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Sammanfattning 
Hemläxor är ett vanligt förekommande pedagogiskt verktyg i skolans värld. Det finns flera 
anledningar till varför lärare väljer att arbeta med hemläxor som en förlängning av skolan. Det 
har blivit en allt större debatt kring användandet av hemläxor som inte nämns i något av 
skolans styrdokument men trots det har skolverket lämnat ut ett diskussionsunderlag för 
lärare, Läxor i praktiken: ett stödmaterial om läxor i skolan. (Skolverket 2014), där lärare 
erbjuds en stöttning i utformningen av hemläxor. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare resonerar kring hemläxor i matematiken.  
 
Metod 
Studien är en kvalitativ studie där intervju som redskap har tillämpats för att få fram lärarnas 
resonemang. Vidare ligger hermeneutiken som grund för de tolkningar och analyser som 
gjorts för att få fram ett tillförlitligt resultat. I undersökningen intervjuas fyra matematiklärare, 
två som använder sig av hemläxor och två som inte använder sig av matematikläxor, om sina 
resonemang och erfarenheter kring hemläxor i matematik.   
 
Resultat 
Undersökningen visar att lärarna är reflekterande om den problematik som hemläxor för med 
sig. Problematik som framkommer är hur de lågpresterande eleverna tenderar att ha svårt att 
genomföra och erhålla den nyttan som hemläxor syftar till. Ytterligare aspekter som 
framkommer som problematiskt i resultatet är tiden det tar för lärarna att konstruera 
hemläxorna för att de ska anpassas för varje elev och dess unika behov, tiden det tar för 
eleverna att genomföra hemläxorna samt problematiken med att erhålla stöttning i hemmet 
när det behövs. Vidare är lärarna likaså medvetna om vilka fördelar som hemläxor tenderar att 
föra med sig, framförallt den repetitiva vinningen där eleverna kan repetera något och 
därigenom fördjupa sina kunskaper. Resultatet synliggör hur lärarna är medvetna om vad 
tidigare forskning kring området beskriver likväl problematik som förtjänster samtidigt som 
de visar sig vara reflektiva över sitt arbete och hemläxor oavsett användande eller ej. 
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INLEDNING  

Repetition, kunskapens moder. Ett gammalt latinskt citat kring hur kunskap inhämtas. Ett citat 
som kan appliceras på hemläxor som har visat sig att ofta ha en tendens att syfta till att 
repetera kunskaper.   

Hemläxor eller läxor väcker förmodligen olika känslor hos olika människor. Vad som 
sannolikt är gemensamt, är att de flesta på något sätt kommit i kontakt med hemläxor under 
sin skolgång. För elever i den svenska skolan är och har hemläxan varit ett vanligt 
förekommande inslag. Något som blir intressant då hemläxor inte regleras i något 
styrdokument. I och med att hemläxor inte är reglerat av något av skolans styrdokument finns 
det således inte heller något krav ställt på lärarna att de ska tillämpa läxor. Trots detta används 
hemläxan frekvent av lärare i skolan och är en ständig debatt bland lärare, föräldrar och 
elever. Vad däremot Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(LGR11) lyfter är hur skolan ska verka för att vara likvärdig och ta hänsyn till varje elevs 
behov och olika förutsättningar (Skolverket, 2015). En aspekt utifrån sammanhanget som blir 
intressant blir därför, huruvida hemläxan påverkar utformningen av en likvärdig skola, utifrån 
varje enskild individs behov och förutsättningar. Är skolan likvärdig om eleverna erhåller 
olika förutsättningar vad kommer till läxhjälp om läxan är ett obligatoriskt inslag av 
skolverksamheten.  

Vad som även kommit att debatteras inom såväl media som politik är huruvida hemläxor är 
värdiga en likvärdig skola. Bara en snabb sökning på internet på exempelvis läxhjälp kommer 
otaliga möjligheter att betala för läxhjälp. Barn vars föräldrar inte har tid eller möjlighet att 
stötta sina barn med läxorna har nu möjlighet att betala för denna tjänst. Den svenska skolan 
ska vara en kostnadsfri instans och ge alla elever en likvärdig skolgång (Skollagen, 
2010:800). Skolverket har dessutom tagit fram ett forskningsbaserat stödmaterial, Läxor i 
praktiken (Skolverket, 2014), som redogör för hur skolor tillsammans med lärare kan 
diskutera samt förhålla sig till läxor genom olika diskussionsfrågor och ställningstaganden.  

Utifrån min egen erfarenhet av mina studier vid Högskolan i Borås och den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och under de år jag på något vis varit verksam i 
skolan genom min egen skolgång samt via lärarvikariat är att hemläxor är ett frekvent 
återkommande inslag. Jag har dessutom upplevt att hemläxan är både en förväntning från 
föräldrar samt kollegor emellan. Föreställningen jag har är att hemläxan blivit en djupt rotad 
struktur som förväntas ingå i skolan och genom det lever vidare i generationer.  
 
Jag som blivande lärare bör kunna argumentera för mitt arbetssätt och val av pedagogiska 
metoder såväl i klassrummet som vid eventuell användning av hemläxor. Därför finner jag det 
intressant att undersöka hur lärare resonerar kring hemläxor i matematiken samt hur de 
motiverar sitt val av att använda eller inte använda sig av hemläxor.  
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare resonerar kring hemläxor i matematiken.  
 
Frågeställning 
 

- Hur motiverar lärarna sitt val av att använda sig eller inte använda sig av 
matematikläxa. 

 
 
I den här studien behandlas hemläxan som begrepp för att förtydliga vilket förhållningssätt 
denna studie har vad gälla hemläxor kommer därför en kort beskrivning av hemläxan nedan. 
 

Vad är en hemläxa? 
Till en början kan ordet läxa eller hemläxa verka självklart och något de flesta delar samma 
uppfattning om och det är däremot inte helt klart. Vad som innefattar och åsyftas med läxa 
kan variera mellan olika personer. Vissa menar att läxan är något som kan genomföras under 
skoltid medan andra är mer inne på Nationalencyklopedins benämning på läxa, ”avgränsad 
skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke som skall läras in.” (Ne.se 2000).  
 
Denna studie kommer att utgå ifrån hur Cooper och Valentine (2001) beskriver hemläxan. En 
hemläxa är en uppgift som ges av en lärare som är utformad och planerad att elever ska 
genomföra eller på annat vis ta till sig kunskap utanför skoltid. Den kan variera i utseende och 
form, exempelvis inlärning av glosor vid språkundervisning eller färdighetsträning i 
matematik. Vidare vad som avser matematikläxa i den här studien är sådana uppgifter som 
eleverna erhåller från sin lärare att utföra utanför skoltid som är kopplade till matematiken. 
Det görs ingen skillnad på hemläxans utformning i sig utan riktar sig mer till motiveringen att 
den ges ut och hur deras återkoppling av matematikläxan görs. Ytterligare en aspekt som vägs 
in i matematikläxan i denna studie är huruvida den är frekvent återkommande som inslag för 
eleverna eller ej. I studien avses en hemläxa vara något som förekommer minst varje månad, 
detta för att specificera vad som är en hemläxa. 
 

BAKGRUND 
Vad som kan verka intresseväckande avseende läxor är att de inte är utskrivna i något 
styrdokument. Det finns inte med i LGR11 som något som varken förväntas eller inte 
förväntas av lärare att använda sig utav. Däremot är läxor vanligt förekommande i den 
svenska skolan. Här nedan följer en presentation om tidigare forskning kring läxors för- och 
nackdelar.  

Läxors olikheter 

En problematik i jämförandet av läxor är dess olika utformning. En generalisering av läxor är 
således vanskligt då de tenderar att variera. Utformningen och syftet är den klart viktigaste 
biten huruvida läxor är användbara eller ej(Skolverket, 2014).  

Cooper, Robinson och  Patall (2006) delar åsikten om svårigheter i att jämföra läxor och dess 
betydelse när de tenderar att variera. Vad de lyfter som även påverkar läxorna och dess 
funktion är elevernas bakgrund, den tid eleven lägger ner på hemläxor samt vilken stöttning 
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varje enskild elev får möjlighet till. Därför blir det också svårt att få ett helt tillförlitligt svar 
om hemläxor är ett välfungerande pedagogiskt verktyg, då hemläxan och elevernas möjlighet 
att utföra läxan tenderar att variera.  

Benämningar på hemläxor 
Variationen av hemläxor medför en viss problematik vid en generalisering av hemläxor.   
Forskning (Hellsten, 1997; Skolverket, 2014; Van Voorhis, 2004) lyfter fram olika argument 
som används när det resoneras kring läxor och dess syfte. De mest förekommande 
argumenten är följande; 
 
Repetitionsläxa är en form av läxa som syftar till att elever ska repetera sina kunskaper och 
genom det befästa dem. En vanligt förekommande läxa inom detta område är exempelvis 
multiplikationstabellen.  
 
Förberedelseläxan har flera syften och kan åsyfta till att förbereda elever för vad som komma 
skall i undervisningen, ”flippat klassrum”. Vidare kan den även ses som en del i att lära elever 
att ta ansvar och lära sig hur skolan fungerar och genom det erhålla en viss studieteknik som 
anses viktig för skolan.  
 
Kontroll och styrning är en litet men ändå förekommande argument av läxans funktion. 
Läraren kontrollerar läxan och utifrån det finns det möjlighet för läraren att kontrollera elevers 
välbefinnande samt studieteknik. Denna läxa kan även ses som ett visst betygs- och 
bedömningsunderlag för lärare. 
 
Kärlek och omsorgs läxa syftar till den känsla som läxläsning ger upphov till när läxläsningen 
sker tillsammans med någon inom familjen har möjlighet att stärka banden mellan barn och 
exempelvis förälder. Det blir således en del av att låta föräldrarna sätta sig in och vara en del 
av barnens vardag och skolgång. Vid dessa läxor får även föräldrarna en viss inblick i vad 
skolan gör. Genom att elever och föräldrar läser läxorna tillsammans bildas dessa starka band 
och gemenskapen kan komma att stärkas. 
 
Tidsstruktur påminner om läxan som syftar till att ge kärlek och omsorg men här avser den 
istället anpassning som görs i hemmet när det kommer till läxor. Vilken tidsanpassning av 
fritiden görs för att elever ska erhålla möjlighet att utföra läxorna samt vilken tidsanpassning 
som förväntas av hemmet vad gälla hemläxor i form av föräldrar som stöttar. Elever lär sig 
strukturera upp sin tid för att erhålla en viss studieteknik. Även här fungerar läxan som en viss 
kanal mellan skolan och hemmet.  
Identitet och status kan ses som en viss indikator för elever att de går i skolan och att det är på 
riktigt. Något som i sin tur skulle kunna leda till en viss status och identitetskänsla bland 
eleverna.  
 
Arbetsprestationsläxan beskrivs som en naturlig del av skolgången och bör ses som en del av 
vardagslivet. Här ingår också att elever som inte hunnit med att utföra visst skolarbete under 
lektionstid får ta med sig uppgifterna hem och arbeta vidare med dem. Alltså att eleverna får 
arbeta hemma för att ”komma ikapp”.  

Sociokulturellt perspektiv på hemläxor 
Enligt Vygotsky (1978) förutsätter det sociokulturella perspektivet på lärande att människor 
lär av varandra i ett socialt samspel. Vidare beskrivs lärandet och vikten av stöd och 
stödstrukturer i undervisningen. När eleverna erbjuds stöttning som hjälp för lärandet ökar 
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möjligheten för eleverna att uppnå sin proximala utvecklingszon. Elever lär av och i ett socialt 
sammanhang där de utvecklas genom att erhålla och utbyta tankar med andra. Genom 
stöttning och utmaning utifrån varje elevs behov tenderar utvecklingen att vara mer gynnsam. 
Även Säljö (2014) delar denna tanke kring det sociokulturella perspektivet på lärande, att 
människor lär av varandra och i ett socialt samspel. Utifrån Vygotskys (1978) tankar om 
stöttning i undervisningen utvecklade Wood, Bruner och Ross (1976) idén om scaffolding. 
Med begreppet scaffolding menas att för att utvecklas behövs stöttning, scaffolding, av en 
person med mer kompetens för att utveckling ska äga rum. Begreppet blir således en av 
grunderna i det sociokulturella perspektivet på lärande tillsammans med att nå sin proximala 
zon för utveckling. Vidare beskriv att till en början kan behovet av scaffolding vara stor men 
bör sedermera efter hand minskas och det en person inte klarade av på egen hand kan nu 
denne utföra. De stöd strukturer som undervisats om tenderar personer att kunna tillämpa vid 
ett annat senare tillfälle. Betydande för scaffolding är att strävan är att ingen ska bli beroende 
av denna stödstruktur utan bör utmanas att ta eget ansvar och egna initiativ (Wood, Bruner & 
Ross 1976).   
 
Hattie (2009) visar att hemläxor bör ges i syfte att utveckla elever i sin proximala zon för 
utveckling. För att läxor ska vara användbara pedagogiska verktyg behöver det alltså vara 
utformade för att ge eleverna möjligheter att träna på det som är tänkt. De behöver svara mot 
lärarens syfte med hemläxan. På samma sätt som en lektion bör vara anpassad efter ett syfte 
och lektionsmål med de lärande i fokus bör hemläxan inneha samma pedagogiska planering. 
Vidare bör läxorna vara anpassade efter varje elev och dennes förutsättningar. Zigterman, 
Simone och Bell (2014) delar även denna uppfattning kring tydliga syften vid användandet av 
hemläxor. English och Visser (2014) beskriver vikten av scaffolding och undervisning kring 
strategier som bör tillämpas för att lärande ska uppstå. Elever bör erhålla undervisning i hur 
de ska exempelvis repetera kunskaper för att kunna utföra dessa uppgifter på ett fördelaktigt 
vis. Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez och Muñiz (2015) visar att repetitionen i form av 
hemläxorna bör anpassas och regleras i tid. Enkom för att något repeteras en längre tid 
behöver inte mer kunskap inhämtas utan det behövs repeteras något nytt. Säljö (2014) 
beskriver betydelsen av att ta den lärandes perspektiv i det sociokulturella perspektivet på 
lärande något som även är en central bit av nyttjandet av hemläxor. En viktig del i läxors 
utformning är således att eleverna erbjuds den scaffolding de är i behov av samt att de 
planeras utifrån elevens nästa zon för utveckling. Att se hemläxan genom det sociokulturella 
perspektivet på lärande medförs förväntningar på hemläxan. Förväntningar som att vi lär 
tillsammans med och av varandra där lärarens stöttning för lärande är centralt samtidigt som 
uppgifterna eleverna ska träna på bör syfta till att utveckla dem i deras nästa zon för 
utveckling. De centrala begrepp som uppvisas inom sociokulturella perspektivet på hemläxor 
blir således den explicita undervisningen kring strategier som föranleder arbetet med 
hemläxor tillsammans med lärarens specialkonstruerade uppgifter som är utformade efter 
varje elevs unika behov för att de ska kunna nå sin nästa zon för utveckling. För att läxan ska 
ses som stödjande tillsammans med det sociokulturella perspektivet bör eleverna alltså 
erhållas tydliga strukturer och undervisning kring vad som förväntas samtidigt som läxan bör 
syfta till varje elevs unika behov.  

Stöttning i hemmet 

I samtliga fall som Hellsten (1997), Skolverket (2014) och Van Voorhis (2004) beskriver som 
anledningar till att lärare ger ut läxor finns en möjlighet att eleverna kan komma att behöva 
stöttning i hemmet, av föräldrar eller någon annan person, för att utföra uppgifterna.   
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Både Forsberg (2007) och Van Voorhis (2011) beskriver hur föräldrarna i många fall är och 
försöker vara delaktiga i sina barns läxläsning. Vad som även visar sig är att det varierar i tid 
varje enskilt barn lägger ner på sina läxor och att det tar tid för föräldrarna att stötta sina barn i 
läxläsningen. I och med att föräldrarnas kunskaper samt möjlighet till tid att hjälpa sina barn 
varierar kommer även elevernas prestationer kunna skilja sig åt utifrån den aspekten. 
Exempelvis elever som behöver stöttning och inte erhåller den från en förälder av någon 
anledning kan således stöta på problem med läxorna av den orsaken. Vidare beskriver 
Forsberg (2007) hur förälderns vilja att hjälpa till och stötta barnen vid deras läxläsning har en 
tendens till att en konflikt uppstår mellan dem. Viljan hos föräldrarna att forma sina barn till 
självständiga individer samt att de gärna vill stötta sina barn vid läxläsningen går inte alltid 
jämnt ut. Vad som skulle verka för en kärleks- och omsorgsfull del av skolan får istället 
motsatt effekt och en konflikt uppstår. Westlund (2004) lyfter ytterligare en aspekt på 
problem som kan uppkomma där stöttning av föräldrar förväntas är de olika hemförhållande 
eleverna innehar. Variationen på föräldrars möjlighet att stötta sina elever skiljer sig från att 
de har för lite tid till att deras egen kunskapsnivå är för låg. Det är därför inget som kan tas för 
givet att föräldrarna ska kunna erbjuda denna stöttning.  

Hemläxan som repetitiv 
Repetitionen är en central del av lärandet och i många fall fungerar läxor som repetitiva 
verktyg där eleverna erbjuds möjligheten att repetera sina kunskaper (English & Visser, 2014; 
Zigterman, Simone & Bell, 2014). Vidare skriver English och Visser (2014) och Zigterman, 
Simone och Bell (2014) att om repetitionen ska fungera som ett användbart redskap för 
lärandet är det betydande att eleverna vet hur de ska gå tillväga när de repeterar sin kunskap. 
Repetitionen behöver även sättas i relation till något annat för att skapa motivation och 
meningsfullhet. När repetitionen är effektiv är den lärande medveten om hur denne ska 
repetera samt i vilket syfte. I takt med att den lärande utvecklas och når nya mål bör även 
syftet och tanken med repetitionen förändras parallellt (English & Visser, 2014; Zigterman, 
Simone & Bell, 2014). Genom det bidrar och stöttar repetitionen till Vygotskys (1978) syn 
kring nästa zon för utveckling. Det är med andra ord av stor vikt att som lärare vara noggrann 
i sin planering av utformning och syftet med varje specifik läxa. Repetition för sakens skull 
behöver nödvändigtvis inte generera i en ökad kunskapsinhämtning.  

Hemläxans tidsaspekt 
För att genomföra läxorna behöver eleverna lägga ner tid. Tid som tas ifrån deras fritid. Vad 
som även är anmärkningsvärt när det kommer till tidsaspekten vid läxläsning är att sambandet 
mellan tiden varje enskild elev lägger ner vid läxläsning inte är parallell med det resultat 
eleverna producerar (Westlund, 2004). Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez och Muñiz (2015) 
undersökning visar på att viss tid som läggs ner på hemläxor har betydelse men att enbart för 
att denna tid dubblas kommer inte kunskapsnivån att dubblas. Vad som framkommer är att 
den ultimata tiden för hemläxor skulle vara en timma per vecka. I fall denna tid dubblas ökar 
kunskapsinhämtningen något men är försummande liten i relation till vad eleven behöver 
lägga ner i tid. Något som stämmer överens med vad Zigterman, Simone & Bell (2014) och 
Cooper & Valentine (2001) visar att bara för något repeteras flera gånger under längre tid 
kommer inte kunskapen öka markant utan syftet med repetitionen måste även förändras. 

Liang (2010) har studerat Pisa-test från Canada, USA och Finland och har kommit fram till att 
hemläxor påverkar elevers kunskaper ytterst lite. De elever som spenderade mindre tid med 
hemläxor tenderade att erhålla bättre resultat. En möjlig orsak till detta kan vara att det är 
lågpresterande elever som tvingas ägna mer tid åt hemläxorna utan att för den sakens skull 
ytterligare utveckla sin kunskap eller förståelse. De skulle istället behöva mer lärarledd tid för 
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att kunna utveckla sina kunskaper. De elever som redan har kunskapen eller förståelsen 
kommer att ägna mindre tid åt läxorna och ändå fortsätta visa prov på goda kunskaper. 
Ytterligare en aspekt på läxor som bör tas i beaktning vad gäller tid och fritid hos eleverna är 
stressnivån eleverna upplever. Elever beskriver att de känner sig stressade av sin skolgång och 
det hemarbete det medför. De upplever sig inte hinna med skolarbeten i form av läxor och 
hemuppgifter, deras fritidsintressen, det sociala umgänget med familj och vänner och sova 
tillräckligt mycket. När elever upplever en ökad stress och en begränsad fritid finns tendenser 
på att elevers motivation minskar (Galloway, Conner & Pope, 2013).  

Stressfaktorn tillsammans med forskningen kring huruvida elevers kunskapsutveckling inte 
alltid går att härleda till tiden de lägger ner på sina läxor blir således viktig för lärare att ta i 
beaktande vid användandet av läxor. Vad som verkat tydligast är att störst påverkan på 
huruvida elever tar till sig kunskaper är hur väl läraren har förberett sina elever med strategier 
för att kunna utföra läxan samt läxans utformning och syfte snarare än tiden eleverna lägger 
ner.  

Motivationspåverkan 
Vad som har visat sig enligt forskning är att det är svårt att säkerhetsställa vad eleverna 
faktiskt vinner i kunskapsinhämtning av att erhålla hemuppgifter i from av läxor (Cooper, 
Robinson och Patall, 2006). Hattie (2009) menar att hemläxan egentligen har ytterst liten 
påverkan i elevernas kunskapsinlärning och är i det närmsta obefintlig.  

Vad som visat sig med läxor är att de tenderar att vara till minst nytta för de lågpresterande 
eleverna och högst bland de högpresterande. Elever tenderar att ha svårt att lära själva och bör 
erbjudas möjlighet att lära i en interaktion samt erhålla stöttning av en lärare.  I vissa fall har 
även läxor en negativ påverkan bland lågpresterande elever (Gu & Kristoffersson, 2015). Att 
det är de lågpresterande eleverna som har minst vinning av läxor kommer igen i Liangs 
(2010) undersökning där det framgår att det är de eleverna med lägst kunskaper som behöver 
lägga ner mest tid på hemläxorna och ändå inte erhåller ett ökat resultat. Som tidigare nämnt 
menar Westlund (2004) att elevers hemförhållanden skiljer sig kraftigt åt och det blir något 
som även kan komma att påverka elevers resultat vid genomförandet av läxor. Elever med 
mycket fritidsaktiviteter har mindre tid att lägga på läxor och det tenderar att leda till en ökad 
stressnivå och minskad motivation bland dem. Gu och Kristoffersson (2015) och Hattie 
(2009) menar även att den negativa påverkan som läxor kan ha på motivationen kan leda till 
att felaktiga rutiner skapas samt en förstärkning av dåligt skolarbete, framförallt för 
grundskoleelever. 

Fungerande hemläxor 
För att läxor ska fungera på fördelaktigt sätt är det flera aspekter som bör samspela. Tydligast 
är att läxors syfte och utformning är noga planerat samt att eleverna erhållit en explicit 
undervisning i strategier för hur eleverna bör repetera sina kunskaper (English & Visser, 
2014). Vidare behöver eleverna ges en scaffolding för att kunna nå sin nästa zon för 
utveckling, en scaffolding som stämmer överens med syftet med läxan (Wood, Bruner & Ross 
1976; Vygotsky 1978). Läxorna bör även ses med kritiska ögon och vara säkerhetsställda i 
vad eleverna faktiskt vinner på att få dessa uppgifter (Gu & Kristoffersson, 2015; Westlund, 
2004). Tillsammans med detta bör tidsaspekten tillsammans med motivationsfaktorn vägas 
samman för att genom det erhålla en kvalitetssäkrad läxa. Eleverna behöver sin fritid för att 
undvika att de blir stressade och att deras motivation minskar (Fernández-Alonso, Suárez-
Álvarez & Muñiz, 2015; Westlund, 2004)  
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Läxorna bör även vara anpassade efter varje elev och dennes förutsättningar. Läxor skiljer sig 
inte i stort från den vardagliga undervisningen i skolan varför en viktig del i läxors utformning 
är att eleverna känner sig motiverade till att genomföra läxan. Eleverna behöver förstå hur och 
varför de ska genomföra läxan för att det ska kännas lustfullt att lära. Läxan bör öka 
motivationen bland eleverna (Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Kunter & Baumert 2010; English 
& Visser, 2014; Hattie, 2009; Vygotsky, 1978). 

Enligt den sociokulturella synen på lärandet är det centralt att elever behöver erhålla en 
interaktion och att elever behöver erbjudas möjligheten att lära tillsammans och med hjälp av 
en lärare som kan stötta vid utvecklingen (Wood, Bruner & Ross 1976; Vygotsky 1978). 
Vidare behöver eleverna erhålla en explicit undervisning kring strategier hur de ska lära sig 
och hur de ska repetera för att lära sig. Repetitionen är ett viktigt pedagogiskt redskap men 
eleverna behöver veta hur de ska gå tillväga för att det ska vara användbart. Repetitionen 
behöver även sättas i relation till något annat för att skapa motivation. Den bör inte heller vara 
samma varje gång utan eleverna bör få nya utmaningar för att nå nästa nivå i sin utveckling. 
Repetition utan mål och fokus på att komma vidare ger ingen direkt ökad kunskap (English & 
Visser, 2014; Hattie, 2009; Zigterman, Simone & Bell, 2014).  

METOD 

Under detta avsnitt redogörs för vilken metod, vilket redskap som tillämpats vid 
undersökningen, hur urvalet av deltagare gjorts.  

Kvalitativ metod 

Anders och Gamdrup (1994) skriver att det finns två olika typer av metoder att ta hänsyn till, 
kvalitativa och kvantitativa. I och med att denna undersökning utgår från lärares resonemang 
kring hemläxor i matematiken placerar sig undersökningen som en kvalitativ undersökning 
och således tillämpas en kvalitativ metod. När en kvalitativ metod tillämpas eftersöks 
tolkningar och analyser av uppfattningar, erfarenheter och åsikter. Dessa tolkningar och 
analyser sammanställs sedan som resultat. Denna undersökning är med andra ord en 
hermeneutisk undersökning. Undersökningen utgår från att tolka vad respondenterna svarar 
och utifrån tidigare forskning placera svaren i en kontext. Enligt Thurén (2007) grundar sig 
hermeneutiken i att försöka eftersöka ett svar utifrån en tolkning som sedan vägs samman 
med tidigare erfarenheter och förståelse. I denna undersökning bygger dessa tidigare 
erfarenheter från såväl utbildning och VFU som erfarenheter från skolans i from av vikariat 
och egen skolgång. Samtidigt som förståelsen bygger från både läst litteratur och forskning 
kring området samtidigt som viljan att förstå för framtida erfarenheters skull. 
Undersökningens inkommande svar kommer att presenteras i resultatdelen i form av 
tolkningar som görs och placeras i en kontext och sedermera jämförs. Dessa tolkningar vilar 
på en empatisk grund och viljan att förstå och sätta svaren i en kontext. Vad som Thurén 
(2007) även lyfter som vanskligt med hermeneutiken och följaktligen även denna 
undersökning är att det inte finns någon garanti för att tolkningen är placerad i rätt kontext. 
Bakgrundsförståelsen till ämnet tillsammans med ödmjukheten att uppfattningen inte behöver 
vara en den korrekta blir således centralt. Förståelsen av olika företeelser byggs hela tiden på 
och kan komma att förändras när ny kunskap eller information tillförs (Thurén 2007). Därför 
blir det betydande att tolka svaren från respondenterna med öppet sinne samt att ställa sig 
frågan ”varför” för att genom det kunna erhålla en trovärdig tolkning och analys av svaren.  
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Intervju som redskap 

Som ovan beskrivit är denna undersökning en kvalitativ undersökning med tolkningen av de 
resonemang som förs centralt. För att tillgodose syftet, där det är lärares resonemang som 
efterfrågas, används intervju som redskap. Lärarna erbjuds då möjligheten att själva resonera 
och argumentera för sitt användande eller inte användande av hemläxor i matematiken samt 
deras resonemang kring läxor dokumenteras. Kihlström (2007a) beskriver att som intervjuare 
är det av stor betydelse att agera neutralt och inte påverka intervjuobjektet, för att få fram ett 
tillförlitligt resultat. Bryman (2011) beskriver olika typer av förutbestämda intervjuformer. 
Där beskrivs bland annat semistrukturerade intervjuer vilket även är något som tillämpas i 
denna undersökning. Det är av betydelse att frågorna är förutbestämda och öppna för att 
genom det erbjuda möjligheten till resonemang, förklaringar och argument samtidigt som det 
finns utrymme att lägga till frågor som uppkommer och även förändra ordningen på frågor där 
det krävs. Betydelsen av öppna frågor är något Lantz (2007) delar då respondenterna erbjuds 
en möjlighet att resonera kring och argumentera för sitt val av användandet eller inte 
användandet av matematikläxor. Vidare när respondenterna erhåller en ökad möjlighet till 
reflektion och undersökningen tenderar det att leda till en ökad tillförlitlighet. För att 
konstruera dessa öppna semistrukturerade intervjufrågorna i denna studie är utformade utifrån 
att besvara syftet med undersökningen ur de frågeställningar som ligger som grund för 
arbetet. Vidare är intervjuerna utformade med viss skillnad beroende på användandet av 
hemläxor i matematiken eller ej. Vidare skriver Bryman (2011) vikten av att dokumentera 
intervjuerna på ett noggrant sätt för att genom det kunna återgå i intervjun i efterhand. Ett bra 
sätt är att ta upp en ljudupptagning av intervjuerna för att genom det undvika att någon viktig 
del av intervjun faller bort eller misstolkas.  

Urval 

Undersökningen utgår från att synliggöra hur lärare resonerar kring hemläxor i matematiken. 
Genom att intervjua fyra olika lärare varav två använder sig utav hemläxor i matematiken och 
två inte använder sig av hemläxor erhåller undersökningen en möjlighet att jämföra lärarnas 
resonemang kring hemläxor. Då samtliga lärare undervisar i matematik i grundskolan och 
variationen är deras aktiva ställningstagande kring användandet av hemläxor i matematiken 
bidrar det således till en systematisk undersökning. För att finna deltagarna till 
undersökningen har kontakter som knutits via VFU-plats, arbetsplats samt sociala medier 
används. De fyra lärare som först inkom med ett jakande svar om deltagande blev således de 
som deltar i intervjuerna, med kravet att de inte var verksamma på samma skola samt att 
variationen skulle vara två lärare som använder sig av hemläxor och två som inte tillämpar 
hemläxor i matematiken. Kravet om respondenter från olika skolor föreligger av att undvika 
en kollegial samsyn på hemläxor. De som deltar i denna undersökning är fyra matematiklärare 
arbetsverksamma i grundskolan. Samtliga innehar en lärarlegitimation i matematik. 
Respondenterna kommer att figurera med fiktiva namn för att deras identitet inte ska röjas. De 
fiktiva lärare som deltar är; Johan och Karina, mellanstadielärare som använder sig av 
hemläxor i matematiken och sen Markus och Nils mellanstadielärare som inte använder sig av 
hemläxor i matematiken.  

Genomförande 

Först utformades ett missivbrev, som beskrev syftet med undersökningen, tillsammans med 
intervjufrågor (Bilaga1). Intervjufrågorna utformades på två olika vis eftersom de riktade sig 
emot två olika målgrupper, en som använder sig av och en som inte använder sig av hemläxor 
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i matematiken. När Missivbrev och intervjufrågorna var utformade genomfördes 
pilotundersökning med tre av varandra oberoende personer med lärarutbildning, för att stärka 
validiteten i undersökningen. Frågor som var oklara eller inte svarade emot undersökningens 
syfte på ett fördelaktigt sätt plockades bort eller korrigerades. Samtidigt som dessa 
pilotstudier genomfördes togs kontakt med potentiella deltagare till undersökningen. För att 
finna dessa deltagare användes tidigare VFU-plaster, arbetsplats samt sociala medier. De 
eventuella deltagarna fick information om undersökningens syfte tillsammans med förfrågan 
om intervjudeltagande erhöll de även missivbrevet som garanti för att de forskningsetiska 
principerna skulle efterlevas. I takt med att svaren om deltagande inkom bokades tid för 
intervjun in. 

Intervjuerna genomfördes utifrån de förskrivna intervjufrågorna och dokumenterades i form 
av inspelning hjälp av en dator och en mobiltelefon. Att intervjuerna spelades in var 
respondenterna i förväg informerade om genom missivbrevet. Anledningen till att 
intervjuerna spelades in var för att i efterhand underlätta vid transkriberingen. Genom 
inspelningarna upprätthölls en högre grad av korrekthet i analyseringen av respondentsvaren 
då ingenting riskerade att falla bort eftersom det gick att lyssna upprepade gånger på det 
inspelade materialet. Orsaken att intervjuerna spelades in med hjälp av två olika enheter var 
för att minimera chansen till intervjuerna i efterhand inte skulle gå att lyssna till. 
Transkriberingen genomfördes genom att de inspelade intervjuerna lyssnades på och skrevs 
över till ett dokument på en dator. I och med att intervjuerna spelats in erhölls möjligheten att 
pausa och lyssna igen för att då få mer exakthet i analysen och transkriberingen. Efter 
transkriberingen ställdes respondenternas svar mot tidigare forskning samt mot varandra för 
att genom det kunna jämföra de olika svar som inkommit. Sedan jämfördes och studerades 
deras argument och resonemang kring hemläxor i matematiken. Utifrån denna analys och 
tolkning valdes sedermera relevanta citat och resonemang ut från samtliga respondenter, för 
att sedan sammanställas och presenteras i relation till tidigare forskning. Slutligen fördes en 
diskussion där tidigare forskning diskuteras tillsammans med en tolkning av de olika svaren 
som inkommit från respondenterna utifrån vad det har för pedagogisk betydelse.  

Etik 

Vid utförandet av undersökningar är det av yttersta vikt att god forskningsetik tillämpas. 
Denna etik beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) att innehålla fyra grundkrav som måste följas; 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Informationskravet innebär att samtliga deltagare måste erhålla information om 
undersökningen och dess syfte innan deltagande. Deltagarna måste utfå information om deras 
rättigheter att undersökningen är frivillig och därigenom har de rätt till att avbryta sitt 
deltagande när helst denne behagar. 

Samtyckeskravet medför att samtliga i undersökningen måste ge sitt samtycke vid deltagandet. 
Även här är det betydande att samtliga deltagare fåtts vidkännas att deras deltagande är 
frivilligt samt att de närsomhelst utan negativa påföljder kunna avbryta sin medverkan.  

För att efterleva dessa två krav har respondenterna erhållit ett missivbrev (Bilaga2) där 
information om deltagarnas rättigheter vid undersökningen. Det redogörs för deras möjlighet 
att avbryta intervjun när helst de behagar, vart undersökningen kommer att publiceras samt i 
vilket syfte den görs. En problematik som kan komma att uppstå är att respondenter som 
godkänt deltagande känt sig tvingade till att fullfölja sitt deltagande, av någon anledning och 
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därav inte hoppat av. Därför var det neutrala agerandet vid frågandet om deltagande av 
betydelse för att respondenterna inte skulle kända sig tvingade till något. Något som ställde 
krav på undersökningen var att informera deltagarna om denna möjlighet även vid 
intervjutillfället för att genom det erbjuda respondenterna flera möjligheter till avhopp. 

Nyttjandekravet gäller att insamlad information endast kommer att användas till 
undersökningen och inte spridas vidare. För att efterleva ovanstående kravet kommer dels 
respondenterna, som tidigare nämnt, ta del av nyttjande kravet i det missivbrev som utkom 
innan intervjuerna. Vidare kommer även allt inspelat material samt de transkriberade 
intervjuerna att förstöras efter att undersökningen färdigställts. En problematik som kan 
uppstå är vid fall där ljudupptagarna alternativt transkriberingen hamnar i fel händer och 
därigenom sprids. Att arbeta med inspelat och transkriberat material på en bärbar dator på 
platser med mycket människor i rörelse medför ständigt en risk för att obehöriga tar del av 
något material. För att undkomma detta problem har även transkriberingarna samt 
inspelningarna kodats och respondenterna förekommer aldrig med deras riktiga namn. Det har 
inte heller funnits någon vinning i att sprida den insamlade informationen. De som ställt upp 
för intervju har gjort det för främst undersökningens vinning och förtroendet från 
respondenterna har varit värdefullt att beakta.  I och med att dessa problem tas i beaktning, 
materialet är kodat samt att ingen information som kan påverka respondenterna negativt 
erhålls eller framkommer bör därför risken att materialet sprids och avslöjar respondenterna 
ses som liten.  

Konfidentialitetskravet betyder att samtliga deltagare har rätt att vara anonyma, att deras 
personuppgifter inte röjs samt att obehöriga inte kan ta del av denna information. För att ta 
detta krav i beaktning figurerar samtliga deltagare med fiktiva namn även detta är något som 
respondenterna delges i missivbrevet. Samtidigt förekommer inte några orter eller annan 
information om respondenterna för att bibehålla deltagarnas anonymitet. Det som går att 
utläsa från undersökningen är att den är skriven vid Högskolan i Borås och vad som 
ytterligare kan ses som problematiskt är att urvalet är gjort främst i form av kontakter och då 
från VFU-platser något som i sin tur kan medföra viss lokalisering av respondenterna. Trots 
dessa två möjliga kopplingar till undersökningens deltagare anses risken för att 
respondenternas identitet avslöjas som liten samt att kravet efterlevts.  

Analys och bearbetning 

För att genomföra transkriberingen samt bearbeta respondenternas svar var det av stor 
betydelse att kunskaper kring området förbättrades genom införskaffning och inläsning av 
tidigare forskning och litteratur, genom detta ökade förståelsen samt kunskapen kring 
problematiken hemläxor, något som bidrog till att en hermeneutisk tolkning kan utföras på ett 
trovärdigt sätt då bakgrundskunskapen kring det området stärktes. Denna problematisering 
samt ökade kunskap kring området har varit betydande för att kunna sortera in och förstå 
respondenternas svar och resonemang. Den tidigare forskningen har givit undersökningen 
tyngd och relevans då det går att härleda respondenternas svar till den. Problematiken vid 
denna analys och bearbetning är att det är att de tolkningar som gjorts är subjektiva och gjorda 
utifrån den förståelse och kunskap som fanns vid analystillfället. Därför kan den 
hermeneutiska tolkningen komma att förändras över tid om ny information tillförs. I 
undersökningen har detta tagits i beaktning och frågan ”varför” har ställts flertalet gånger 
under analysen samtidigt som avsikten inte har varit att förvränga eller leda resultatet i en viss 
riktning utan viljan att förstå har varit utgångspunkten. Vidare har analysen gjorts med den 
sociokulturella synen på lärande som grund där främst scaffolding och nästa zon för 
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utveckling ligger i fokus. Den explicita undervisningen samt stöttningen som lärarna erbjuder 
eleverna i form av specialanpassade uppgifter ses som central i denna undersökning kring 
hemläxan. Lärarna som deltagit i undersökningen har på olika vis problematiserat och visat 
förståelse för tidigare forskning i sina resonemang och beskrivit dessa på olika vis. Dessa 
resonemang har sedan analyserats utifrån scaffolding som lärarna ger för att utveckla eleverna 
i deras nästa zon för utveckling. Ett exempel på när en sådan tolkning har gjorts är då 
respondenterna på olika sätt beskriver vikten av repetition som utvecklingsområde och 
angriper det från olika håll beroende deras tidigare erfarenheter. De resonemang som förs görs 
med det sociokulturella perspektivet på lärande utifrån scaffolding och den lärandes nästa zon 
för utveckling. Lärarna ses som en central del i hemläxans utformning i form av att den är 
utformad efter varje elevs behov samt att lärarna bör erbjuda sina elever scaffoling i hur de 
ska ta sig an läxan.  

Reliabilitet och validitet  

Enligt Thurén (2007, ss. 26-27) för att undersökningen ska vara tillförlitlig krävs en hög grad 
av validitet och reliabilitet. För att uppnå en hög grad av reliabilitet krävs att mätinstrumentet 
som används är tillförlitligt. När en undersökning erhåller en hög grad av reliabilitet medför 
det att undersökningen kan repriseras och därav utfå ett liknande resultat. Denna 
undersökning använder sig av intervju som redskap, en intervju med öppna och tydliga frågor 
som även dokumenteras genom inspelning, som styrker reliabiliteten i undersökningen. När 
intervjun spelas in ges möjligheten att lyssna på intervjun flera gånger för att genom det 
kunna garantera att respondentens svar är korrekt återgivet. En problematik som kan uppstå 
vid reprisering av denna undersökning är variationen kring hur lärare ser på hemläxor samt 
hur dem utformas. Då forskning visar att variationen är stor kan även svaren från 
respondenterna variera något. Det kommer i sin tur leda till att resultatet kring huruvida lärare 
uppfattar läxor som positivt eller inte kan komma att variera. För att komma runt detta 
problem verkade intervjuaren för att agera neutralt och inte påverka respondenterna. 

Validiteten beror i sin tur på hur väl metodvalet är utformat. Hjälper metoden och valet av 
redskap till att svara på syftet i undersökningen. Vid användandet av intervju som metod är 
det av stor betydelse att intervjufrågorna är utformade att svara på syftet och är relevanta för 
undersökningen. För att kontrollera huruvida intervjufrågorna är relevanta och har möjlighet 
att svara till syftet är det viktigt att kontrollera detta i ett tidigt skede med exempelvis en 
pilotstudie (Kihlström 2007b; Thurén 2007). Något som även tillämpades i denna 
undersökning för att säkerhetsställa att intervjufrågorna svarade mot syftet var genomförandet 
av en pilotstudie med tre av varandra oberoende personer med lärarutbildning innan de 
intervjuer som används i undersökningen fastslogs. Pilotstudien tillsammans med en 
diskussion kring huruvida intervjufrågorna kunde besvara syftet hjälpte till att utforma 
intervjufrågorna. De frågor som var oklara eller på annat vis inte svarade mot syftet kunde 
korrigeras eller plockas bort innan undersökningen genomfördes. Genom denna pilotstudie 
samt diskussionen kring intervjufrågorna stärktes undersökningens validitet och reliabilitet. 
Enligt Bryman (2011) stärks validiteten genom att en källtriangulering tillämpats då 
respondenter från varsin sida av användandet av hemläxor erbjuds möjlighet att komma till 
tals och ge sin syn på problemet och då öka problematiseringen.  
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RESULTAT 
Under detta avsnitt redovisas det resultat som framkommit efter att intervjuerna analyserats 
och tolkats. Respondenternas svar kommer att presenteras under rubriker som; Argumentation 
kring hemläxor, Stöttning vid hemläxor, Hemläxor för vem? Hemläxor tar tid samt 
Hemläxans nytta.  

Argumentation kring hemläxor 
Samtliga respondenter fick möjligheten att svara på varför de valt att använda sig eller inte 
använda sig av hemläxor. Svaren som delgavs skiljde sig naturligt åt mellan de som använde 
sig av hemläxor kontra de som inte använde sig av läxor. I resonemanget skiljde även de som 
valt att använda sig av hemläxor något. I intervjun svarar Johan enligt följande på varför han 
valt att använda sig av hemläxor i matematiken: 
  
 Ah det är färdighetsträning skulle jag vilja säga för jag upplevde att vi hade tillräckligt med tid för det i 
 skolan […] 
 
Johan upplever alltså en viss tidsbrist och har därför valt att låta eleverna repetera sin 
färdighetsträning via läxor. Vidare uttrycker Johan att fördelen med att just använda sig av 
repetition som läxa är att det inte behövs någon direkt stöttning i hemmet för att kunna 
genomföra läxan: 
 
 […]alltså mängdträningen av färdighetsträningen tänker jag behövs inte behöver inte läraren vara 
 närvarande för 
 
Johan är således medveten kring att det kan bli problematiskt med läxor om någon hemma 
förväntas stötta vid utförandet av läxorna. Karina delar denna tanke kring att hemläxan syftar 
till att repetera kunskaper och genom det erhålla en djupare förståelse men hon väljer även att 
använda läxan som ett underlag för en diskussion som de senare kan använda sig av under 
lektionstid, något som påminner om ett ”flippat klassrum”:  
 
 För att få en djupare förståelse för barnen[…]då har ju var och en suttit hemma och gjort sin läxa sen 
 brukar de få sitta två och två och jämföra deras lösningar hur de har gjort och för varandra och sen så tar 
 jag fram några kanske tre stycken som har olika lösningar helst som gör dem på  tavlan då och så ser vi 
 hur man fått fram olika lösningar och ibland så får vi fler än tre och ibland får man bara en och ibland 
 får man två  
 
Karina ser alltså två fördelar med att använda sig av hemläxor, dels ser hon repetitionen som 
en central bit av läxans funktion men hon uttrycker även hur hon använder läxan som en slags 
förberedelse och lektionsunderlag när hon beskriver hur hon återkopplar hemläxan och 
försöka låta eleverna resonera kring problemlösning hemma och sedan fortsätta diskussionen i 
klassrummet. Här synliggörs två sätt att arbeta med läxor varav den repetitiva delen delas av 
bägge lärarna som använder sig av hemläxor. Lärarna som valt att inte använda sig av 
hemläxor resonerar lite annorlunda. Nils argumenterar enligt följande:  
 
 Först och främst lade jag orimligt mycket tid på förbereda läxor och sen även efterarbeta läxor i form av 
 uppföljning relation till att planera lektioner […] en annan anledning till att jag slutade använda läxor är 
 att jag inte såg att de gav några resultat förmodligen berodde det på att läxorna inte var tillräckligt bra 
 för jag är inte kategoriskt emot läxor.  
 
Nils upplevde själv att han fick ut mindre av användandet av läxor än vad det gav honom i 
faktiska kunskapsresultat. Han behövde alltså lägga ner tid av sin planering för att skapa läxor 
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och sedan följa upp dem, tid han själv inte upplevde att han hade tillgång till. Anledningen att 
Markus valt att inte använda sig av hemläxor påminner om Nils svar angående tiden men han 
väljer istället att se det från eleverna sida:  
 
 Jag vill att eleverna skall ha lite fritid också jag menar jobbar man som man ska på lektionerna så anser 
 jag att det inte behövs några läxor jag menar jag är utbildad lärare det är jag som ska stötta de som har 
 svårigheter 
 
Markus ser det som att eleverna bör hinna med att repetera sina kunskaper och arbeta med 
matematiken där experthjälpen finns. Vidare menar han att elever som har det svårt behöver 
hans hjälp snare än att en läxa ska utveckla eleverna. Samtliga lärare har alltså aktivt tagit ett 
beslut i huruvida de vill använda sig av läxor eller inte. Deras anledning till varför de fattat 
detta beslut skiljer sig något mellan samtliga respondenter. Vad som framkommer är att den 
repetitiva biten är central i resonemanget kring matematikläxor. 
 

Stöttning vid hemläxor 
De två lärarna, Johan och Karina, som använder sig av hemläxor ser problematiken med att 
användandet då det kommer till stöttning i hemmet. Problem som detta delar de med Markus 
och Nils som valt att inte arbeta med hemläxor. Johan beskriver problemet enligt följande:  
 
 […]det finns ganska ofta ganska små möjligheter att få stöttning hemma vid läxor och därför 
 försöker jag designa läxor som inte kräver hjälp färdighetsträning kräver inte hjälp i form av att det är 
 någon som lär dem saker det finns en möjlighet för den som vill att göra det men det krävs inte att man 
 sätter sig ner och undervisar sitt barn för det är ändå en professionell grej att göra[…] 
 
Johan ser både problematiken med att föräldrar kanske inte har tid eller möjlighet att stötta vid 
läxläsning men ser även problemet med att om hemläxan syftar till annat än repetition och 
färdighetsträning blir det problematiskt eftersom att vara lärare och lära ut är en viss 
profession. Denna uppfattning delar han med Markus som beskriver problematiken enligt 
följande:  
 
   […]jag menar jag är utbildad lärare det är jag som ska stötta de som har svårigheter 
 
Markus ser med andra ord sin roll som lärare som betydelsefull för de elever som har 
svårigheter.  Karina har en annan lösning på problemet som hon ändå är medveten om 
existerar: 
 
 Vissa har den möjligheten andra har inte den det märks jättetydligt men jag påpekar också att om man 
 inte löser alla uppgifter så löser man de i skolan istället man får hjälp med dem där så då hoppar man 
 över dem tanken är att de ska göra det själv utan hjälp[…]för de som kanske har  svårt för matematiken 
 men där har vi en överenskommelse med vissa elever att de gör ingen läxa så det har vi löst på det viset 
 
Karina ser alltså även hon hur möjligheten till stöttning vid hemmet är ett problem vissa 
elever behöver inte ens ta med sig läxan hem. Hon försöker ändå att utforma sina läxor genom 
att om de inte klarar av uppgifterna är det meningen att de ska visa det för då kan hon stötta 
dem i skolan istället och genom det kan hon se vad eleverna behöver stöttning i. Nils väljer att 
belysa problemet enligt följande istället: 
 
 […]ger man läxor ska de vara bra leda till resultat och vara utformade så att alla elever ska 
 kunna genomföra dem utan att de ska vara beroende av någon vårdnadshavares kunskaper i 
 ämnet[…] 
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Nils menar alltså att en läxa är till för att eleven ska klara av att utföra den på egen hand att 
det inte ska förväntas att någon annan ska hjälpa till och stötta vid utförandet då det kan leda 
till orättvisa förhållanden. Det är en uppfattning som samtliga lärare på ett eller annat sätt 
delar när det kommer till läxor. Det är läraren som besitter den professionella kunskapen och 
att eleverna ska ha möjlighet till stöttning i hemmet är inget man kan eller bör ta för givet. 
Denna problematik är något både Johan och Karina lyfter när de resonerar kring nackdelar i 
användandet av hemläxor. Karina förklarar att på hennes skola erbjuder man elever extra tid 
som man valt att kalla ”plustid”. Där erbjuds eleverna möjlighet att dels göra läxor men även 
fördjupa sina kunskaper i skolarbetet också:  
 
 Ja två gånger i veckan men vi kallar det plustid och det ligger efter skolan det heter plustid för att det 
 inte enbart är till för bara läxor utan om man vill ha extra hjälp med något så kan man gå dit 
 
Här är skolan alltså medveten om elevers olika möjlighet till stöttning och erbjuder därför 
extra skoltid för att få extra möjlighet till hjälp. Därför anser även Karina att det blir en form 
av likvärdighet och möjlighet för alla elever att träna mer med läxor:  
 
 jag tycker ändå det är viktigt att erbjuda läxor även om inte alla har samma möjlighet till att göra 
 läxan hemma eftersom vi också erbjuder den här plustiden så finns det möjlighet att gå dit och få hjälp 
 där jag tror trots allt att det ger något  
 
På Karinas skola löses problemet alltså genom att erbjuda elever ytterligare stöttning i de fall 
där det behövs. Denna form av stöttning erbjuds även i viss mån på Johans skola men på hans 
skola är det inte fråga om extra skoltid utan extra stöttning av honom som lärare: 
 
 som en extra anpassning för enskilda elever så erbjuder vi läxläsning på skolan det är det ett fåtal elever 
 som har sen kan de få läxhjälp i termer av att de få hjälp med att välja uppgifter att jag tar fram material 
 åt dem det är en sorts läxhjälp det gör jag för fler så för ah kanske 30 elever som jag ansvarar för så gör 
 jag det för varje vecka mellan 5 och 8 elever 
 
Både Johans och Karinas skola ser man alltså problematiken med att vissa behöver extra 
stöttning och har valt att erbjuda den hjälpen om än på lite olika sätt.  
 

Hemläxor för vem? 
Samtliga lärare resonerar kring för vem läxorna är till för genom att de beskriver hur de 
lågpresterande eleverna har svårare för att utföra läxor. Både Markus och Nils som inte 
använder sig av hemläxor i matematiken medger att de ibland kan skicka hem uppgifter till de 
elever som behöver fördjupa sig i något eller inte har arbetat tillräckligt på lektionen. Markus 
beskriver det enligt följande:  
 
 […]man kan få i läxa att ta igen eller jobba extra om det finns behov[…]jobbar man som man ska på 
 lektionerna så anser jag att det inte behövs några läxor skulle dock behovet uppstå kan man få en 
 uppmaning att arbeta hemma […] 
 
Markus erbjuder alltså mer uppgifter till de som behöver öva mer på något av någon 
anledning. Uppgifter som alltså skickas hem även om han i intervjun resonerar kring sin egen 
roll som lärare enligt följande:  
 
 […]jag menar jag är utbildad lärare det är jag som ska stötta de som har svårigheter 
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Något som alltså kan te sig ganska motsägelsefullt. Men han är inte ensam om denna tanke 
kring hemuppgifter. Även Nils som inte heller använder sig av hemläxor medger att ibland 
kan eleverna själva få välja om de vill träna mer hemma med något: 
 
 […]en annan anledning var att jag ville skapa tid för eleverna att om de själva önskade kunna ta hem 
 och arbeta eller öva specifika saker med det motivet att det dels övar eleverna i ansvarstagande[…] 
Syftet här är alltså att träna de elever som behöver mer repetition kring något att ta det 
ansvaret att öva på det hemma utan någon direkt stöttning av någon förälder. Likt Markus ser 
Nils hemarbete som något som inte ska påverkas av möjligheten till stöttning i hemmet: 
 
 […]ger man läxor ska de vara bra leda till resultat och vara utformade så att alla elever ska 
 kunna genomföra dem utan att de ska vara beroende av någon vårdnadshavares kunskaper i 
 ämnet[…] 
 
Alltså väljer även Nils ibland att låta elever som behöver det ta hem och träna mera men att 
han försöker utforma de uppgifterna att eleverna klarar av att öva på egen hand. Johan ser 
även han hur de lågpresterande eleverna tenderar att bli lidande av hemläxor:  
 
 […]ger man läxor oavsett ämne som är som att man förväntar sig att man jobbar så som man 
 jobbar på lektioner fast utan en lärare och utan rätt förutsättningar då skapar man ju en aktivitet som de 
 framgångsrika eleverna lyckas med och de mindre framgångsrika eleverna kommer att misslyckas med 
 […] 
 
Johan belyser alltså vikten av att inte ge ut hemläxor som medför att eleverna inte klarar av 
uppgifterna på egen hand eftersom det då är som gjort för att några elever ska misslyckas.  
Att det är de lågpresterande eleverna som missgynnas av hemläxor är ingen hemlighet heller 
för Karina:  
 
 […]jag vet att det är flera stycken som inte gör läxan och jag märker skillnad på de som gör 
 läxan ofta är det de som har det lite lättare för sig och som är ordningsamma som gör sin läxa för  att 
 det är ju de som har ett driv[…] 
 
Karina ser alltså att de som lyckas och gynnas av läxan är de som har motivationen och de 
som redan har lite enklare för matematiken som anstränger sig att genomföra uppgifterna. 
Ytterligare en problematik som Johan upplever är när elever inte har motivationen att utmana 
sig själva vid repetitionen: 
 
 […]det är lite lätt för en del att så här gör det lite bekvämt för sig jag har några som tränar 
 samma multiplikationstabeller vecka in och vecka ut då får man så pusha på lite[…] 
 
Johan förklarar hur vissa elever av någon anledning väljer att inte utmana sig själva i den mån 
de behöver. De behöver stöttning i att utmana sig själva. Nils beskriver hur föräldrar ibland 
kan se på hemläxor: 
 
 […]min upplevelse är att många föräldrar vill att eleverna ska få läxor i matematik snarare än att bry 
 sig om vad innehållet i läxorna är.  
 
 
Nils menar alltså att ibland kan föräldrarnas förväntning på att läxor ska ges ut vara större än 
meningen med att skapa bra läxor. En erfarenhet som delas av Johan. När han under ett tag 
inte använde sig av läxor upplevde han föräldrarnas respons på följande vis: 
 
 […]föräldrarna upplevde att de hade sämre koll på vad eleverna kunde[…] 
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Att föräldrarna vill ha koll på vilka förmågor eleverna innehar stärker bilden av att föräldrarna 
vill ha läxor. Lärarna lyfter på olika sätt hur de lågpresterande eleverna tenderar i att 
misslyckas med hemläxorna. Ändå är det de som inte presterat på lektioner eller av andra 
anledningar behöver träna mer på matematiken som får ta med sig uppgifter hem. Även bland 
de lärarna som inte använder sig av läxor. Något som lärarna är medvetna om och därför 
försöker konstruera läxor som inte kräver någon stöttning vid utförandet. Vidare ser även två 
lärare hur föräldrar i det närmsta förväntar sig att eleverna har läxor.  
 

Hemläxor tar tid 
Samtliga lärare lyfter att de ser en viss problematik då elever behöver lägga ner för stor del av 
sin fritid på läxor. Johan och Karina som använder sig av läxor uttrycker att det inte ska för 
lång tid utan vara överkomligt. Johan väljer att belysa det enligt följande:  
 
 […]fyra gånger och då är det en kvart per gång alltså de får bestämma lite när de gör det så de kan slå 
 ihop tillfällen de kan göra det på helgen som de känner men det är varje vecka och det är  motsvarandes 
 en timmas träning då[…] 
 
Johan anser alltså inte att hemläxan ska ta för stor del av elevernas fritid och har lagt en 
begränsning på ungefär en timma i veckan. En uppfattning som han delar med Karina: 
 
 […]och tiden det ska ju kännas överkomligt att göra den läxan inte att det tar för lång tid känner jag 
 för det tycker jag inte att en läxa ska göra[…] 
 
Karina ser på hemläxan som något som ska kännas överkomligt och att eleverna inte ska 
behöva sitta flera timmar med läxan. Hon förtydligar sitt resonemang när hon beskriver hur 
länge hon anser är rimlig att sitta med problemlösningen som hon ger i läxa:  
 
 […]då säger jag så att läxan med den är att man ska ha läst och suttit med den tänker jag mig då i tio 
 minuter fem-tio minuter och att man har försökt och kanske påbörjat det är läxan men sen att man 
 kanske inte kan lösa den det gör ingenting[…]  
 
Hon anser alltså att eleverna inte ska behöva sitta för länge med läxan och om de inte klarar 
av att lösa den är det inte hela världen bara de har försökt en viss tid. Att läxor tar tid från 
elevers fritid delar Johan och Karina med Markus som ser på det enligt följande:  
 
 […]jag vill att eleverna skall ha lite fritid också. 
 
Markus anser alltså att tiden eleverna spenderar i skolan bör räcka för att de ska utveckla de 
förmågor som krävs och att de sen ska erhålla sin fritid och möjlighet till ledighet. Även Nils 
ser tiden som en viktig del i användandet av hemläxor men det är snare tiden han själv la ner 
på att utforma och följa upp läxor han ser som problematiken:  
 
 Först och främst lade jag orimligt mycket tid på förbereda läxor och sen även efterarbeta läxor i form av 
 uppföljning relation till att planera lektioner […]  
 
Nils anser alltså att han tidigare lagt ner nästan lika mycket tid till att planera och genomföra 
läxor som han la på att förbereda lektioner men att resultatet inte blev vad han tänkt sig. Att 
det tar tid att använda sig av läxor delar Nils med de andra lärarna också. Johan delar i den 
närmsta problematiken med för- och efterarbete läxor kan medföra: 
 
 […]alltså jag la lika mycket tid på att förbereda veckans matteläxor som jag la på att förbereda en 
 lektion och jag lämnade ut dem och jag fick tillbaka dem och jag rättade dem vilket tog ungefär lika 
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 mycket tid till och med lite mer och det gav mig ingenting i bedömning för man kan inte lita på vad de 
 har gjort själva[…] 
 
Johan delar alltså uppfattningen om hur mycket arbetsbördan ökar för lärare som ger ut läxor 
utan att kunna använda det om bedömningsunderlag. Han förklarar även ett annat problem 
med användningen av hemläxor: 
 
 […]man får lägga lite mer tid på att individanpassa[…]undervisningen man har jag menar 
 liksom att behöva individanpassa det är ju ändå bra det är ju samma anpassning jag behöver göra  när 
 jag undervisar dom annars också och att liksom lära dom strategier och hemarbete kräver  undervisning 
 och det ska det göra för att det ska hänga ihop med undervisningen[…]  
 
Johan upplever alltså att individanpassningen kan ta tid och vara krävande i vissa fall även om 
han ser det som positivt. Det är något som Karina även vittnar om till viss del. Karina 
beskriver problematiken med för många elever och svårt att kontrollera att eleverna faktiskt 
gör sina läxor:  
 
 […]nu har jag ju 78 eller 50 har jag bara i matte faktiskt men jag har så många elever ändå jag har  78 i 
 de andra ämnena så det är så många barn i omlopp så det är på den här skolan svårt att hålla koll på 
 vilka som gör läxan och vilka som inte gör läxan men jag vet att det är flera stycken som inte gör 
 läxan[…] 
 
Karina som har 50 elever i matematiken upplever det alltså svårt att följa upp och kontrollera 
att samtliga elever genomför läxan och faktiskt tar till sig den kunskapen läxan är tänkt att ge. 
Samtliga lärare är på något sätt måna om att eleverna ska erhålla sin fritid och vill inte att 
läxan ska ta för lång tid för eleverna att utföra. De upplever även att konstruerandet och 
uppföljningen av läxan kan ta tid och vara problematisk i vissa fall.  
 

Hemläxans förtjänster 
Samtliga lärare lyfter på något sätt att de ser problematiken med att använda sig av hemläxor, 
det är dels hur den slår mot de lågpresterande eleverna men även tidsaspekten både vad gäller 
elevernas fritid och för läraren när det kommer till för- och efterarbete som läxorna kräver. 
Lärarna ser ändå att läxor fyller en viktig funktion. Nils förklarar: 
 
 […]Nackdelen med att inte använda läxor kan vara att de elever som arbetar långsamt i skolan och som 
 inte har den mognadsnivån att de själva tar ansvar att ta hem och färdighetsträna inte får tillräcklig 
 träning[…] 
 
Nils ser alltså att vissa elever behöver mer tid än den schemalagda tiden för att utveckla sina 
matematiska kunskaper. Detta delar han även med Markus som inte han heller använder sig 
av hemläxor: 
 
 Det kan bli så att eleverna lär sig mindre för att de arbetar inte lika mycket med matematik[…] 
 
Eleverna erhåller alltså mindre tid för matematiken och erhåller därför inte samma 
kunskapsinhämtning. Johan har också sett tydliga skillnader då han tillämpat matematikläxor 
och då han inte gjort det:  
 
 […]märker jag att de är mycket säkrare på just färdighetsträning och på färdigheter som huvudräkning 
 och så och det tycker jag är ganska skönt för det är så otroligt central del för att  sen kunna förstå saker. 
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Johan menar alltså att läxorna hjälper eleverna att få mer tid att färdighetsträna. Karina väljer 
att se nyttan med hemläxorna på ett annat sätt: 
 
 För att få en djupare förståelse för barnen […]jag märker skillnad på de som gör läxan ofta är det de 
 som har det lite lättare för sig och som är ordningsamma som gör sin läxa för att det är ju  de som har ett 
 driv och jag tycker det är viktigt att de också får den möjligheten då och utveckla sig[…] 
 
Karina ser på läxan att de elever som behöver utmanas och ligger långt fram erbjuds 
ytterligare möjligheter att fördjupa sina kunskaper samtidigt som hon ser att de lågpresterande 
eleverna även får ytterligare en möjlighet att träna. Vad de även delar är att syftet och 
utformningen är viktig för att erhålla nyttan med hemläxan. Markus beskriver det enligt 
följande:  
 
 Undervisningen i skolan är individanpassad vi ska alltså anpassa oss utefter de elever vi 
 undervisar[…] 
 
Markus menar alltså att han behöver anpassa de alla uppgifter han gör efter elevernas 
förutsättningar. Det spelar ingen roll vad det är för uppgift. Individanpassade läxor är något 
även Johan lyfter som centralt. Tidigare har han arbetet med läxor som han inte upplevt vara 
speciellt bra:  
 
 […]verkligen förut hade vi traditionella läxor som var att vi typ designade en a4 med fyra 
 uppgifter liksom som var precis som uppgifter i boken nästan och då fick alla med det hem och  då 
 var det väldigt svårt för vissa att göra läxan och det var väldigt svårt att bedöma vad det  egentligen var 
 alltså om de hade gjort det själva eller om de fått hjälp av någon förälder eller av en kompis eller så[…] 
 
Han upplevde att de läxorna som syftade till att kontrollera någon form av kunskap var väldigt 
dåliga då de var svårt att veta vad som var elevens kunskap och inte. Han arbetar istället med 
repetitionsläxor och menar att även om individanpassningen kan ta tid är den viktigast för att 
få läxan att fungera som ett pedagogiskt verktyg: 
 
 […]man får lägga lite mer tid på att individanpassa[…]undervisningen man har jag menar 
 liksom att behöva individanpassa det är ju ändå bra det är ju samma anpassning jag behöver göra  när 
 jag undervisar dem annars också och att liksom lära de strategier och hemarbete kräver  undervisning 
 och det ska det göra för att det ska hänga ihop med undervisningen[…] 
 
Johan menar att även om det tar tid att individanpassa uppgifter skiljer det sig inte egentligen 
åt från den vanliga individanpassningen han gör under lektionerna. Det är en anpassning han 
ändå måste göra och därför egentligen bara är till hans fördel. Nils resonerar kring huruvida 
han skulle kunna tänka sig en användning av hemläxor i matematiken och delar de andra 
lärarnas uppfattning om att läxor behöver vara individanpassade och utformade att uppnå det 
läxan är tänkt att ge: 
 
 Ger man läxor ska de vara bra leda till resultat och vara utformade så att alla elever ska kunna 
 genomföra dem utan att de ska vara beroende av någon vårdnadshavares kunskaper i ämnet ger man 
 inte läxor ska det motiveras med att lektionerna håller en god kvalitet och att det som annars skulle 
 varit del av läxan löses på annat sätt[…] 
 
Nils menar att det man har som syfte med läxan även bör vara det läxan hjälper till att 
utveckla samtidigt som läxan bör vara individanpassad eftersom det inte går att förvänta att 
någon i hemmet stöttar med läxorna eftersom det är en lärares uppgift.  
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Resultatet i förhållande till teoretisk ram 
I det sociokulturella perspektivet på lärandet ses stöttning som centralt vid lärande (Vygotsky, 
1978). Vid användandet av hemläxor ser lärarna att det finns en viss problematik vad gäller 
stöttningen eftersom det varken går att garantera eller att förvänta sig att alla vårdnadshavare 
har den möjligheten eller kunskapen det krävs för att stötta sina barn. Vidare resonerar lärarna 
kring hur det tenderar vara de lågpresterande eleverna som har svårast att genomföra läxorna 
ändå är det ofta de som får ta hem extrauppgifter. Elever som tenderar att behöva mer tydlig 
scaffolding och explicit undervisning i strategier och strukturer för att klara av att utföra 
uppgifterna på egen hand (Wood, Bruner & Ross 1976). Något som även framkommer är hur 
att det tar tid från deras planering att dels skapa och dels följa upp läxorna. Tid som de ibland 
upplever att det kunde lagt på annat. Denna tid tar det för att skapa uppgifter som är 
utformade utifrån varje enskild elev och dess behov för att nå sin proximala zon för 
utveckling (Vygotsky 1978).  Vad som även framkom var att lärarna utformat sina hemläxor 
med ett tydligt syfte för att utveckla en viss förmåga. Något som Hattie (2009) beskriver som 
centralt vid utformningen av läxor. Ofta var den pedagogiska tanken med läxor att repetera 
sina kunskaper och genom det utvecka sin matematiska förmåga.    
 

DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet syftar till att först diskutera resultatet i relation till tidigare forskning i 
form av en resultatdiskussion. Sedan följer en diskussion kring val av metod för 
undersökningen i en metoddiskussion. Slutligen följer en redogörelse för de didaktiska 
konsekvenser undersökningen leder till.  
 

Resultatdiskussion 
Under detta avsnitt diskuteras det resultat som framkommit av intervjuerna och ställs i 
relation till tidigare forskning kring området. Resultatdiskussionen presenteras i tre 
underrubriker; Problematik med hemläxor, Repetition som hemläxa och hemläxans 
förtjänster. 
 

Problematik med hemläxor 
Resultatet visar flertalet olika problematiska situationer med hemläxor, situationer som 
delades av lärarna oavsett användandet av hemläxor. Det främsta problemet de såg var att 
lågpresterande elever behövde scaffolding snarare än fler hemläxor. Scaffolding de borde 
erhålla ifrån en lärare, dels då det inte går att förvänta sig att eleverna har möjligheten till 
stöttning i hemmet och dels eftersom att vara lärare är en viss profession. Van Voorhis (2011)  
och Westlund (2004) menar även de att det är bekymmersamt att förvänta sig av hemmet att 
de ska kunna stötta vid hemläxor då möjligheten till stöttning varierar för eleverna. 
Variationen handlar främst om kunskapsbrist och tidsbrist. En aspekt som Forsberg (2007) 
uttrycker som problematiskt vid stöttning hemma är att det tenderar att uppstå en konflikt 
mellan vårdnadshavare och barn. Denna konflikt uppstår när vårdnadshavarna uppmanar sina 
barn att läsa läxorna alternativt när vårdnadshavare och barn inte kommer överens om hur 
läxorna ska utföras, exempelvis olika uträkningssätt inom matematiken. Även detta är något 
som framkom av intervjuerna. Dessutom visade undersökningen att hemläxors primära 
uppgift inte var att elever skulle behöva få hjälp att utföra läxorna hemma utan att det var ett 
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bra sätt att kartlägga vad eleverna kunde behövde träna mera på. Lärarna var således förtrogna 
med att det är problematiskt med en förväntning av stöttning i hemmet och utformade sina 
matematikläxor utifrån det. De faktorer som lärarna ansåg problematiska med hemläxor kan 
förklara, till viss del, vad Hattie (2009) och Cooper och Valentine (2001) menar i svårigheten 
med att generalisera hemläxor som ett homogent pedagogiskt verktyg i skolan. Hemläxor ser 
olika ut beroende på vem som ger ut dem. Något som i sin tur tenderar att leda till att det är 
svårt att se vad eleverna faktiskt vinner i kunskapsinhämtning av hemläxor. Hattie (2009) 
menar att bland lågstadieelever är förtjänsten i det närmsta noll och kan även i vissa fall 
resultera i negativ påverkan. Även Gu och Kristoffersson (2015) delar denna tanke kring 
hemläxors negativa påverkan, det är misslyckanden vid utförandet av hemläxor som tenderar 
att skapa felaktiga rutiner och genom det kan en negativ bild av skolan förstärkas, något som i 
sin tur kan leda till en försämrad skolprestation. Vidare skriver Gu och Kristoffersson (2015) 
och Westlund (2004) att det är främst de lågpresterande eleverna som tenderar att få en 
reducerad motivation till skolan och dess skolarbete och i slutändan ökar skillnaderna bland 
elevernas resultat. Att det är de lågpresterande eleverna som tenderar att misslyckas 
framkommer av resultatet att lärarna är medvetna om Det synliggörs bland annat genom att de 
eleverna som inte förmår att göra hemläxor tenderar att inte heller behöva utföra hemläxor. 
Liangs (2010) studie visar att relationen mellan tiden eleverna lägger ner på sina hemläxor 
och ökade resultat inte går hand i hand utan snarare visar sig vara tvärtom. Lågpresterande 
elever har en viss tendens att behöva lägga ner mer av sin tid på att genomföra hemläxor då de 
har svårare att utföra dem, vilket förstärker synen att det är de lågpresterande eleverna har 
svårast när det kommer till hemläxor. Galloway, Conner och Pope (2013) menar att fler och 
fler elever känner sig stressade över att hinna med allt som förväntas av dem. Där är 
skolarbeten en stor del av denna stress eleverna upplever. Undersökningen visar att lärarna är 
medvetna om denna aspekt då de tar den i beaktning när de försöker reglera tiden av hur lång 
tid det är rimligt att hemläxorna tar. Lärarna värnade om att eleverna skulle erhålla fritid. En 
ståndpunkt som var gemensam oavsett om de tillämpade hemläxor i matematiken eller ej. Det 
finns således flertalet problematiska aspekter att ta i beaktning när det kommer till 
användandet. Problem lärare behöver resonera kring innan hemläxor tillämpas. 

Hemläxan som repetitivt redskap 
Resultatet visar att den främsta anledningen till användandet av hemläxor i matematiken är 
dess funktion som repetitiv. Vinningen i att erbjuda möjligheten för eleverna att repetera sina 
kunskaper var det främsta argumentet i användandet av hemläxor. Vad som ytterligare 
framkom var synen på hemläxan som förberedande diskussionsunderlag till kommande 
lektioner. Lärarna som använde sig av hemläxor upplevde att de elever som utförde 
hemläxorna erhöll en djupare förståelse för matematiken. Denna typ av argumentation 
stämmer väl överens med vad Hellsten (1997) och Van Voorhis (2004) beskrivit som vanligt 
förekommande argument kring hemläxor. Vad som även blir intressant till denna aspekt är att 
likaså de två lärarna som inte använde sig av hemläxor kunde argumentera för och relatera till 
att repetitionen som hemläxan erbjuder är fördelaktig. 
 
Vad som ytterligare framkom av intervjuerna med lärarna som inte använde sig av hemläxor 
var att ibland när elever inte arbetat eller presterat tillräckligt under lektionstid finns det 
möjlighet att extrauppgifter skickas hem för att dessa elever ska erbjudas en extra chans att 
öva mer på någonting. Uppgifter som dessa kan ses som en arbetsprestationsläxa. Enligt 
English och Visser (2014) har repetitionen en betydande roll i lärandet något som då stämmer 
överens med lärarnas uppfattningar om att elever behöver erbjudas möjligheter till att träna 
mer inom flera områden. Zigterman, Simone och Bell (2014) och Fernández-Alonso, Suárez-
Álvarez och Muñiz (2015) menar att repetitionen är bra men att det bör tillkomma nya saker i 



 

21 
 

repetitionen för att den ska kunna utveckla och stärka de förmågor som är tänka. Enkom för 
att något repeteras dubbelt upp behöver det nödvändigtvis inte generera i en djupare kunskap 
utan de behöver tillkomma nya utmaningar succesivt. Denna tanke är något som går hand i 
hand med Vygotskys (1978) tankar om nästa zon för utveckling. En utveckling som lärare 
behöver vara aktiva och stötta vid. Denna scaffolding och således specialanpassning 
problematiseras i resultatet. Lärarna uttrycker att de behöver lägga tid på att specialutforma 
hemläxor men de ser inte det enbart som ett problem då det har med deras yrkesroll att göra. 
Dessa anpassningar hade de behövt göra oavsett om de använder sig av hemläxor eller inte. 
Resultatet visar följaktligen att den problematik som finns med repetitionen är något lärarna är 
förtrogna med.  

Hemläxans förtjänst 
I och med att Hattie (2009) visar att hemläxor bland yngre elever har nästan noll i påverkan 
för deras skolresultat och till och med ibland innebära en negativ effekt och att även Gu och 
Kristoffersson (2015) och Westlund (2004) delar denna uppfattning blir det intressant att se 
vilka förtjänster som kan finnas med hemläxor i matematiken. Som tidigare nämnt belyser 
Hattie (2009) och Cooper och Valentine (2001) svårigheterna i att generalisera hemläxor som 
ett homogent pedagogiskt verktyg. Hemläxorna tenderar att skilja sig åt markant vilket också 
då kan ses som förklaringen till huruvida hemläxor fungerar eller inte. Samtliga lärare 
beskriver hur de gör specialanpassningar i sin undervisning för att nå sina elever och deras 
nästa zon för utveckling. Något de får stöd från bland annat Wood, Bruner och Ross (1976) 
och Vygotsky (1978) som inom det sociokulturella perspektivet på lärande lyfter stöttning 
som centralt för att nå sin nästa zon för utveckling. Vidare får de även stöd från exempelvis 
English och Visser (2014), Gu och Kristoffersson (2015) och Westlund (2004)  som menar att 
eleverna behöver få en explicit undervisning i strategier som de kan tillämpa vid inlärning 
som exempelvis repetition. Vidare belyses vikten av att kritiskt granska sina hemläxor för att 
de verkligen ska utveckla de förmågor som är planerade. Hemläxor skiljer sig med andra ord 
inte från vanliga lektioner. Det behövs göras specialanpassningar för varje enskild elev och 
utifrån dess behov varje dag. Hemläxorna behöver precis som en lektion vara utformad att ge 
eleverna möjlighet att utveckla det tänkta lärandeobjektet utifrån deras unika behov. Vad som 
även framkommit av tidigare forskning (Gu & Kristoffersson 2015; Hattie 2009) är hur det är 
de lågpresterande eleverna som tenderar att misslyckas och ha minst nytta av hemläxorna, 
något som även lärarna resonerar kring. För att inte hamna där att hemläxor medför att 
eleverna tappar i motivation menar Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Kunter och Baumert (2010) 
att det är viktigt att hemläxorna syftar till något och är relevanta för eleverna. Även denna 
aspekt är något som lärarna tar i beaktning i sina resonemang. Lärarna lyfter detta till trots 
flera goda exempel på förtjänster med hemläxor. Exempel på dessa förtjänster var, att det är 
en möjlighet att fördjupa kunskaper, en möjlighet för elever som är högpresterande att erhålla 
en än djupare kunskapsförståelse och genom det prestera bättre. De lågpresterande eleverna 
kan se hemläxan som ett alternativ att öva mer om de är i behov av mer träning. Hemläxan 
ges alltså som en from av fördjupning. Resultatet visar även hur det går att arbeta med en 
frivillig hemläxa att det ger en möjlighet för eleverna att ta eget ansvar för sin utveckling. De 
elever som vill ta hem hemläxor har möjlighet till det och därav en extra möjlighet att kunna 
träna mer på det de känner sig i behov utav. Något som lärarna får stöd från forskningen där 
English och Visser (2014) och Zigterman, Simone och Bell (2014) visar att repetition med 
tydligt syfte och mål ger en ökad kunskapsinhämtning, framförallt i relation till en explicit 
undervisning kring strategier hur repetitionen kan gå till. Ytterligare aspekter som Van 
Voorhis (2011) lyfter för att erhålla fungerande hemläxor är betydelsen av att utforma läxor 
med lagom svåra uppgifter som eleverna klarar av att lösa på egenhand och som inte heller tar 
allt för lång tid att utföra. Slutligen om hemläxorna är utformade i ett tydligt syfte, har en 
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meningsfullhet och eleverna vet varför de bör repetera sina kunskaper visar både lärarnas 
erfarenheter och forskning på att hemläxor ger en ökad kunskapsinhämtning.  

Metoddiskussion 
I denna undersökning tolkades och analyserades respondenternas svar med den hermeneutiska 
tolkningsläran som grund. En problematik vid användandet av hermeneutiken är att 
tolkningen är subjektiv och därför kan leda till att svaren placeras i en felaktig kontext eller på 
annat sätt misstolkas. Vad som även kan förekomma är att tolkningen och analysen kan 
komma att påverkas om något tillförs som gör att det finns skäl att revidera tolkningen. Det 
finns därför skäl, som alltid, vid en hermeneutisk undersökning att vara reserverad utifrån 
dessa argument.  
 
Vidare bör val av redskap anses vara till sin fördel i denna undersökning. I och med att det var 
lärarnas resonemang kring matematikhemläxor som undersöktes var det därför betydande att 
låta lärarna själva komma tilltals och ge dem utrymme att kunna argumentera för sina 
ställningstaganden. Vid intervjun erbjöds respondenterna möjligheten att resonera kring 
matematikhemläxor genom att de fick tala till punkt utan avbrott samt möjlighet att förtydliga 
oklarheter närmare vid de fall där det behövdes. Att respondenterna valdes ut att representera 
olika sidor av problematiken, hemläxor i matematiken skapades således en källtriangulering i 
undersökningen och bör även det ses stärkande av val av redskap. En problematik som 
uppstod vid genomförande av undersökningen var att finna lärare som aktivt inte arbeta med 
hemläxor i matematiken. Bristen på matematiklärare som inte tillämpar hemläxor begränsar 
urvalet något. Vad som däremot blev vinningen genom detta var att de som inte använde sig 
utav hemläxor i matematiken gjorde det med en tydlig tanke och idé om varför.    
 
Vad som skulle kunna komma att förstärka denna undersöknings tillförlitlighet skulle vara att 
i efterhand erbjuda respondenterna möjlighet läsa sina intervjusvar och korrigera oklarheter 
alternativt att låta respondenterna läsa sina intervjuer och erbjuda dem en möjlighet att lägga 
till information efter en transkribering. Informanterna erbjöds enbart denna möjlighet vid 
intervjuns slut i fråga om de ville tillägga något alternativt om något varit oklart. Ett annat 
tänkbart problem är om dokumentationen i form av att datorn på något sätt inte kunnat spela 
upp intervjuerna i efterhand och då medföra problem med att säkerhetsställa respondenternas 
svar. Utifrån det ovan beskrivna bör val av metod samt intervju som redskap anses vara till sin 
fördel samt tillförlitligt. 
 

Didaktiska konsekvenser 
Resultatet och den tidigare forskningen visar upp en entydig bild kring både förtjänster och 
nackdelar i användandet av hemläxor. I och med att forskning pekar åt att hemläxor främst i 
de yngre åldrarna har en försummande liten inverkan på deras lärande, i det närmsta noll, blir 
det blir extra viktigt att som lärare ställa sig frågorna i vilket syfte har eleverna läxor och vad 
lär de sig på det. Det blir en slags kvalitetssäkring av undervisningen och dess arbetsmodeller. 
Vidare är det av yttersta vikt att ta i beaktning att de lågpresterande eleverna främst men även 
de högpresterande eleverna kan erhålla en viss motivationsminskning och uppleva skolan som 
stressande och plågsam vid läxläsning. Det är något som medför att det blir betydande att 
försöka skapa meningsfullhet för eleverna och att hemläxorna känns överkomliga. Vidare är 
det centralt att hemläxan har ett klart syfte för att den i efterhand ska kunna mätas och 
granskas i huruvida den ger den kunskap som är tänkt. En hemläxa i sig självt ger ingen direkt 
ökad kunskap utan den måste regleras ut utformas med eleverna i centrum. En ytterligare 
aspekt på problematiken kring hemläxor är tiden det tar för varje lärare att utforma och 



 

23 
 

genomföra hemläxorna. Dels tar det viktig tid från lektionsplaneringen sen är det även svårt 
att bedöma något som inte är säkerhetsställt vad eleven faktiskt kan efter att ha utför 
hemläxan om inte någon form av läxförhör genomförs. Användandet av hemläxor ska således 
vara överkomligt i tid för såväl elever och föräldrar som för lärare. Hemläxor behöver kännas 
meningsfulla och vara utformade med ett tydligt syfte.  
 
Att vara lärare är en profession och inom den professionen ingår att utforma hemläxor och 
utforma hemläxor som fungerar. En konsekvens av att forskning pekar på att hemläxor inte 
fungerar blir att en debatt kommer till ytan. En debatt som i många fall kan vara nyttig för att 
kvalitetssäkra utbildningen. På samma sätt som grundskolan ska kvalitetssäkras behöver 
lärarutbildningen kvalitetssäkras och då bör en undervisning kring hur arbete med hemläxor 
kan se ut genomföras. Frågan i stort är egentligen inte om hemläxor fungerar utan snarare hur 
de utformas för att fungera. Hur kan lärare bli bättre på att ge ut meningsfulla läxor med ett 
tydligt syfte och mål. Precis som forskningen problematiserar kring en generalisering kring 
hemläxor då det tenderar att vara en heterogen grupp behöver forskning nu fokusera än mer 
på hur läxor bör utformas om de ska användas.  
 
Det blir följaktligen viktigt att ställa sig flera pedagogiska frågor innan en hemläxa skickas 
hem i tron om att den ska generera en ökad kunskapsförståelse. Hemläxan kan ses som en 
fördjupning där elever får träna mer om de behöver det eller erbjuds en extra möjlighet att 
fördjupa sig inom vissa områden. Vad som till sist blir en viktig fråga att ställa sig är 
tidsfrågan. Finns tillräckligt med tid att utforma en väl fungerande läxa med för- och 
efterarbete samtidigt om elever innehar tillräckligt med fritid och möjligheter att genomföra 
läxan i hemmet eller skapar det en segregation och ökar skillnaderna på ett negativt sätt. 
Hemläxan bör inte ses som självklar del i skolan utan snarare som ett komplement. Den 
experthjälp varje enskild elev är i behov av och har rätt till finns i skolan och kan inte 
garanteras i hemmet. Slutligen, vem på skolan bestämmer vilket ämne som har rätten till 
elevernas fritid. Denna undersökning utgår från matematiklärarnas synvinkel men hur är det 
om samtliga ämnen plötsligt kräver 15 minuter av elevernas fritid. Då är inte hemläxan längre 
en liten del av fritiden.  

Kunskapsbidraget för fältet 
Det kunskapsbidrag som denna undersökning bidrar till är en problematisering kring 
generaliseringen av begreppet hemläxor. Hemläxor är betydligt mer komplext än att det går 
att ses som ett homogent pedagogiskt verktyg. Samtidigt belyser undersökningen till viss del 
avsaknaden av riktlinjer kring hur lärare bör tänka kring användandet av hemläxor från 
lärosäten. Hemläxor förväntas i det närmsta att förekomma samtidigt som det inte är reglerat i 
de styrdokument som skolan tillhandahåller. Det blir därför viktigt att som lärare noga planera 
och fundera huruvida eleverna erhåller en djupare kunskap vid användandet av hemläxor då 
de inte ska användas för användandes skull. Det är läraren som besitter professionen och 
kunskapen i om eleverna och dess behov. 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor till lärare med hemläxor:  
 

1. Hur ofta har dina elever hemläxor i matematiken? 
2. Hur är dina hemläxor i matematiken utformade? Får alla elever ”samma” läxa? Är de 

baserade på tid eller mängd? 
3. I vilket syfte har du valt att arbeta med hemläxor i matematiken? 
4. Återkopplar ni matematikläxan på något sätt i klassrummet, i så fall hur? Om inte 

Varför? 
5. Ser du någon nackdel vid användandet av hemläxor? 
6. Hur ser du på möjligheten för varje elev att får den stöttning hemmavid som de 

behöver vid hemläxor? 
7. Erbjuder ni läxhjälp på skolan? 
8. Hur ser du på hemläxan som en del av en likvärdig skola? 
9. Har du funderat på att inte använda dig av läxa i matematiken, Varför/Varför inte? 
10. Vill du tillägga något eller har något varit oklart? 

 
Intervjufrågor till lärare utan hemläxor: 
 

1. Har du tidigare arbetat med hemläxor inom matematiken? Hur såg de ut, fick alla 
samma läxa?  

2. I vilket syfte har du valt att inte arbeta med hemläxor i matematiken? 
3. Ser du någon nackdel i att inte använda hemläxor? 
4. Hur får du föräldrarna delaktiga i skolarbetet? 
5. Skulle du kunna tänka dig att använda dig av hemläxan som ett pedagogiskt verktyg? 
6. Hur ser du på att inte använda hemläxor som en del av en likvärdig skola? 
7. Är du ensam om att inte ge ut matematikläxor på din skola? 
8. Har du behövt motivera ditt val av att inte ge ut hemläxor för föräldrar eller kollegor? 
9. Vill du tillägga något eller har något varit oklart? 

  



 

 
 

BILAGA 2 
 

 
Informationsblad  
Denna information är avsedd för de lärare som medverkar i undersökningen hemläxor i 
matematiken. 
 
 
Hej!  
 
Jag är en lärarstudent som läser åttonde och sista termin till grundskollärare 4-6  vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 
terminen skriver jag ett examensarbete på avancerad nivå i syfte att undersöka ett valt område. 
 
Syftet med min undersökning är att synliggöra hur matematiklärare resonerar kring hemläxor 
i matematiken. Jag har därför valt att intervjua ett antal lärare som får redovisa för sina 
tankegångar om varför/varför inte de använder sig utav hemläxor i matematiken.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta i transkriberingen men samtliga deltagare i 
undersökningen kommer att förbli anonyma, vad gäller personnummer, namn och arbetsplats. 
Allt material som tillhandahålles kommer enbart ligga till grund för undersökningen och 
kommer efter färdigställandet av undersökningen att förstöras. Samtliga deltagare har även 
rätten att närsomhelst, under arbetets gång, avbryta sitt deltagande.  
 
Högskolans och min avsikt är att examensarbetet ska publiceras på internet via DiVA 
(Digitala Vetenskapliga Arkivet) när arbetet är avslutat. 
 
Vid eventuella frågor kontakta: 
 
Timmie Löfgren; 
Mail: sXXXXXX@student.se 
Telefonnummer: 07XX-XXXXXX 
 
 
Jag ser fram emot att få intervjua dig och ta dela av dina erfarenheter, 
 
Tack på förhand!  
Timmie Löfgren 
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