liknnde resultat jämfört med tidigare forskning. En intressant skillnad som 

framkom var att pedagoger i förskoleklass var mer negtivt inställd till läxor än pedagoger i 

årskurs 1-3. Det var dock ett större antal av förskolepedagoger som arbetade med 

matematikläxor än jag förväntat. Utav pedagogerna som deltog i undersökningen var 

förskolepedagogerna även den grupp där vissa pedagogerna inte hade vetskap om 

gemensamma bestämmelsr kring läxor. Enligt Skolverket (2014, s.8) finns det inga nationella 

bestämmelser kring läxor, det är upp till varje skola eller pedagog att ta besluten på egen 

hand.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet med studien var att undersöka vilken attityd pedagoger i förskoleklass och 

årskurs 1-3 hade till läxor i ämnet matematik lämpade sig en kvantitativ metod bra. De mest 

passande frågorna var attitydfrågorna där det gick att räkna ut ett medelvärde för att få fram 

pedagogernas attityd. Nackdelen med metoden var att jag inte fick ta del av några djupare 

analyser kring pedagogernas attityder, endast deras ytliga attityder.  

 

De utvalde enkätfrågorna besvarades på det sätt som förväntades. Pedagogerna besvarade de 

flesta frågor. En nackdel med enkäten var de sista attitydfrågorna kring pedagogernas 

undersökning. På frågan var skalan omvänd för att säkerhetsställa att svaranden endast tog 

samma alternativ utan att läsa frågan. Detta kan eventuellt ha påverkat mitt resultat då risken 

finns att vissa pedagoger missat ordningsbytet på skalan och fortsatt svara utefter föregående 

skala. Jag tror inte att resultatet påverkats av urvalet då enkäten skickades ut till flera 

pedaoger i olika kommuner. Eftersom det resulterade i deltagande från pedagoger på ett fertal 

oliak skolor tror jag inte att det skett någon sociokulturell påverkan av oedagogernas svar på 

enkäten. 



 

22 

 

 

En annan nackdel med min undersökning är som tidigare nämns i metoden det stora bortfallet. 

Internetenkäten kan vara en av anledningarna till det stora bortfallet. Hade jag genomfört 

undersökningen en andra gång hade jag istället valt att lämna ut pappersenkäter till 

pedagoger.  

 

Didaktiska konsekvenser 
De didaktiska konsekvenserna som framkommer genom denna undersökning är vikten med 

att reflektera över varje moment i undervisningen. Det är inte önskvärt att endast lämna ut 

läxor till eleverna i klassen för att de ska hinna med alla delar under året. Läxorna kräver en 

noggrann planering och uppföljning för att de ska ha positiv påverkan på elevers inlärning. 

Pedagoger bör fundera noggrant över syftet med läxor, vilken typ av uppgift den innehåller 

samt att uppföljningen sker genom diskussion för att få bäst resultat av arbetssättet. Det är 

även viktigt att inte utgå från att alltid eller aldrig arbeta med läxor, det är viktigt att planera 

utifrån varje ny klass och vare enskild individ.  Det är viktigt att pedagoger planerar sin 

undervisning efter sin egen klass, inklusive användningen av läxor. För att kunna göra ett 

aktivt val kring läxor är det viktigt att ta reda på om det finns generella bestämmelser på 

skolan eller inte. Utan den vetskapen är det svårt att ta ett eget beslut i frågan. 

 

Resultatet visar att pedagogers attityder till matematikläxor skiljer sig åt, men de är till största 

del positivt inställda till dem. Pedagogerna har kommit med ett flertal infallsvinklar kring 

läxor som jag själv inte tidigare tänkt på och kommer ta i beaktning inför mitt framtida yrke.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: enkät 

 

Enkäten inleds med några bakgrundsfrågor 

 

1. Vilken utbildning har du som lärare?  

 

 Ingen lärarutbildning  F-3  Annan __________________________ 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? _________________ år 

 

3. I vilken årskurs har du din huvudsakliga undervisning i matematik just nu? Var vänlig fyll 

endast i ett alternativ  

 

 Förskoleklass  Årskurs 1   Årskurs 2   Årskurs 3 

 

 

4. Undervisar du i fler årskurser än den du har din huvudsakliga undervisning? 

 

 Ja  Nej  

 

 Om du svarat ja, vilka årskurser avser ditt svar? 

 

_________________________________________________________ 

 

 

5. I vilken kommun arbetar du just nu? ___________________________________ 

 

 

Nu följer några frågor kring matematikläxor. Dessa frågor riktar sig till alla lärare oavsett 

om du arbetar med läxor eller inte 

 

6. Vad innebär ordet läxa för dig? __________________________________________ 

 

7. Finns det några gemensamma bestämmelser kring matematikläxor på skolan där du 

arbetar? 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

8. Vad anser du om att ge elever läxor i matematikämnet? 

 

 Jag har ingen åsikt  

 Jag anser att det finns fler fördelar än nackdelar 

 Jag anser att det finns lika många fördelar som nackdelar 

 Jag anser att det finns fler nackdelar än fördelar 

 

Vänligen motivera ditt svar ____________________________________________________   

 

9. Ger du dina nuvarande elever läxor i ämnet matematik?  Ja  Nej  



 

 

 

 

Om du svarat ja på fråga 9, var vänlig svara på fråga 10-16. 

Om du svarat nej på fråga 9 var vänlig svara på fråga 17- 23 

 

10. Arbetar du regelbundet med matematikläxor?   Ja  Nej  

 

11. Hur ofta får dina elever läxor i ämnet matematik under en månad? __________________ 

 

12. Hur lång tid får dina elever oftast på sig att utföra matematikläxor? ____________ 

 

 13. I vilket syfte ger du dina elever matematikläxor? Du kan ange mer än ett alternativ   

 

 Repetera kunskap 

 Förbereda inför kommande moment i undervisningen 

 Arbeta ifatt klasskamrater 

 Utveckla det eleverna lärt sig i klassrummet 

 Läxor som bedömningsmaterial 

 Uppgifter som inte går att utföra i skolmiljö 

Annat skäl:____________________________________________________________ 

 

14. Ge gärna exempel på något som dina elever kan få arbeta med som matematikläxa 

  _____________________________________________________________________ 

 

15. Hur ofta arbetar du med individualiserade matematikläxor? 

 

 Aldrig  Sällan  Ibland   Ofta  Alltid 

  

 

16. Hur följer du upp de matematikläxor som du har givit eleverna? Du kan ange fler 

alternativ 

 

 Ingen uppföljning  

 Rättar läxan och återlämnar till eleverna 

 Går igenom läxorna muntligt med eleverna  

 Diskuterar läxorna i klassrummet 

 Följer upp med test 

Annat sätt:______________________________________________________________ 

 

Nedan följer några frågor till dig som svarade nej på fråga 9.  

 

18. Varför har du valt att inte ge läxor i ämnet matematik? ___________________ 

 

19. Lägger du fler timmar på matematikämnet i klassrummet än de timmar som timplanen 

kräver?   Ja  Nej  

 

20. Hur väl anser du att dina elever hinner uppfylla skolverkets kunskapskrav inom 

matematikämnet under skolans timmar?  

 

                  Inte alls                                                                      Mycket väl 

    1 2 3 4 5 



 

 

 

 

21. Låter du elever som inte hunnit klart med lektionsinnehållet färdigställa dessa delar 

utanför schemalagda timmar?  

 Aldrig  Sällan  Ibland   Ofta  Alltid 

 

22. Vad skulle du önska att eleverna arbetade med hemma för att underlätta din undervisning? 

 

 Inget  

 Matematikboken 

 Tabellkunskaper   

 Analog och digital tid 

 Problemlösning i allmänhet 

 Föra statistik 

Annat:______________________________________________________________ 

 

 23. Har elevernas vårdnadshavare insyn i matematikundervisningen även om du arbetar utan 

hemläxor? 

 Ja  Nej 

 

24. Om du svarad ja på fråga 23, kan du beskriva hur vårdnadshavare får insyn i 

matematikundervisning? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Nedan följer ett antal påståenden kring matematikläxor som jag ber dig fylla i oavsett om 

du ger matematikläxor eller inte.  Ringa in den siffra som stämmer bäst med din åsikt. 

 

 

instämmer inte alls                               instämmer helt   

   1 2 3 4 5  

 

 

Elever presterar bättre i ämnet matematik om de får matematikläxor.   

Jag anser att det tar för mycket tid att utforma och rätta matematikläxor. 

Jag anser att uppföljning av matematikläxor är en viktig del för elevers lärande.  

Jag anser att uppföljning och genomgång av mattematikläxor stjäl mycket värdefull 

lektionstid.  

Jag anser att färdighetsträning är viktigt att arbeta med som hemläxa    

Läxor är en bidragande faktor till stress hos elever  

Elevernas motivation till matematikämnet påverkas positivt av matematikläxor.    

Elevernas fritid påverkas av läxorna  

Elevernas inflytande över läxorna påverkar deras motivation positivt  

Läxor skapar orättvisor eftersom elevernas förutsättningar skiljer åt.  

 

 

Nedan följer ett antal påståenden kring din generella attityd till undervisning. Ringa in den 

siffra som stämmer bäst med din åsikt. 

 

 



 

 

 

I vilken utsträckning anser du att din undervisning lyckas med följande? 

 

mycket stor                                                           mycket liten                                              

1  2 3 4 5 

 

Ge eleverna goda ämneskunskaper  

Ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skolarbetet 

Ge extra stimulans till särskilt duktiga elever 

Ge eleverna kunskaper som förbereder för fortsatta studier 

Väcka elevernas intresse för fortsatt lärande 

Utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande 

Utveckla elevernas självförtroende 

Utveckla elevernas delaktighet och inflytande 

Verka för en likvärdig utbildning för alla elever 

Ta till vara olika elevers bakgrund och erfarenheter 

 

Bilaga 2: missivbrev 

 

Hej. Jag läser grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 på 

Högskolan i Borås. Under våren skrivs det sista examensarbetet på utbildningen och mitt 

uppsatsarbete är inom matematikområdet. Mitt intresse är att undersöka hur pedagoger arbetar 

med hemläxor i ämnet.  

 

Enkäten riktar sig endast till pedagoger som bedriver matematikundervisning i årskurs F-3. 

Den tar ungefär 10 minuter att fylla i. Enkätsvaren är anonyma och följer Vetenskapsrådets 

etiska krav vilket innebär att du inte kan identifieras utifrån dina enkätsvar. När 

examensarbetet är tryckt så publiceras det i universitetens databas Diva där ni kan ta del av 

arbetet. Jag är mycket tacksam om du kan ta dig tid och besvara enkäten. Om du har frågor så 

är du välkommen att kontakta mig, Emilia Svensson: xxxxxxxxxx  
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