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Sammanfattning 
 
Läxor är ett omdebatterat ämne i skolans värld. Vissa menar till exempel att läxor bör användas 
för att skapa en god relation med hemmet genom att vårdnadshavare får vara delaktiga i elevens 
skolgång. Andra menar att läxor bör användas för att utveckla elevers lärande.  
 
Vi har erfarenheter från vår VFU av att läxor ibland bara ges till elever utan någon vidare 
eftertanke. Vårt syfte är därför att ta reda på lärarnas inställning till läxor i matematik i 
grundskolans årskurser F-6. 
 
Vi har använt oss av frågeställningarna: “Har grundskollärare i årskurs F-6 en positiv eller 
negativ inställning till användandet av matematikläxor?” och “Vad har grundskollärare i årskurs 
F-6 för syfte med matematikläxor?”. För att hitta artiklar kring detta ämne använde vi oss av 
olika databaser och sökord. I våra sökningar använde vi oss av sökorden “homework” och 
“mathematics” samt “primary school” och “elementary school”. Vi märkte att det fanns begränsat 
med forskning inom årskurserna F-3, vilket vi tänkt att ha som inriktning, och utökade då vårt 
åldersspann till F-6. Den forskning vi undersökt består av sju stycken vetenskapliga artiklar och 
en avhandling. Genom denna forskning har vi förutom lärares syn på läxor också behandlat en 
artikel kring lärarstudenters syn på matematikläxor.  
 
Resultatet av vår kunskapsöversikt visar att lärare hade en positiv inställning till matematikläxor. 
Syftet var bland annat att lärarna använde läxorna som ett komplement till undervisningen. 
Vidare framkom att lärarna också såg läxorna som ett bra verktyg för kontakt mellan skolan och 
vårdnadshavare. Det framkom även att tradition påverkade hur lärare använde sig av läxor. Vi 
hittade indikationer på att det behövs mer forskning om hur elever vill att läxorna ska vara 
utformade.  
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Förord 
 
Vi har gjort större delen av vår kunskapsöversikt tillsammans. Vi har alltid suttit ihop när vi 
skrivit för att ge varandra feedback på bästa sätt. Vi delade upp artiklarna och läste hälften var för 
att sedan byta och läsa resterande artiklar. Första delen av kunskapsöversikten fram till resultat 
gjorde vi tillsammans. Större delen av översikten efter det skrev Elenor samtidigt som Erik 
skapade matrisen och dess innehåll. Vi hade alltid ett pågående samtal när vi skrev översikten 
samt bearbetade alltid i efterhand för att höra varandras åsikter och feedback.  



 

  
5 

 

INLEDNING 
 
 
I Sverige är det upp till varje enskild skola och dess lärare och rektorer om de vill använda sig av 
hemläxor i undervisningen (Skolverket 2019). Med läxor menar man oftast arbete som lärare ger 
ut och som ska genomföras efter skoltid (Skolverket 2019).  
 
Hur läxor används är upp till läraren själv, men det är viktigt att läxorna är på en nivå där eleven 
har möjlighet att klara av de uppgifter som den fått tilldelat sig (Skolverket 2019).  
  
Vi har upplevt att en stor diskussion bland lärare är att alla elever inte har möjlighet att få 
likvärdig hjälp i hemmet då det kan skilja mycket på vårdnadshavares kunskaper i det svenska 
språket samt i matematikkunskaper, som är det ämne vi undersöker. Vi har erfarenheter från vår 
VFU av att läxor ibland bara ges till elever utan någon vidare eftertanke. Detta framkom bland 
annat genom att vi såg att läxorna inte alltid följdes upp. Därför har vi valt att göra en 
kunskapsöversikt av hur lärare i grundskolan årskurs F-6 ser på användandet av matematikläxor 
och vad har grundskollärare i årskurs F-6 för syfte med matematikläxor. 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
I vår kunskapsöversikt har vi analyserat sju vetenskapliga artiklar och en avhandling som 
beskriver hur grundskollärare i årskurs F-6 ser på användandet av matematikläxor och vad 
grundskollärare i årskurs F-6 uttrycker att de har för syfte med matematikläxor. Det var tänkt att 
vi från början enbart skulle rikta in oss på årskurserna F-3 för det är där vi ska undervisa i 
framtiden, men det slutade med att vi använde oss av studier i grundskolan upp till årskurs sex. 
De frågeställningar vi har använt oss av är: 
 
Har grundskollärare i årskurs F-6 en positiv eller negativ inställning till användandet av 
matematikläxor? 
Vad har grundskollärare i årskurs F-6 för syfte med matematikläxor? 
 
I vår kunskapsöversikt har vi synliggjort det som besvarade våra frågeställningar.  
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METOD 
Här presenterar vi hur vår informationssökning gick till.  
 

Informationssökning och urval  
 
Vi använde oss först av databasen ERIC (Educational Resources Information Center) vilket är en 
bred databas som täcker pedagogik och psykologi (Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström, 
2013). Vi sökte på mathematics homework och fick 642 träffar. För att vara säkra på att de 
artiklar vi fick fram var vetenskapliga kryssade vi i peer reviewed från början. På så sätt behövde 
inte tid läggas på att ta reda på det senare. I vår kunskapsöversikt ville vi utgå från lärares syn på 
läxor i F-3 inom ämnet matematik och då lade vi till Mathematics homework AND primary 
school. Nu reducerades sökningarna ner till 40 träffar. Vi valde ut artiklar som besvarade våra 
forskningsfrågor och började läsa artiklarnas sammanfattning (abstract). Därefter valde vi att gå 
vidare med tre artiklar som var inom ramen för vår översikt. De artiklar vi inte valde att gå vidare 
med, användes med hjälp av snöbollsmetoden för att hitta andra artiklar. Vi läste igenom titlarna 
på dessa artiklars referenslista och därigenom hittade vi två artiklar vi valde att använda till vår 
kunskapsöversikt. En av artiklarna fokuserade på lärarstudenters upplevelser i ett 
matematikklassrum och deras syn på matematikläxor. Den andra fokuserade på läxor i 15 
lågstadieskolor i Norge. 
 
Figur 1. Vår sökning i Eric (proquest) med sökord och sedan manuell reducering av artiklar. n =antal artiklar                    
 

 
 
Nästa sökmotor som vi använde var Google scholar. Vi sökte på samma sökord från början vilket 
var Mathematics homework. Resultatet blev ca 212, 000 vilket var ett för stort antal träffar att 
läsa igenom. Vi utökade sökorden till Mathematics homework AND elementary school och fick 
ca 122, 000 träffar. Vi la till ytterligare sökord i nästa steg för att reducera artiklar och sökte på 
Mathematics homework AND elementary school AND teachers conceptions vilket gav oss ca 37, 
500 träffar. Vi tyckte fortfarande att detta var lite för många sökningar för att kunna göra ett urval 
varpå vi testade att trycka på advanced search och valde att söka på den exakta frasen 
mathematics teachers conceptions. Det blev en reducering ner till 191 artiklar och utifrån dessa 
läste vi de titlar vi ansåg vara relevanta. Dem vi fann intressanta öppnade vi och läste artiklarnas 
sammanfattning (abstract) för att bestämma oss om vi skulle gå vidare eller inte. Vi valde en 
artikel om matematiklärares syn på läxor i grundskolan och kontrollerade att den var peer 
reviewed genom att gå in på sidan där artikeln var publicerad innan vi läste den. Vi hittade även 
en artikel från 1998 genom denna sökning och valde att ta med den då den syftade till vår 
frågeställning och var peer reviewed. 
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Figur 2.  Vår sökning i Google scholar med sökord och sedan manuell reducering av artiklar. n =antal artiklar  

 
 
För att få ett större urval och fler sökresultat beslutade vi oss för att inte begränsa våra sökningar 
med årtal för publicering. Vi kom överens om att utöka vår kunskapsöversikt till årskurs sex då vi 
inte hade hittat tillräckligt med artiklar som stämde överens med våra frågeställningar. Genom att 
välja att ha artiklar i kunskapsöversikten fram till årskurs sex hittade vi totalt sju artiklar från 
både sökningar i ERIC och Google scholar.  
 
En av de granskade studierna var en avhandling som vi fick via konsultation av vår handledare. 
Artikeln fanns i högskolans sökmotor Primo. 
 
Vi valde sedan att sätta igång att analysera sju artiklar och en avhandling.  
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Tabell 1: Översikt av våra artiklar och avhandling som är vetenskapligt granskade. 
 

 Författare Artikelns namn Publicering Databas  

1 Abed, E. & 
Awwad, F.  

Students’ Learning Assessment 
Practices Used by Jordanian 
Teachers of Mathematics for 
Grades (1–6). 

International Education Studies; 
Vol. 9, No. 1; 2016 ISSN 1913-
9020 E-ISSN 1913-9039 
Published by Canadian Center of 
Science and Education 
DOI:10.5539/ies.v9n1p63  

ERIC 
(Proquest). 
 

2 Adams, T. 
& Hsu, Y. 

Classroom assessment: Teacher´s 
conceptions and practices in 
mathematics. 
 

School Science and Mathematics; 
Hoboken Vol. 98, Iss. 4,  (Apr 
1998): 174–180. 
DOI:10.1111/j.1949-
8594.1998.tb17413.x 

Google 
scholar. 

3 Bedford, P. Teachers' beliefs and practices 
regarding homework: An 
examination of the cognitive 
domain embedded in third grade 
mathematics homework. 

The University of Wisconsin - 
Milwaukee, ProQuest 
Dissertations Publishing, 2014. 
3629906. 

Primo. 
 

4 Cunha, J, 
Rosário, P, 
Núñez, C, 
Nunes, R, 
Moreira, T. 
& Nunes, 
T. 

“Homework Feedback Is…”: 
Elementary and Middle School 
Teachers’ Conceptions of 
Homework Feedback. 

Frontier of Psychology  9:32. 
published: 06 February 2018 
DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00032 

Google 
scholar. 

5 Holte, K. Homework in primary school. 
Could it be more child-friendly?. 

Studia paedagogica vol. 21, n4, 
2016. 
DOI:10.5817/SP2016-4-1 

ERIC 
(Proquest). 
Snöbollsurval. 

6 Medwell, J. 
& Wray, D. 

Primary Homework in England: 
The Beliefs and Practices of 
Teachers in Primary Schools. 

International Journal of Primary, 
Elementary and Early Years 
Education 3–13 Vol. 47, Iss. 2,  
(2019): 191–204. 
DOI:10.1080/03004279.2017.142
1999 

ERIC 
(proquest). 
 

7 Murillo, J. 
& 
Martinez-
Garrido, C. 

Homework and primary-school 
students' academic achievement 
in Latin America. 

International Review of 
Education; Dordrecht Vol. 60, 
Iss. 5, (Oct 2014): 661–681 DOI: 
10.1007/s11159-014-9440-2. 

ERIC 
(proquest). 

8 Torio, A. & 
Cabrillas-
Torio, M. 

The dilemma of giving 
mathematics homework from the 
perspective of pre-service 
elementary teachers. 
 

International Journal of Research 
Studies in Education 
2016 January, Volume 5 Number 
1, 19–29 DOI: 
10.5861/ijrse.2015.1175. 

Reachersgate. 
snöbollsurval. 
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BESKRIVNING AV METODER I TIDIGARE FORSKNING 
 
Här skriver vi om vilket land forskningen är gjord i och vilken metod som använts i de olika 
studierna. I matrisen (se bilaga 1) har vi sedan sammanfattat artiklarna och avhandlingen utifrån 
fem huvudrubriker.  
 

De tre studier som endast fokuserar matematikläxor 
 
Bedford (2014) har gjort en avhandling där syftet var att få bättre förståelse för 
matematiklärarnas syn och förhållningssätt till läxor i årskurs tre. Undersökningen utgjordes av 
sex individuella intervjuer av matematiklärare i tredje klass och fyra rektorer från fyra skolor i 
Dell School District som ligger i USA. Varje deltagare genomgick en timmes intervju och 
matematiklärarna blev senare tillkallade till en andra intervju där mer djupgående frågor ställdes. 
Intervjuerna transkriberades och analyserades till tre teman: lärares syn och tillvägagångssätt av 
läxor, inriktningen på läxor enligt Revised Bloom's Taxonomy samt den administrativa delen av 
läxor. Studien är en kvalitativ forskningsmetod där syftet var att få en bättre förståelse för 
matematiklärares syn på läxor i årskurs tre.  
 
Cunha, Rosário, Núñez, Nunes, Moreira och Nunes (2018) gjorde en kvalitativ studie baserad på 
klassrumsobservationer av 47 portugisiska matematiklärare samt diskussioner i tre stycken 
fokusgrupper i årskurs 5–6. Studien baserades även på observationer av lärare i årskurs 7–9 men 
vi valde att fokusera på mellanstadiet då det matchade våra frågeställningar. Kriterierna för att 
vara med i fokusgrupperna var att ha mer än två års erfarenhet som matematiklärare och att man 
använde sig av feedback på läxor. I fokusgrupperna diskuterades det hur lärarna arbetade med 
läxor i skolan och feedback av dessa till eleverna. Observationerna skedde under fem tillfällen 
där lärarna var oförberedda på vilken dag. Dessa utgick från ett strukturerat innehåll utefter 
diskussionerna i fokusgrupperna där feedback på läxor var huvudinnehållet. Resultaten av 
diskussionerna och observationerna transkriberades samt analyserades.  
 
Murillo och Martinez-Garrido (2014) granskade en kvalitativ studie gjord av Falch och Rønning 
(2011) där forskarna tittade på data från ca 200,000 studenter i 16 länder i latinamerika. Datan 
som användes kom från databasen UNESCO´s Second Regional Comparative and Explanatory 
Study där information samlats om elevernas testresultat i årskurs tre och sex i ämnena matematik 
och naturvetenskap. Det fanns även en enkät som låg till grund för studien ifyllt av lärare, 
vårdnadshavare, rektorer samt elever. Studien hade två huvudsyften: beskriva lärares 
tillvägagångssätt av läxor i matematik och språk samt att ta reda på om läxor har någon 
inverkan på elevernas skolresultat.  

 

De fem studier där matematikläxor är en del av studien 
 
Holte (2016) gjorde en kvalitativ studie där hon djupintervjuade 37 lärare i årskurs 1–7 i 15 
skolor i Norge. Huvudfrågan var; hur lärarna arbetade med läxor i deras planering? Studien 
innefattade läxor generellt i skolan, men matematikläxor var en stor del av slutresultatet. Holte 
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(2016) använde sig av intervjuer där lärarna fick dela med sig och beskriva sina veckobaserade 
lektionsplaneringar under en hösttermin.  
 
Torio och Cabrillas-Torio (2015) har gjort en kvalitativ studie där 30 philippinska lärarstudenter 
inom lågstadiet fick observera under en längre tid hur deras handledare undervisade i matematik. 
Studenterna undervisade också själva och fick då bestämma om de ville använda sig av 
matematikläxor eller inte. Alla lärarstudenter fick samma frågeställning: “Anser du att 
matematikläxor är positivt eller negativt?”. Studenterna fick sedan berätta huruvida de gav 
matematikläxor eller inte under tiden de hade hand om klassen. Till sist djupintervjuades 
studenterna om deras beslut av att ge eller inte ge läxor.  
 
Adams och Hsu (1998) har gjort en studie som är lite äldre, men ändå relevant för vår 
kunskapsöversikt. Den här kvantitativa studien gjordes för att utforska matematiklärares 
bedömningssätt i årskurserna 1–4 i södra delen av USA. 744 slumpmässigt utvalda 
matematiklärare var tillfrågade att vara med i studien varav 269 svarade på formuläret som de 
fick mailat till sig. Lärarna fick svara på 83 olika påståenden utifrån en likert-skala där de fick ta 
ställning till delar av deras undervisning. Skalan var graderad från 1–5 där ett betydde inte alls 
viktigt och fem betydde väldigt viktigt.  
 
Medwell och Wray (2019) har gjort en studie i två delar, där första delen är kvantitativ där 235 
lågstadielärare i England fick svara på frågor angående läxor. Den andra delen var kvalitativ där 
19 av dessa djupintervjuades om just detta ämnet. Frågeställningarna under den kvantitativa delen 
hade ett tema som var: 
-om skolan gav läxor och vilken typ? 
-om läxor var betydelsefulla? 
-hur läxorna utformades? 
Intervjuerna var utformade på detta sätt för att lärarna skulle kunna exemplifiera sina svar genom 
att ge konkreta exempel på utformningen.  
 
Abed och Awwad (2015) har gjort en kvantitativ studie från Jordanien där syftet var att 
undersöka om matematiklärares metoder i klassrummet i årskurs 1–6. Studien innefattade 402 
stycken lärare vilka fick fylla i en enkät där de skulle svara på stängda frågor utifrån en likert 
skala där fem var hög igenkänningsfaktor ett var låg igenkänningsfaktor. Enkäten var utformad 
efter fyra teman; läxor, prov, allmänna frågor samt alternativa strategier. Det fanns 16 frågor 
kring lärarnas förhållningssätt till läxor, resten var inriktade på om lärarna använde sig av prov 
samt om de testade alternativa strategier i klassrummet. 14 frågor handlade om lärarnas 
personliga yrkesbakgrund. 
 

Sammanfattning 
 
Här skriver vi en sammanfattning om vilken metod som använts och vilket land forskningen är 
gjord i. 
 
Bedford (2014), Holte (2016) och Medwell och Wray (2019) använde sig alla av individuella 
intervjuer i sin studie. Enkät användes av Murillo och Martinez-Garrido (2014), Adams och Hsu 
(1998) och Abed och Awwad (2015). Observationer användes av Cunha et al (2018) och Torio 
och Cabrillas-Torio (2015). 
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Studier som var kvantitativa 
Abed och Awwad (2015) och Murillo och Martinez-Garrido (2014) och Adams och Hsu (1998) 
använde sig alla av kvantitativa studier där enkäter som innehöll stängda frågor användes för att 
samla in data. Kvantitativ forskningsmetod innebär att man kan mäta variabler, i till exempel en 
skala där man kan få fram en siffra (Sohlberg & Sohlberg 2019). 
 
Studier som var kvalitativa 
Bedford (2014) och Cunha et al (2018) och Torio och Cabrillas-Torio (2015) använde alla 
intervjuer i sin forskningsmetod. Kvalitativ metod handlar mer om att beskriva något i en viss 
miljö eller att observera olika beteenden (Sohlberg & Sohlberg 2019). 
 
Studier som var både kvalitativa och kvantitativa 
Holte (2016) använde både intervjuer och analys i sin forskning. Medwell och Wray (2019) 
använde sig av enkät och intervju i sin studie. 
 
Holte (2016), Cunha et al (2018) och Medwell och Wray (2019) är forskning som gjorts i Europa. 
Abed och Awwad (2015) och Torio och Cabrillas-Torio (2015) kommer från Asien. 
Avhandlingen av Bedford (2014) och artikeln av Adams och Hsu (1998) kommer från 
Nordamerika. Murillo och Martinez-Garrido (2014) gjordes i Sydamerika. 
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RESULTAT 
 
Här beskriver vi vilka resultat som framkommit i studierna. De två första underrubrikerna svarar 
på den första frågeställningen: “Har grundskollärare i årskurs F-6 en positiv eller negativ 
inställning till användandet av matematikläxor?”. Den tredje rubriken svarar på den andra 
frågeställningen “Vad har grundskollärare i årskurs F-6 för syfte med matematikläxor?”. 
 

Positiv inställning 
 
Bedford (2014) kom fram till att lärarna hade en positiv inställning till läxor då det gav eleverna 
en chans att repetera sina kunskaper. Medwell och Wray (2019) fann att läxor gav lärarna en bra 
kontakt med vårdnadshavare. Abed och Awwad (2015) förklarar att de lärare som hade jobbat 
mindre än tio år var positiva till läxor då de kunde se vad eleverna lärt sig under terminen. I 
studien av Torio och Cabrillas-Torio (2015) visade resultatet att de lärarstudenter som var 
positiva till läxor var de som kände sig osäkra i ämnet. De hade svårt att förmedla kunskap under 
lektionerna och gav då läxor som ett komplement. Adams och Hsu (1998) menar att lärare i 
årskurs fyra var mer positivt inställda till läxor än i årskurs ett. Det framkom i studien som Cunha 
et al (2018) gjort att lärarna hade en positiv inställning till läxor för att de fick chansen att få ett 
övergripande resultat av elevernas kunskap. Holte (2016) hävdar att lärarna ville att läxor skulle 
vara en positiv erfarenhet för eleverna och var därför själva positivt inställda till läxor. 
 

Negativ inställning 
 
Abed och Awwad (2015) fann att de lärare som jobbat mer än tio år använde mindre läxor. De 
menade att de funnit andra metoder under sin tid som lärare att kontrollera kunskapen hos 
eleverna i klassrummet. Torio och Cabrillas-Torio (2015) fick genom sin studie fram att de 
lärarstudenter som var negativa till läxor inte ville lägga tid på förberedelser samt rättning då de 
prioriterade sitt privatliv. I studien av Adams och Hsu (1998) var lärarna i årskurs ett mer 
negativt inställda till läxor än i årskurs fyra. I de lägre åldrarna använde sig lärarna mer av 
formativ bedömning.   
 

Syfte med matematikläxor 
 
Resultatet i Medwell och Wray (2019) forskning indikerade att mindre än 50 % av lärarna som 
svarade på den kvantitativa delen gav läxor varje vecka. 93,5 % spenderade 30 minuter eller 
mindre per vecka på att förbereda läxorna till eleverna. Syftet med läxorna var att få bekräftelse 
från vårdnadshavare och känna att man gjort ett bra jobb samt verka ambitiös.  
 
Bedford (2014) beskriver att syftet med att ge läxor var för att ge eleverna tid för repetition av 
sina matematiska färdigheter, samt ansvar för att dela med sig av information hemma. Eleverna 
gavs läxor i form av arbetsblad till exempel multiplikationstabellen där svaren inte behövde 
analyseras, och på så vis användes inte läxorna för vidare arbete Här var syftet att komma ihåg 
vad eleverna lärt sig under lektionen.  
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Resultatet i studien av Abed och Awwad (2015) visade att lärarna använde sig mer sällan av 
läxor än prov. Om och när lärarna gav läxor upptäckte forskarna att de inte använde någon 
återkoppling, samt att rättning av elevernas läxor oftast prioriterades bort. Resultatet på enkäten 
visade att det fanns statistisk skillnad där lärare med mindre än tio års erfarenhet gav mer läxor än 
de som hade varit verksamma i mer än tio år. De lärare som hade arbetat mindre än tio år 
använde sig av läxor som ett komplement till undervisningen samt stöd för att veta vad eleverna 
lärt sig under terminens gång. Lärare med fler än tio års erfarenhet använde sig av färre läxor och 
detta menade Abed och Awwad (2015) kunde ha att göra med att ju längre man arbetade som 
lärare desto mer ökade tryggheten de kände i att lägga upp en bra undervisning. Studien visade 
även att lärare använde läxor där syftet var att förbättra inlärningsprocessen. 
 
Resultatet av intervjuerna som Torio och Cabrillas-Torio (2015) gjorde delades upp i två 
kategorier utifrån de lärarstudenter som använde läxor i undervisningen och de som inte gjorde 
det. I intervjuerna framkom det att de lärarstudenter som använde sig av läxor i undervisningen 
hade en negativ inställning till matematik och kände sig osäkra. Tidsbrist var en stor faktor för de 
som inte gav läxor samt att deras lediga tid gick före. En av lärarstudenterna som använde sig av 
läxor förklarade att syftet enligt henne var att se elevernas förståelse samt att hennes klass skulle 
göra läxorna i klassrummet där eleverna aktivt kunde delta. Hon menade att vissa elever kunde 
kopiera en kompis läxor och på så sätt inte lära sig något. De lärarstudenter som var positivt 
inställda till att ge läxor tyckte att det var ett bra sätt för både lärare och elever att återkoppla. 
Läraren fick chans att summera vad eleverna läst om i klassrummet genom att ge läxor. Deras 
syfte var även att ta reda på var eleverna befann sig kunskapsmässigt.  
 
I forskningen som Adams och Hsu (1998) gjort kan man genom resultatet utläsa att läxor hade en 
större betydelse för lärare ju högre upp i årskurserna eleverna befann sig. Lärare i årskurs 1 
använde sig minst av prov och läxor, medans lärare i årskurs fyra använde sig mer av prov där 
syftet var att kontrollera kunskapen från läxorna. Det framgick dock inte vilken typ av läxor som 
förekom i denna studie, bara mängden. Lärare i första klass förlitade sig på observationer samt 
diskussioner med och av eleverna för att testa deras förståelse.  
 
Enligt Cunha et al (2018) var det 96 % av lärarna på lågstadiet som spenderade 30 minuter på att 
diskutera de läxor som gavs till eleverna och de tyckte även att återkoppling var en viktig del. 
Lärarna menade att de fick en chans att se vad eleverna hade svårt för samt en övergripande bild 
av deras resultat. Ett sätt att gå igenom läxorna var att göra detta på tavlan där syfte var att alla 
elever skulle få samma chans att få feedback. Lärarna påpekade att de inte alltid hade tid att rätta 
varje elevs läxa för hand så då blev det en mer generell genomgång. De eleverna med svårigheter 
gällande läxor kunde lärarna skriva en positiv kommentar samt en skriftlig feedback för att öka 
deras självförtroende.  
 
Murillo och Martinez-Garrido (2014) kom fram till att 99 % av lågstadielärarna i årskurs tre gav 
läxa en gång i veckan i matematik. Matematik var även det ämnet som lärarna gav flest läxor i. 
Det visade sig att lärare i årskurs tre gav mer läxor än vad lärarna i årskurs sex gjorde. Studien 
visade att ämnets tradition hade en stor påverkan på hur lärarna planerade och gav läxor. 
 
Holte (2016) gjorde en studie om läxor som gällde alla ämnen i lågstadiet men resultatet visade 
att lärarna gav flest läxor i matematik. Resultatet från intervjuerna visade att en stor del av 
orsaken till att lärarna gav läxor var att lära eleverna en god studiemoral som de sedan skulle ta 
med sig in i senare årskurser. Resultatet visade också att syftet med att läxor gavs var av tradition. 
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Lärarna förklarade att läxor inte gällde liv och död, utan syftet var att läxor skulle vara en positiv 
erfarenhet för att få ut ett bra resultat.  

 

Sammanfattning  
 
Bedford (2014) och Medwell och Wray (2019) menar båda att kontakt med hemmet hade en 
betydande roll. Om läxor gavs var ofta orsaken att inkludera hemmet för att verka ambitiös i sin 
lärarroll. Abed och Awwad (2015), Torio och Cabrillas-Torio (2015), Adams och Hsu (1998) och 
Cunha et al (2018) hade gemensamt i sitt resultat att syftet med läxor var att förbättra elevernas 
studieresultat samt följa upp deras kunskaper. Syftet var även att läxorna skulle summera vad 
eleverna lärt sig i skolan. Murillo och Martinez-Garrido (2014) och Holte (2016) fick båda fram i 
sina studier att ämne och tradition var en betydande roll när det kom till läxor.  
 
 
 

DISKUSSION 
 
Här redogörs för en diskussion av metod, resultat samt studiernas styrkor och svagheter. Sist 
behandlas framtida forskning inom fältet. 
 

Metoddiskussion 
 
Redan i början av vår artikelsökning visste vi att det skulle bli en utmaning för oss då vi var 
nybörjare i att söka artiklar. Vi använde oss av nyckelord som var centrala för våra 
frågeställningar men insåg att flera av artiklarna vi fick fram inte var inom vårt åldersspann. Vi 
fick smalna av sökningen i den mån det var möjligt och det var en stor utmaning. Vi vände och 
vred på alla centrala sökbegrepp, men återkom alltid till samma artiklar. Eric (proQuest) var 
databasen som vi använde oss av mest frekvent. Genom att använda samma centrala sökord i 
Primo märkte vi att några av de artiklar vi fick fram var samma som i Eric (proQuest). Fördelen 
med dessa tre databaser var att vi kunde klicka i från början att de sökningar vi gjorde var 
vetenskapligt granskade. Detta gjorde vi för att lägga mindre tid på att ta reda på det vid ett 
senare tillfälle. Vi gjorde även sökningar i Google scholar. När vi hittat en artikel där fick vi 
själva ta reda på om den var vetenskapligt granskad vilket kunde vara en utmaning. När vi kände 
att vi inte kom vidare i vår artikelsökning frågade vi efter stöttning i vår sökprocess av vår 
handledare samt bibliotekarier här på högskolan i Borås. Vi insåg då att man kunde söka på 
exakta fraser eller lägga till AND eller OR för att precisera sökningen optimalt. Detta ledde till att 
vi började titta på artiklar vilka även täckte mellanstadiet då vi inte fick fram tillräckligt många 
inom F-3. Vi hade ingen geografisk avgränsning på grund av antalet artiklar vi hittade. Hade vi 
haft ett bredare utbud av sökträffar på så hade vi nog gjort en begränsning inom Europa för att det 
känns om att det skulle vara mest relevant geografiskt sett. I vår sökning hade vi ingen 
åldersbegränsning på artiklarna men valde manuellt bort artiklar vi hittade som vi ansåg inte var 
relevanta tidsmässigt för oss. Då dessa artiklar var mer än 30 år gamla kände vi inte att de var 
relevanta i vår kunskapsöversikt. 
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Resultatdiskussion 
 
En utmaning när det kom till att tyda resultatet i de artiklar vi valt var att veta vad vi skulle 
utesluta. Vissa artiklar hade mycket innehåll och det var svårt för oss att veta vad som var 
relevant att ha med i ett resultat, men vi försökte hålla oss till våra frågeställningar. Beträffande 
de flesta studiers resultat framkom det att de lärare som gav läxor också arbetade vidare med dem 
på något sätt. Detta tyckte vi var positivt eftersom vår erfarenhet från VFU ibland har varit 
tvärtom, då vi inte har sett någon återkoppling på elevernas matematikläxa. Bedford (2014) och 
Medwell och Wray (2019) fick båda fram i sina studier att lärarna använde sig av läxor som en 
bro mellan hemmet och skolan. Detta nämndes inte i några av de andra artiklarna vilket vi tyckte 
var intressant. Det behöver inte betyda att hemmet inte spelade någon roll men det framkom inte 
som ett resultat av studierna. Torio och Cabrillas-Torio (2015) skrev om en studie där resultatet 
var att lärarstudenter som inte ansåg sig själva vara bra på matematikämnet gav sin tilltro till att 
eleverna fick kunskap genom att ge läxor. Detta är enligt oss inte en bra kombination då alla 
elever ska få samma chans till kunskap. Det framkom även att de lärarstudenter som inte använde 
sig av läxor istället prioriterade sin fritid. Vi anser att det är ett problem då man inte sätter 
elevernas skolgång främst. I Murillo och Martinez-Garridos (2014) studie framkom det att 
ämnets tradition spelade en stor roll när det kom till läxor. Läxornas utformning varierade 
beroende på landets tradition inom ämnet matematik. Detta anser vi är största orsaken till att de 
flesta skolor i Sverige använder matematikläxor som en del av skolundervisningen. Utifrån våra 
erfarenheter från VFU talades det inte om varför läxorna gavs utan sågs mer som ett 
undervisningssätt som alltid hade gjorts.  
 
Vi är förvånade över att de flesta lärare som gav läxor hade ett syfte med det. Vi lärde oss att det 
fanns många fler syften än vi trodde från början. En del av studierna hade ämne och tradition som 
ett resultat när det kom till att ge läxor och det är det vi har erfarenhet av när vi varit ute på VFU. 
Det vi tog till oss av resultatet var dock att det inte alltid behöver vara negativt att ha en tradition 
när det kom till läxor så länge det fungerar för just den skolan. Återkoppling var något som 
återkom i våra valda studier och vi ser att det är en viktig del när det kommer till läxor då vi vill 
att eleverna ska få bekräftelse på det de genomför. Våra artiklar kom från hela världen och vi 
överraskades att syftet med läxor ändå var ganska lika för en del länder. 
 

Styrkor och svagheter med forskningen 
 
Vi finner att avhandlingen av Bedford (2015) gav oss mycket innehåll till vår kunskapsöversikt 
då den var innehållsrik. Studien fokuserade dock bara på skolor inom ett visst område i USA som 
använde sig av ett visst matematikprogram i undervisningen. När vi läste igenom referenserna på 
avhandlingen hittade vi många som var mer än 30 år gamla och det antar vi är ett tecken på att 
det inte finns tillräckligt med forskning inom detta område. Detta var något vi upptäckte under 
vår artikelsökning också. Holte (2016) skrev om en studie i Norge vilket vi tyckte var positivt ur 
ett geografiskt synsätt då Norge ligger nära Sverige och den svenska kulturen är mer lik den 
norska än till exempel den filippinska eller jordanska kulturen. Det behöver dock inte betyda att 
man kan överföra resultatet på svenska skolor men vi finner att det finns kulturella likheter med 
Sverige. Studien från Norge innefattade insamling av lärares veckovist baserade 
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lektionsplaneringar. Dessa lektionsplaneringar fick läraren själv välja ut och detta kunde leda till 
att läraren skapar en planering som inte speglar resten av terminen utan endast i syfte att att se bra 
ut för forskningsresultatet. Abed och Awwad (2016) och Adams och Hsu (1998) använde sig 
båda av enkäter där slumpvist utvalda lärare deltog. Vi finner det positivt utifrån att forskarna 
inte styrde vem som svarade och på så sätt kunde man få ett bredare resultat. Det negativa med 
Adams och Hsu (1998) var att mindre än hälften av de slumpvist utvalda deltagarna svarade på 
enkäten vilket kan påverka slutresultatet. Murillo och Martinez-Garrido (2014) använde sig av 
resultatet från UNESCO´s Second Regional Comparative and Explanatory Study. Detta resultat 
var publicerat redan år 2006 och vi anser att det kan ha förändrats över tid. Cunha et al (2018) 
använde sig av klassrumsobservationer i sin studie. De lärare som skulle observeras var 
omedvetna om vilken dag forskarna skulle komma och det ser vi positivt, då lärarna inte fick 
möjlighet att förändra sin grundplanering. Vi tog med en studie i vår kunskapsöversikt som 
fokuserade på lärarstudenters syn på läxor då vi tyckte det verkade intressant med en annan 
synvinkel. Då studien var gjord i Filippinerna ansåg vi dock att kulturen kunde spegla ett resultat 
som inte kunde generaliseras på andra skolor i världen. Detta är något vi haft i åtanke under vårt 
arbete eftersom vi tagit med artiklar från hela världen. Medwell och Wray (2019) använde sig av 
två metoder i sin studie. 121 lärare fick svara på en enkät men bara 19 av dem fick intervjuas. Av 
de 19 var 11 av dem fysiska intervjuer och 8 var telefonintervjuer. Detta kanske kunde spegla 
resultatet då vissa vågar vara med nyanserade i telefon och sedan kanske mer tillbakadragna vid 
ett fysiskt möte. 
 

Framtida forskning 
 
Bedford (2014) skriver om att framtida forskning behöver göras i hur lärare informerar om läxor i 
klassrummet. Vi tänker att man då tar reda på om läraren ger läxor där eleverna förväntas veta 
vad som ska göras eller om det görs en genomgång inför varje läxa. Vi tycker att det är viktigt 
med tanke på att alla elever inte får samma förutsättningar att klara av att göra läxan om de inte 
förstår den. Cunha et al (2018) nämner att forskarna borde använda mer än en metod i framtida 
studier för att på ett mer detaljerat plan veta sambandet med läxor och elevers studieresultat. 
Adams och Hsu (1998) skriver att de önskar att lärare hade fler tekniker och sätt att undervisa när 
det kom till prov och läxor. Denna artikel är dock från 1998 och lärarnas tekniker kan ha 
utvecklats idag. Holte (2016) skriver att framtida forskning behöver göras där vårdnadshavare 
samt elevers syn på läxor kommer fram och hur de ska användas. Vi har dock i vår artikelsökning 
stött på flertalet artiklar där detta nämns men valt att inte ta med dem då det inte syftade till våra 
frågeställningar. Murillo och Martinez-Garrido (2014) nämner att mer forskning behöver göras 
där elevernas åsikter efterfrågas om vilka läxor de lär sig mest av samt föredrar. Något vi anser 
vara utmanande med denna framtida studie är elevernas unga ålder då de kanske inte vet hur de 
påverkas av sina läxor.   
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BILAGA 1 
 
 

Artikel Syfte/ 
Fråge-ställ-
ning 

Urval/metod  Resultat  Framtida 
forskning  

Diskussion  

Abed, E. & Awwad, F. 
(2016) Students’ 
Learning Assessment 
Practices Used by 
Jordanian Teachers of 
Mathematics for 
Grades (1–6). 
International 
Education Studies; 
Vol. 9, No. 1; 2016 
ISSN 1913-9020 E-
ISSN 1913-9039 
Published by Canadian 
Center of Science and 
Education 
DOI:10.5539/ies.v9n1
p63 
 

Undersöka 
lärarnas 
metoder 
för 
utvärdering 
av 
elevernas 
matematik
kunskaper i 
årskurs 1–
6.  

KVANTITATIV 
402 lärare från 
Jordanien fick 
genomföra en enkät 
med 72 frågor 
uppdelade i 4 olika 
delar: frågor, läxor, 
prov och alternativa 
strategier.  

POSITIV/NEGATIV 
Studien visar att lärare använde läxor 
för att förbättra inlärningsprocessen 
men att det kan göra eleven tveksam 
eftersom den inte kan få den hjälp 
som behövs hemma. Även mängden 
kan spela roll och göra att det tappar 
sin nytta. 
Resultatet visar att lärare använder 
tester mest och läxor minst. De läxor 
lärarna gav var oftast “jobba ikapp”-
läxor, men detta var dock sällan 
eftersom man ville komma framåt. 
Studien visar också att erfarenhet 
mellan lärare skiljer mycket på hur de 
använder läxor. De som inte hade så 
lång erfarenhet använde läxor som ett 
komplement för att se elevens 
utveckling medans de med mer 
erfarenhet inte följde upp läxorna på 
samma sätt. 

- Forskarna menar att 
anledningen till att 
man använder tester 
mer än läxor kan vara 
för att 
vårdnadshavare gärna 
vill se och följa 
barnens resultat och 
det är lättare att göra 
på tester.  
Det har gjorts försök 
att utveckla sätt att 
bedöma i skolan, men 
forskare menar att det 
är djup kulturellt rotat 
och svårt att ändra. 
Forskarna nämner att 
för att lärarna ska 
utveckla sina 
kunskaper i 
bedömning behöver 
de själva 
vidareutbilda sig på 
tex. universitet.  

Adams, T. & Hsu, Y. 
(1998) Classroom 
assessment: Teachers's 
conceptions and 
practices in 
mathematics. School 
Science and 
Mathematics; Hoboken 
Vol. 98, Iss. 4: 174–
180. 

Ta reda på 
lärares 
föreställnin
gar och 
tankar 
kring 
bedömning 
inom 
matematik. 

KVANTITATIV 
744 utskickade 
enkäter till slumpvist 
utvalda 
matematiklärare i 
årskurs 1–4 i USA. 
Enkäten bestod av en 
enkät i form av en 
likertskala där de 
fick ta ställning till 
olika påståenden där 
läxor var en del av 
temana. 
 

POSITIV/NEGATIV 
Lärare i årskurs 4 visade sig tycka att 
läxor var mycket viktigare än vad 
lärare i årskurs ett tyckte. De använde 
det framförallt för att bedöma elever 
och för att eleverna skulle träna och 
förbättra studieresultaten.  

Vill att 
man ska 
forska på 
hur lärare 
ska få fler 
metoder för 
att göra 
läxor och 
tester 
effektivare.  

Att lärare tycker 
läxor är viktigare i de 
äldre årskurserna än 
de lägre och la då 
mindre tid till det. 
Orsaken var att 
eleverna skulle vänjas 
vid läxor successivt 
ju äldre de blev. I 
första klass la man 
mer tid på att 
diskutera och 
observera för att 
utveckla sina 
matematikkunskaper. 
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Bedford, P. (2014) 
Teachers' beliefs and 
practices regarding 
homework: An 
examination of the 
cognitive domain 
embedded in third 
grade mathematics 
homework. The 
University of 
Wisconsin - 
Milwaukee, ProQuest 
Dissertations 
Publishing, 2014. 
3629906. 
 

Ta reda på 
hur lärare i 
årskurs 3 
använder 
sig av utav 
matematik 
läxor och 
se om det 
står i linje 
med 
“Cognitive 
Domain of 
the 
Revised 
Bloom’s 
Taxonomy. 

KVALITATIV 
Det var 4 rektorer 
och 6 lärare som 
deltog i denna studie. 
Kriterier för lärarna 
som var med var att 
de skulle vara 
matematiklärare i 
årskurs 3 och 
använda “Math 
Expression program” 
som är en 
matematisk resurs 
för f-6. 
Alla deltagare fick 
först gå på en 
intervju, sedan fick 
de gå på en 
uppföljningsintervju. 
De fick också lämna 
in loggar på vilka 
läxor de använt sig 
av. Även rektorerna 
fick gå på intervju. 

POSITIV 
Generellt för lärare ansågs det att 
läxor var bra för att repetera och att 
det gav en bro mellan hemmet och 
skolan. Föräldrarna kan genom läxor 
ha koll på vad eleverna håller på med 
i skolan. Läxor används även för att 
se hur eleven ligger till i förståelsen.  
 
Utformningen såg lite annorlunda ut, 
de flesta använde sig av arbetsblad 
och vissa av problemlösning. Alla 
lärare anpassade läxorna till de elever 
som hade svårt med matematiken  

Hur lärare 
informerar 
om läxor i 
klassrumm
et. Hur de 
ges ut och 
vad för 
instruktion
er som ges.  

Läxor kan vara bra 
för att memorera och 
träna på saker 
eleverna arbetat med 
i skolan, men det 
utvecklar inte det 
matematiska 
tänkandet menar 
forskarna. Forskarna 
nämner att det kan 
vara bra för de elever 
som ligger på en 
lägre nivå, men inte 
för de mer begåvade 
eleverna. 
De menar också att 
lärare inte utmanade 
sig själva när de gav 
läxor. Rektorn 
utmanade i sin tur 
inte lärarna heller.  

Cunha, J, Rosário, P, 
Núñez, J.C, Nunes, 
AR., Moreira, T. & 
Nunes, T. (2018) 
“Homework Feedback 
Is…”: Elementary and 
Middle School 
Teachers’ Conceptions 
of Homework 
Feedback. Frontier of 
Psychology 9:32. 
published: 06 February 
2018 DOI: 
10.3389/fpsyg.2018.00
032 
 

Fokuserar 
på 
matematikl
ärares syn 
när det 
kommer 
till att ge 
feedback 
på läxor. 

KVALITATIV 
47 lärare i 
grundskolan deltog. 
Dessa var uppdelade 
i 6 olika 
fokusgrupper, 3 på 
högstadiet och 3 på 
låg/mellanstadiet där 
de hade 
gruppdiskussioner. 
Senare utförde 
forskarna även 
klassrumsobservatio
ner.  

POSITIV 
Alla lärare i studien använde sig av 
läxor och tyckte att återkoppling till 
läxorna var viktigt. Grundskollärare 
lade 30 minuter på att ge feedback. En 
fokusgrupp menade att återkopplingen 
gav eleverna en bild på hur deras 
resultat är. 
Genom återkopplingen får lärarna en 
chans att se vad eleverna har svårt för. 
Man ger eleverna chans att se sitt eget 
lärande och bygga upp en självkänsla. 
De nämner att den vanligaste 
återkopplingen är en genomgång av 
läxan på tavlan.  

Forska på 
att hitta fler 
metoder för 
att ge läxor 
och 
feedback.  

Forskarna tar upp att 
man bör vara positiv 
till elevernas 
prestation för att öka 
deras självkänsla, 
speciellt till de som 
ligger på en låg nivå.  
Forskare menar också 
att det kan vara svårt 
att göra en egen 
bedömning på sitt 
arbete med läxor, 
speciellt om eleven 
har svårt för 
matematik.  

Holte, K. (2016) 
Homework in primary 
school. Could it be 
more child-friendly?. 
Studia paedagogica 
vol. 21, n4, 2016 doi: 
10.5817/SP2016-4-1 
 
 

Ta reda på 
varför och 
hur läxor 
gavs i 
grundskola
n. 

KVALITATIV/KVA
NTITATIV 
Intervjuer med 37 
lärare i årskurserna 
1–7 samt analys av 
107 stycken 
veckoplaneringar 
från 15 olika skolor. 

POSITIV 
Ofta får eleverna samma läxor och det 
är i form av arbetsblad. I vissa skolor 
får eleverna själva bestämma 
svårighetsgrad på matteläxan.  
Lärare i denna studie menar att de är 
tidspressade och behöver ibland 
skicka hem för att hinna med och vara 
i fas med kursplanen. Lärare ville 
också skapa en god studiemoral för 
eleverna.  
Traditionen hade stor påverkan på om 
lärare gav läxor eller inte.  

Vårdnadsh
avare och 
elevers syn 
på läxor. 

Att läxor leder till 
konflikter mellan 
elever och 
vårdnadshavare på 
grund av tidsbrist och 
hur läxan ska 
genomföras.  
Viktigt att eleverna 
tycker läxor är 
givande och 
användningsbart. 
Intressen och lek ska 
vara en stor del i 
elevernas lärande och 
hänvisar till 
Vygotskijs teori att 
barn lär sig genom 
den sociala 
kontexten.  

Medwell, J & Wray, D. 
(2019) Primary 

Utgår från 
grundskoll

KVALITATIV/KVA
NTITATIV 

POSITIV - Om lärarnas syfte 
med läxor var för att 
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Homework in England: 
The Beliefs and 
Practices of Teachers 
in Primary Schools. 
Education 3–13 Vol. 
47, Iss. 2, : 191–204 
doi: 
10.1080/03004279.201
7.1421999 

ärares syn 
på läxor 
och 
användnin
gen av det-
. 

Det skickades ut en 
enkät till 502 
skolmentorer i 
England.  
159 svarade. 
detta var påståenden 
som mentorerna fick 
ta ställning till håller 
helt med eller håller 
inte med alls.  
Efteråt blev 19 
frivilliga lärare 
djupintervjuade 
kring samma frågor.   

En del av läxorna som gavs ut var 
arbetsblad och multiplikationstabeller. 
Genom denna typ av läxor kan det 
vara svårt att ge en rättvis bedömning. 
Det finns också en stor skillnad på hur 
man rättade läxor.  
Många lärare menade att man gav 
läxor för att bygga broar mellan 
skolan och hemmet. 
Många gjorde det också för att träna 
och stärka sånt som de arbetar med i 
skolan. 
De nämner också att läxorna ofta 
rättades av andra pedagoger i klassen 
och det kan göra det svårt för lärare 
att få en bra bild över elevernas 
kunskaper. 

hålla en god relation 
till vårdnadshavare.  
Läxorna rättades 
oftast av en 
lärarassistent och det 
diskuteras om det är 
på grund av tidsbrist 
eller annan orsak. 
Detta kunde vara 
negativt då lärarna 
kanske missade lite 
av elevernas 
prestationer.  
 

Murillo, J & Martinez-
Garrido, C. (2014). 
Homework and 
primary-school 
students' academic 
achievement in Latin 
America. International 
Review of Education; 
Dordrecht Vol. 60, Iss. 
5: 661–681 
doi:10.1007/s11159-
014-9440-2 
 

Beskriva 
lärares 
vanor att 
ge läxor i 
matematik 
och språk 
och hur de 
utvärderar 
dem. 
Och se hur 
läxor 
påverkar 
elevers 
skolresultat
. 

KVANTITATIV 
De gjorde en analys 
på 200,000 elever i 
Sydamerika och 
deras testresultat 
utifrån en databas. 
Till varje resultat 
fanns en bilaga med 
en enkät där elever, 
föräldrar och lärare 
svarat på vad de 
anser om läxor. 
Hur svarade de?  

POSITIV 
Data visade att 99% av alla lärare 
använde sig av läxor i klasserna minst 
en gång i veckan. Matematiklärare var 
de som använde sig mest av läxor.  
Det visade sig också att mängden 
läxor påverkades av vilket land man 
undervisade i och menade att ämnets 
tradition är den största faktorn till 
detta. 
Största delen av lärarna i denna studie 
korrigerade och utvärderade sina 
läxor efter att de fått tillbaka dessa. 
Det visar sig att om lärare ska 
använda sig av läxor bör de arbeta 
aktivt med att förbättra och utvärdera 
dessa. 

Efterfrågan 
av elevers 
tankar och 
vilka läxor 
de tycker 
ger mest 
kunskaper. 

Det är möjligt att dra 
fördel av läxor om de 
har en röd tråd. Gav 
man läxor med 
innehåll som eleverna 
hade arbetat med 
under dagen gav det 
bättre resultat på 
proven.  
Även om lärarna i 
denna studie arbetade 
till stor del med läxor 
så drog inte alla 
elever fördel av det. 
Elever som hade 
lägre socioekonomisk 
status där antalet 
böcker i hemmet var 
lågt drog fördel av att 
ha mindre läxor. 

Torio, A. & Cabrillas-
Torio, M. (2016) The 
dilemma of giving 
mathematics 
homework from the 
perspective of pre-
service elementary 
teachers. International 
Journal of Research 
Studies in Education 
2016 January, Volume 
5 Number 1,  19-29. 
doi: 
10.5861/ijrse.2015.117
5 
 

Ta reda på 
lärarstuden
ters 
perspektiv 
av 
matematikl
äxor.  

KVALITATIV 
Genom fallstudier 
tog man reda på vad 
30 lärarstudenters 
syn på 
matematikläxor. Alla 
var först tvungna att 
svara på om de såg 
läxor positivt eller 
negativt. De skrev 
sitt namn på lappen 
och lade de i två 
olika skålar, positiva 
och negativa var för 
sig. Sedan fick sex 
stycken 
lärarstudenter utifrån 
deras svar bli 
intervjuade.  Innan 
intervjun fick de 
svara på ett formulär 
om deras egen 
demografi och 
personliga bakgrund.  

POSITIV/NEGATIV 
Majoriteten av de som gav läxor var 
de som inte gillade matematikämnet 
och därför kände sig osäkra på sin roll 
att förmedla kunskap till eleverna. Det 
visade att lärares egna erfarenheter 
har stor påverkan om de ger läxor 
eller inte. De lärarstudenter som gav 
läxor gjorde det för att hålla koll på 
elevernas kunskaper under läsåret. 
De menar också att lärare bör tala 
med varandra och hjälpas åt för att 
läxorna ska bli värdefulla och inte bli 
för mycket. Studenterna som var 
negativa ansåg att läxor gav och 
undvek detta. 

- Läxor sågs som en 
börda för de 
lärarstudenter som 
var negativt inställda 
och tyckte de redan 
hade för mycket att 
förbereda.  
Att skolor behöver 
ses över angående 
deras system när det 
gäller läxor, för att 
inkludera 
socioekonomiska 
skillnader samt 
elevers olika behov. 
Man vill ta reda på 
hur man kan fokusera 
på vilka styrkor läxor 
kan ge eleverna.  
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