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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att bidra med mer kunskap kring användande av 

matematikläxor ur ett likvärdighetsperspektiv. Undervisningen i den svenska skolan 

ska enligt skollag och läroplan innefatta en kompensatorisk likvärdighet och anpassas 

efter elevernas olika förutsättningar och behov vilket också bör gälla eventuella läxor. 

Likvärdighet innebär inte i detta fall att alla elever ska få samma undervisning utan 

snarare att alla elever ska få möjlighet att nå målen genom olika vägar och därför 

fokuserar studien på individanpassningar av matematikläxor. Forskningsfrågorna för 

studien handlar om i vilken omfattning matematiklärare anger att de individanpassar 

matematikläxor till elevernas språk- och matematikkunskaper, vilka anledningar 

lärarna anger till att de ej individanpassar läxorna i de fall detta inte görs samt i vilken 

utsträckning matematiklärarna anger att det finns riktlinjer som rör individanpassning 

av läxor på de skolor där de jobbar. Studien bygger på en enkätundersökning bland 112 

matematiklärare i grundskolan samt gymnasiet och resultaten visar att många av de 

deltagande matematiklärarna individanpassar matematikläxor och tar hänsyn till 

elevers språk- och matematikkunskaper i detta arbete vilket kan främja en 

kompensatorisk likvärdighet. De deltagande lärarna anger olika anledningar till att 

matematikläxor inte individanpassas i de fall där detta inte görs. Huruvida 

matematiklärarna gör individanpassningar av läxor eller inte kan, utöver personliga 

ramfaktorer gällande både elever och lärares behov och förutsättningar, sägas påverkas 

av tidsramar och organisatoriska ramar. Få av matematiklärarna anger att de arbetar 

vid skolor där det finns riktlinjer för läxanvändning och enbart två av dessa lärare 

arbetar vid skolor där riktlinjerna specifikt berör individanpassning av läxor.  

 

Nyckelord: enkätstudie, ramfaktor, kompensatorisk likvärdighet.  
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Inledning  

Användandet av läxor i skolan är ett omdiskuterat ämne och debatten handlar till stor 

del om läxornas effekter när det gäller elevers skolprestationer vilket är ett område där 

forskning visar på olika resultat. I Nationalencyklopedins ordbok förklaras idag 

begreppet läxa som en “avgränsad skoluppgift för hemarbete” (”Läxa”, ne.se, 2019) och 

inom läxforskning, liksom i denna studie, används ofta en snarlik definition av 

begreppet som uppgifter som läraren ger till sina elever och som de förväntas utföra 

utanför den ordinarie skoltiden (Güven & Akçay, 2019; Hong, Wen & Peng, 2011; 

Rosário, Núñez, Vallejo, Cunha, Nunes, Cuncha, Fuentes & Valle, 2018; Skolverket, 

2014).  

Matematikämnet tycks vara ett ämne där läxor används flitigt (Fan, Xu, Cai, He, & 

Fan, 2017; Rosário, Núñez, Vallejo, Cunha, Nunes, Mourão & Pinto, 2015) och i mitt 

arbete på flera olika skolor inom flera olika stadier har jag endast varit med om att 

matematiklärare har individanpassat läxor i ett fåtal fall och då enbart till elever som 

haft svårigheter med matematiken. Det har alltså varit betydligt mer förekommande, 

utifrån min erfarenhet, att alla elever har fått samma läxa oavsett hur mycket av 

innehållet de tycks ha förståelse för vilket jag har funderat en del kring. Används 

matematikläxor på detta sätt inom svenska skolor i stor utsträckning eller har jag helt 

enkelt kommit i kontakt med undantag från hur de flesta matematiklärare arbetar? 

I en avhandling skriven av Max Strandberg (2013a, s. 48) framkommer det att 

forskning kring läxor i Sverige mestadels handlar om uppfattningar om läxor samt hur 

de påverkar eleverna i vardagen. Vidare så nämns det i en annan artikel av samma 

författare att det dock saknas forskning gällande läxors kvalitet (i förhållande till målen) 

och likvärdighet (Strandberg, 2013b) vilket jag har tagit fasta på. I denna studie, 

specifikt inriktad på matematikläxor, står likvärdighetsaspekten därför i fokus med den 

kompensatoriska likvärdigheten (Skolverket, 2012) som en teoretisk utgångspunkt.  

Undervisningen i den svenska skolan ska enligt styrdokument som skollagen 

(2010:800) och läroplaner (Skolverket 2011; Skolverket, 2018) vara likvärdig och 

anpassas så att eleverna ska få möjlighet att uppnå målen trots olikheter vilket även bör 

omfatta matematikläxor. Individanpassning främjar en kompensatorisk likvärdighet 

eftersom skillnader i elevers förutsättningar och behov kompenseras i utbildningen 

(Kornhaber & Griffith, 2014; Lindensjö & Lundgren, 2014; Skolverket, 2012). Men hur 

ser det egentligen ut med graden av individanpassning av matematikläxor i praktiken? 

Lärare påverkas av ramfaktorer som antingen begränsar eller möjliggör val gällande 

undervisningen (Lundgren, 1994; Pettersen, 2008) och i hur stor utsträckning tar de 

hänsyn till exempelvis personramar som elevers språk- och matematikkunskaper när 

de individanpassar matematikläxorna? Detta är några av de frågor som jag genom 

denna studie ämnar bidra med mer kunskap kring.  
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Bakgrund  

I denna del av texten presenteras en del av vad som lyfts fram i tidigare forskning kring 

läxor, likvärdighet i utbildning samt individanpassning. Inledningsvis beskrivs hur 

arbetet med läxor i den svenska skolan har sett ut och ser ut med grund i bland annat 

styrdokument. Vidare tar texten upp vad likvärdighet i utbildningssammanhang kan 

innebära samt hur detta bör påverka lärare i arbetet med undervisning. Slutligen 

behandlas individanpassning av läxor och texten går sedan också in på 

individanpassning av matematikläxor mer specifikt.  

Läxor i den svenska skolan 
Synen på läxor inom den svenska skolan har förändrats över tid. Från att i Lgr 1962 ses 

som någon form av arbetsfostran och ett sätt för eleverna att tillgodogöra sig färdigheter 

och kunskaper skiftade synen på läxor till att de, i Lgr 69, lyftes fram som någonting 

som snarare borde vara frivilligt för eleverna. Vidare fick läxor sedan större vikt igen i 

Lgr 80 när de uttryckligen blev en del av arbetssättet i skolan för att sedan försvinna ur 

styrdokumenten (exempelvis skollag, läroplan och kursplaner) under 1990-talet 

(Westlund, 2007) där de fortfarande lyser med sin frånvaro.  

Användande av läxor är alltså inte reglerat i de styrdokument som rör skolan idag 

vilket innebär att det är upp till varje enskild lärare att avgöra hur denne vill göra. Som 

en naturlig följd av detta finns det idag lärare som väljer att ge sina elever läxor och de 

som väljer att inte göra det. Skolverket har dock tagit fram ett stödmaterial för lärare 

som kan användas i arbetet med läxor och i detta material betonas det att det är viktigt 

för likvärdigheten att eleverna har en förståelse för läxornas innehåll och de procedurer 

som krävs i arbetet med dem. Vidare så står det också att läxorna kan individanpassas 

så att de blir olika men att detta också kan göras genom att ge alla elever samma läxa 

om den innehåller öppna uppgifter som kan lösas på flera olika sätt och resultera i olika 

svar (Skolverket, 2014).  

Trots att läxor inte är reglerade i styrdokumenten så är de ett vanligt förekommande 

fenomen i skolan (Gu & Kristoffersson, 2015; Skolverket, 2014). Läxarbete är dock 

många gånger inte tillräckligt genomtänkt enligt Leo och Pettersson (2005) och i en 

intervju i Pedagogiska magasinet (2013) uttrycker också Ingrid Westlund att läxor 

används oreflekterat. Westlund tror att anledningen till detta är att många har en 

traditionell syn på läxor samt vilket värde dessa har. Att det saknas forskning om läxor 

menar hon vidare kan peka på att det tas för givet som någonting som ska ha positiva 

effekter. Westlund säger att det till exempel inte per automatik hjälper att ge mer läxor 

i matematik för att lösa problem med dåliga resultat i ämnet och hon anser att det krävs 

diskussioner kring vad som egentligen är en bra läxa och inte.  

Eftersom läxor som nämnts inte regleras i styrdokumenten kan det vara viktigt att 

diskutera användandet av dessa inom skolorna. I skollagen (2010:800, 7 kap, 17 §) 

regleras hur mycket tid som skolverksamheten får uppta och det framgår av denna 

paragraf att skolverksamhet som är obligatorisk som mest får omfatta 190 dagar per 

läsår, åtta timmar per dag för elever i årskurs tre och uppåt alternativt sex timmar per 

dag för elever som går i förskoleklass upp till och med årskurs två. Obligatorisk 

skolverksamhet får vidare inte förläggas på lördagar, söndagar eller några övriga 

helgdagar. Eftersom det inte framgår någonstans om läxor ska räknas in i denna tid så 
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kan det vara viktigt att diskutera läxanvändningen inom skolorna. Skolverket (2014) 

lyfter att gemensamma riktlinjer för användande av läxor kan tas fram genom 

diskussioner om detta och vidare så bör hänsyn tas till hur eventuella läxor används i 

skolornas systematiska kvalitetsarbete.  

Likvärdighet i utbildning 
Elever har olika behov och förutsättningar vilket också ska återspeglas i 

undervisningen. I dagens skola ska eleverna enligt skollag och läroplaner få en 

likvärdig utbildning och skollagen anger att utbildningen ska vara likvärdig inom alla 

skolformer samt fritidshem i Sverige (Skollagen 2010:800, 1 kap, 9 §) vilket dock inte 

innebär att utbildningen ska utformas likadant överallt. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet står det skrivet att “undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper” (Skolverket, 2018, s. 6). Även i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (Skolverket, 2011) står det att 

undervisningen ska anpassas till eleverna genom att hänsyn tas till olika 

kunskapsnivåer, förutsättningar och behov. Hänsyn ska alltså tas till elevernas olika 

behov och detta innebär att “Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Skollagen 2010:800, 1 kap 

4 §). Med likvärdighet i skolsystemet menas alltså inte likformighet utan snarare att det 

ska erbjudas flera möjliga vägar för att nå målen och för elever att utvecklas eftersom 

behov och förutsättningar är olika (Skolverket, 2018; SOU 2017:35). 

Trots styrdokumentens angivelser om likvärdighet så har det svenska skolsystemet 

brister inom detta område. Den tredje december 2019 publicerades Skolverkets rapport 

över den PISA-undersökning som genomfördes föregående år där 15-åringars 

kunskaper i bland annat matematik testats och jämförts med kunskaper bland elever i 

andra länder. I denna rapport skriver Skolverket att resultaten visar att svenska elever 

är på väg åt rätt håll när det gäller matematikkunskaperna men att det finns mycket 

kvar att arbeta med när det kommer till likvärdigheten i den svenska skolan. I PISA-

undersökningarna anses skolsystem vara mer likvärdiga om hinder som står i vägen 

för elevers fulla potential och möjligheter att nå så långt som möjligt i den individuella 

kunskapsutvecklingen minimeras. Sverige har tidigare bedömts ha ett skolsystem som 

är mer likvärdigt än skolsystem i många andra länder men detta har förändrats och 

sedan 2009 anses Sverige istället vara ett genomsnittsland i detta avseende. I den 

senaste PISA-undersökningen framkommer det dessutom att skolsystemet i Sverige är 

mindre likvärdigt än skolsystemen i samtliga av de övriga nordiska länderna 

(Skolverket, 2019).  

Som en följd av den bristande likvärdigheten i skolsystemet påbörjades år 2015 en 

statlig utredning med målet att ta fram förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till 

förbättrade kunskapsresultat, bättre undervisningskvalitet samt ökad likvärdighet. I 

betänkandet av denna utredning (SOU 2017:35) beskrivs bland annat att skolsystemet 

har brister när det gäller att erbjuda samtliga elever möjligheter att utvecklas med hjälp 

av rätt stöd och stimulans. I skollagen anges att elever ska “ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
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sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål” (Skollagen 2010:800, 3 kap, 2 §). Trots detta så visade bland annat 

Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2014) att fyra av 

fem grundskolor inte gav eleverna tillräckliga förutsättningarna för att utvecklas 

utifrån sina behov. Till stor del fick dessa skolor kritik för att de inte anpassade 

undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar och behov i tillräcklig 

utsträckning.  

Lärare ska alltså anpassa undervisningen till eleverna med grund i deras 

förutsättningar och behov men detta är en utmaning. Om anpassningar görs så gynnar 

det dels elevernas lärande men också deras välbefinnande. Att undervisningen läggs 

på någon form av medelnivå vad gäller innehåll och arbetssätt medför däremot 

konsekvenser som att de elever som såväl behöver extra stöd som de som behöver mer 

utmaningar inte får sina behov tillgodosedda (SOU 2017:35). Att acceptera denna 

mångfald bland elever och ta hänsyn till de olika behoven beskrivs av Tambychik, 

Meerah och Aziz (2010) som den viktigaste färdighet som lärare behöver förvärva men 

att individanpassa undervisning upplevs många gånger som svårt (Skolverket, 2016). 

Skolinspektionen (2017) skriver att en kvalitetsgranskning av 

matematikundervisningen visat att lärare upplever det som en utmaning att möta 

elevernas enskilda behov vilket resulterar i att undervisningen läggs på en medelnivå.  

För att kunna anpassa undervisningen kan lärare behöva mer kunskap kring hur 

detta kan göras. Under våren 2019 mötte Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Skolinspektionen och Skolverket 300 skolchefer för samtal gällande deras erfarenheter 

och behov kopplat till de tre områdena “förutsättningar för kunskapsutveckling, 

tillgängliga lärmiljöer samt trygghet och stödutmaningar” (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2019, s. 7). Samtalen syftade till att skolcheferna skulle få möjlighet 

att uttrycka vilka svårigheter de upplever inom dessa områden, förslag på möjliga 

lösningar samt vilket stöd de upplever att de behöver från skolmyndigheterna. 

Dialogerna har sammanfattats i rapporten Skolchefers syn på möjligheter till likvärdig 

utbildning och i denna framkommer det att skolcheferna bland annat uttrycker att det 

behövs mer kunskap inom skolan för att elevers skilda förutsättningar ska kunna 

hanteras. De anser att lärare behöver besitta kunskaper om hur undervisningen kan 

anpassas så att samtliga elever får goda förutsättningar för lärande trots olikheter. 

Skolcheferna riktar vidare kritik mot lärarutbildningarna som anses vara bristande när 

det kommer till att ge nya lärare denna kunskap i tillräcklig utsträckning 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019).  

Individanpassning av matematikläxor 
En del elever kan behöva särskilt stöd och anpassningar för att de ska kunna uppnå 

kunskaper som är grundläggande medan andra elever behöver utmaningar för att 

utvecklas ännu längre och tillgodogöra sig mer kunskap. Forskning pekar på 

betydelsen av individanpassning som en faktor för att bidra till elevers 

kunskapsutveckling och öka deras lärandelust och det är viktigt att individanpassa 

undervisningen med grund i elevernas tidigare kunskaper. De lärare som gör 

undervisningen varierad när det gäller metoder och material och som utgår ifrån att 

elever har olika behov och lärstilar ökar förutsättningar för sina elever att lära 

(Skolinspektionen, 2010a).  
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Trots att det finns fördelar med individanpassningar är det inte en självklarhet att 

det görs. Enligt Rosário et al. (2018) är det en utmaning för lärare att individanpassa 

läxor och Dettmers et al. (2010) skriver att det är ovanligt att det görs eftersom det är 

krävande både tidsmässigt och resursmässigt. Många lärare upplever helt enkelt att de 

inte räcker till och att det är en svår uppgift att individanpassa undervisningen med 

grund i elevers olika förutsättningar och behov vilket Skolinspektionen (2010a) 

uppmärksammar. I en artikel skriven för Lärarnas tidning (Sundström, 2008) 

framkommer det att många lärare slentrianmässigt ger samma läxa till alla, trots en 

medvetenhet om varierande förutsättningar bland eleverna, och en möjlig förklaring 

som nämns är att det kanske inte finns tillräckligt med kunskap kring vilka 

konsekvenser det kan leda till. I artikeln intervjuas forskaren Jan-Olof Hellsten som 

studerat läxor och han menar att lärare kanske inte ser detta för att de behöver lägga 

mycket tid på annat.  

Det är huvudmannens ansvar att skolverksamheterna utformas- och anpassas efter 

elevernas behov och förutsättningar (SOU 2017:35) och Skolverket (2014) anger att 

avsaknaden av reglering kring läxor innebär att de riktlinjer som gäller för utbildningen 

i övrigt därmed blir en viktig utgångspunkt även vid läxarbete. Oavsett om elever 

behöver mer stöttning eller mer stimulans i undervisningen så bör läxorna alltså också 

omfattas av skollagens (2010:800, 1 kap 4 §) angivelser gällande en strävan mot att 

skillnader i elevernas förutsättningar i utbildningssammanhang ska uppvägas. En läxa 

behöver inte innehålla samma uppgifter till alla elever utan de kan anpassas efter behov 

och förutsättningar precis som att utbildningen i stort ska anpassas till exempelvis 

skiftande språkkunskaper eller andra faktorer (Skolverket, 2012; Skolverket, 2014).  

I denna studie undersöks bland annat i vilken utsträckning matematiklärare anger 

att de individanpassar matematikläxor med hänsyn till ramfaktorer som elevers 

språkkunskaper och matematikkunskaper. Tambychik, Meerah och Aziz (2010) skriver 

att utvecklingen av matematikkunskaper bygger på tidigare matematikkunskaper och 

en vetskap om samt förståelse för svårigheter kopplat till dessa matematikkunskaper 

och elevers förutsättningar kan guida lärare mot en mer effektiv undervisning. I ett och 

samma klassrum kan det finnas elever med mycket goda matematikkunskaper, elever 

som saknar matematikkunskaper men också elever som placerar sig allt där emellan 

kunskapsmässigt (Ginsburg, 2009; Mattsson, 2018). Variationer bland elever bör enligt 

Tambychik et al. (2010) hanteras individuellt och de undervisningsstrategier och 

arbetssätt som används bör svara mot de behov som finns bland eleverna för att 

möjliggöra ett meningsfullt lärande. De menar vidare att elevers olikheter kan leda till 

olika typer- och grader av svårigheter kopplat till matematikkunskaper och att om 

lärare har en förståelse för elevers utmaningar och behov så kan de också hjälpa 

eleverna. Undervisningen måste vara organiserad och anpassad på ett sådant sätt att 

samtliga elever kan utvecklas och utmanas oavsett matematikkunskaper och andra 

förutsättningar (Ginsburg, 2009; Mattsson, 2018).  

När det gäller elevernas språkkunskaper så skriver Kikas, Soodla och Mägi (2018) 

om den effekt som dessa har på elevernas akademiska färdigheter. De lyfter bland annat 

fram att deras studie, likt tidigare forskning (Cain, Oakhill & Bryant, 2004; Fuch, Fuch, 

Compton, Powell, Seethaler, Capizzi, Schatschneider & Fletcher, 2006), visar att elevers 

språkkunskaper kan förutsäga hur väl de kommer att dels förstå skriven text, men 

också hur väl de kommer att kunna lösa matematiska uppgifter. Bristande 

språkkunskaper kan bland annat leda till fel i exempelvis presentationer av lösningar 
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på uppgifter (Tambychik et al., 2010) och de elever som har goda språkkunskaper 

förstår skrivna texter och löser matematiska uppgifter bättre än de elever som har sämre 

språkkunskaper (Kikas, Soodla & Mägi, 2018). Kikas et al. (2018) menar att förmågan 

att koppla samman begrepp och dra slutsatser är viktig för att förstå matematiska 

instruktioner och elevers språk- samt matematikkunskaper har ett negativt samband 

med tendenser till att undvika att genomföra uppgifter (Hirvonen, Georgiou, 

Lerkkanen, Aunola & Nurmi, 2010; Kikas, Peets, Palu & Afanasjev, 2009; Kikas et al., 

2018; Mägi, Häidkind & Kikas, 2010).  

Om elever upplever matematikläxorna som svåra kan det alltså leda till att de 

undviker att genomföra dem. Att lösa matematiska uppgifter förutsätter olika 

kunskaper på olika nivåer och elevers undvikande av att genomföra matematikläxorna 

(till exempel att de skjuter upp arbetet eller helt ger upp när de stöter på problem) ökar 

i linje med svårighetsgraden på uppgifterna (Georgiou, Manolitsis, Nurmi & Parrila, 

2010). I en studie gjord av Hong et al. (2011) framkom det att eleverna som deltog i 

undersökningen ofta upplevde att läxor i matematik innehåller för många, och just för 

svåra, uppgifter. Hong et al. betonar därför vikten av lärares förståelse för vilka 

problem elever upplever när de arbetar med läxor vilket kan vara en hjälp i arbetet med 

att skapa individanpassade matematikläxor utifrån elevernas kunskapsnivåer och 

behov. Å andra sidan får inte matematikläxor heller vara för enkla för elever med goda 

matematikkunskaper, detta eftersom de riskerar att exempelvis inte lära sig hur de kan 

hantera uppgifter som de inte omedelbart klarar av eller för den delen hur de ska 

handskas med tillfälliga motgångar om de inte får tillräckligt med utmaningar i 

undervisningen (Skolverket, 2015).  

Forskning specifikt inriktad på läxor i matematikämnet inom den svenska skolan 

tycks vara något som det råder stor brist på. Däremot finns en del forskning om läxor i 

den svenska skolan rent allmänt och där matematikläxor ibland också omnämns. De 

lärare som deltagit i studien genomförd av Gu och Kristoffersson (2015) ser exempelvis 

läxor som mest användbara inom ämnen som matematik och språk eftersom de menar 

att det är ämnen där eleverna kan ha svårt att tillgodogöra sig och befästa kunskapen 

tillräcklig under enbart lektionstid. Forskning från andra länder pekar på att 

matematikämnet är ett ämne där graden av läxor är hög och att lärare tenderar att ge 

sina elever mer läxor i matematik än i andra ämnen (Fan et al., 2017; Rosário et al., 2015).  

Eftersom läxor tycks användas flitigt i matematikämnet är insikt i elevers olika 

förutsättningar centralt för lärares möjligheter att göra adekvata individanpassningar 

av dessa. Rosário et al. (2015) betonar till exempel att det är viktigt att matematiklärare 

har en djupgående förståelse för sina elevers matematiska kunskapsnivåer så att de kan 

skapa matematikläxor som passar olika behov. Läxor anpassade till elevernas 

utveckling spelar en stor roll för deras inställning till lärande och för tilltron till den 

egna förmågan (Bempechat, 2019) och de elever som upplever att deras matematikläxor 

är väl utvalda tenderar att lägga ner mer arbete på dessa läxor än andra elever 

(Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Kunter & Baumert, 2010). Lärare behöver ge elever 

lagom mycket läxor och de läxor som används bör vara anpassade till elevernas behov 

så att de inte blir för enkla för vissa elever och för svåra för andra. Läxorna bör vidare 

vara välstrukturerade och lagom svåra för att eleverna ska bli motiverade till att 

genomföra dem och detta kan uppnås genom att till exempel individualisera läxorna. 

Att individanpassa matematikläxorna så att de även matchar elevernas olika intressen 
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kan också öka motivationen och detta kan i sin tur leda till bättre prestationer i skolan 

(Güven & Akçay, 2019).  
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Teoretiskt ramverk 

I denna del beskrivs det teoretiska ramverk som studien omfattas av. Först beskrivs 

kompensatorisk likvärdighet och begrepp som står i fokus i detta synsätt på likvärdighet i 

skolsammanhang. Vidare följer en beskrivning av ramfaktorteorin och centrala begrepp 

kopplat till denna teori. Genomgående argumenteras för hur dessa teoretiska ramar är 

aktuella för och kommer till användning i den aktuella studien.  

Kompensatorisk likvärdighet 
Begreppet likvärdighet kan ha tre olika betydelser i utbildningssammanhang och det kan 

handla om att utbildningen ska vara kompenserande, att den ska hålla lika kvalitet eller 

att tillgången till utbildning ska vara lika för alla elever (Hyltegren, 2014; Skolverket, 

2012). I denna studie står den kompensatoriska likvärdigheten i fokus och med denna 

typ av likvärdighet menar Skolverket att utbildningen bör kompensera för skillnader i 

elevers förutsättningar och behov. Detta innebär att eleverna ska kunna få stöd och 

stimulans i utbildningen på ett sådant sätt att de kan nå så långt som möjligt oavsett 

förutsättningar vilket också skollagen (2010:800, 1 kap 4 §) anger.  

Den kompensatoriska likvärdigheten påverkas till exempel av fördelning av 

resurser samt organisering av verksamheten, men av vikt är också vilka arbetssätt och 

metoder som används i undervisningen (Skolverket, 2012). Kornhaber, Griffith och 

Tyler (2014) skriver också om tre olika uppfattningar om likvärdighet inom skolan. En 

av dessa tre uppfattningar benämner de som “the equalizing conception” vilket kan 

översättas till en uppfattning av likvärdighet som utjämnande och detta kan därmed 

kopplas till den kompensatoriska likvärdighet som Skolverket (2012) skriver om. 

Utifrån detta synsätt på likvärdighet, som har en stark koppling till mänsklig 

rättvisa, skriver Kornhaber och Griffith (2014) att just kompensatoriska metoder ska 

syfta till att rikta undervisningen till alla typer av elever och ge dem likvärdiga 

möjligheter till att prestera bra i skolan. För en kompensatorisk likvärdighet är 

individanpassning av undervisningen centralt och därmed blir elevernas 

förutsättningar viktiga utgångspunkter (Lindensjö & Lundgren, 2014). Att 

individanpassa undervisningen innebär att variera undervisningen i såväl metoder 

som innehåll utifrån elevernas behov och förutsättningar (Skolinspektionen, 2010b). 

Genom att matematiklärare gör individanpassningar av elevers matematikläxor kan 

det tänkas att en kompensatorisk likvärdighet främjas och därmed är detta teoretiska 

perspektiv intressant för denna studie.  

Ramfaktorteori  
Till viss del influeras det teoretiska ramverket för denna studie också av 

ramfaktorteorin. I flera studier hänvisas till Lundgren (1994) som skriver om hur 

ramfaktorteorin uppstod med grund i frågor rörande hur undervisning i praktiken 

påverkas och formas av villkorsramar som skolorganisationen ger. Olika ramar 

påverkar lärares handlingsutrymme och därmed också de pedagogiska processerna i 

verksamheten på olika sätt och dessa processer påverkar i sin tur skolresultat.  

I denna studie står de pedagogiska processerna, alltså hur lärare väljer att arbeta 

utifrån ramarna, mest i fokus utifrån tanken att elevernas språk- och 

matematikkunskaper bör utgöra ramar som påverkar undervisningen på så vis att 
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matematiklärarna behöver ta hänsyn till dessa faktorer vid planering av undervisning 

och användande av matematikläxor. Eftersom matematiklärarnas individanpassningar 

av matematikläxor samt vad de tar hänsyn till i dessa anpassningar är det centrala i 

detta fall så undersöks alltså inte kopplingen mellan ramar och processer och resultat 

för eleverna utan det är något som lämnas till andra studier.  

Pettersen (2008) definierar ramfaktorer som förhållanden som antingen hämmar 

eller främjar undervisningen och lärandet. Han skriver om olika typer av ramfaktorer 

och tre av dessa - personramar, organisatoriska ramar samt tidsramar - är särskilt aktuella 

för denna studie. Personramar handlar enligt Pettersen om förutsättningar (exempelvis 

olika kunskapsnivåer) bland de som deltar i undervisningen vilket alltså kan vara 

kopplat till såväl elever som lärare. I detta fall kommer dock elevperspektivet att stå 

mest i fokus eftersom det är hänsynstagandet till elevers språk- och 

matematikkunskaper vid individanpassning av matematikläxor som är särskilt aktuellt 

för denna studie. Organisatoriska ramar handlar om faktorer som exempelvis storlek 

på elevgrupper och hur många pedagoger som finns i klassen och slutligen så handlar 

tidsramar om den tid som är avsatt för undervisning samt om hur denna tid fördelas 

mellan exempelvis olika undervisningsaktiviteter och läraraktiviteter. Även Lindblad, 

Linde och Naeslund (1999) samt Lindström och Pennlert (2016) skriver om olika 

exempel på ramfaktorer och nämner även de bland annat exempel som storlek på 

elevgrupp, tid, och organisation som faktorer som kan ha en påverkan på 

undervisningen. Dessa tre typer av ramfaktorer kan alltså tänkas påverka de val som 

lärare behöver göra gällande undervisningen vilket också innefattar användning av 

läxor och de kommer därför att vara viktiga teoretiska utgångspunkter i denna studie.  

Det kompensatoriska perspektivet på likvärdighet och ramfaktorteorin menar jag 

slutligen kan sägas vara sammankopplade. Som nämnts ovan så påverkar till exempel 

organisatoriska ramfaktorer (hur verksamheten organiseras) den kompensatoriska 

likvärdigheten. Vidare så påverkas också den kompensatoriska likvärdigheten av de 

arbetssätt och metoder som läraren använder i undervisningen och som troligtvis väljs 

utifrån ramfaktorer som personramar (elevernas förutsättningar och behov) och 

tidsramar (Skolverket, 2012).  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap kring användandet av 

matematikläxor i skolan i förhållande till de krav som finns på en likvärdig utbildning.   

 

Forskningsfrågor: 

● I vilken utsträckning anger matematiklärarna att de individanpassar 

matematikläxor till ramfaktorer som elevers språkkunskaper och 

matematikkunskaper? 

● Om matematikläxor ej individanpassas - vilka anledningar uppger 

matematiklärarna till att detta inte görs?  

● I vilken utsträckning anger matematiklärarna att det finns riktlinjer gällande 

individanpassning av matematikläxor på skolorna där de arbetar?  
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Metod 

I denna enkätstudie kombineras kvantitativ och kvalitativ metod. I detta avsnitt följer 

en mer detaljerad beskrivning av hur studien har genomförts; vilket urval av deltagare 

som gjorts, hur data har samlats in och hur insamlad data sedan har analyserats. 

Urval 
I studien består urvalet av matematiklärare som undervisar i matematikämnet inom 

grundskolan samt gymnasiet. Det mest givande för att få det svarsunderlag som var av 

intresse för att kunna besvara forskningsfrågorna var att göra ett urval där endast lärare 

som använder sig av läxor togs med och med grund i de aktuella frågeställningarna i 

studien gjordes bedömningen att det ej är särskilt relevant i detta fall att veta varför 

lärare inte använder sig av läxor även om det är en intressant fråga i sig.  

Om en population är för stor för att alla individer ska kunna delta kan ett 

stickprovsurval behöva göras (Stukát, 2011). Eftersom det inte varit möjligt att inom 

denna studies tidsmässiga ramar nå ut till samtliga matematiklärare som undervisar i 

grundskolan och gymnasiet i Sverige så har målet varit att göra undersökningen med 

en så stor grupp som möjligt av dessa. För att försöka få ett så stort underlag som möjligt 

att utgå ifrån så delades enkäten i detta fall i en Facebookgrupp för matematiklärare 

med medlemmar spridda över hela Sverige utöver att den mailades till lärare vid tre 

skolor i mitt närområde.  

Den Facebookgrupp för matematiklärare där enkäten publicerades hade vid tillfället 

cirka 18000 medlemmar vilket innebär att det fanns potential för ett stort urval. 

Deltagandet var dock frivilligt vilket kan vara en anledning till externt bortfall vilket 

innebär bortfall som sker vid urvalet av en undersökningsgrupp, exempelvis personer 

som inte kan nås eller som ej vill delta (Stukát, 2011). I detta fall kan ett externt bortfall 

ha utgjorts av lärare som inte velat delta eller som ej sett enkäten. Bortfall kan också i 

detta fall tänkas bero på att vissa lärare som är medlemmar i denna Facebookgrupp inte 

använder sig av matematikläxor. På de tre skolorna i mitt närområde mailades enkäten 

till samtliga lärare som undervisar i matematikämnet vilket sammantaget var 25 lärare. 

Det är dock svårt att säga någonting om hur många av dessa som valt att besvara 

enkäten eftersom den genomfördes anonymt. En närmare beskrivning av den 

slutgiltiga urvalsgruppen (antal deltagare och mer information om dessa) inleder 

studiens resultatdel.  

Genomförande 
Data har i denna studie samlats in genom en webbaserad enkät. Det är möjligt att 

intervjuer eller observationer hade kunnat användas istället för att få en bild av hur 

lärare hanterar matematikläxor i praktiken men Eliasson (2018) skriver att det är 

passande med en kvantitativ metod vid undersökningar av hur utbrett exempelvis 

attityder eller förhållanden av olika slag är - i detta fall individanpassning av läxor som 

en del av likvärdighet i skolsammanhang. Stukát (2011) diskuterar användningen av 

enkäter och även om han menar att det finns en risk för bortfall på grund av att det kan 

vara svårt att motivera respondenter att svara så lyfter han också flera fördelar med 

enkätstudier. Till exempel så skriver Stukát att den så kallade intervjuareffekten (att 

forskaren utövar en omedveten styrning) som riskerar att uppstå vid exempelvis 
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intervjuer uteblir. Valet att i detta fall göra en enkätundersökning gjordes vidare för att 

det är en metod som gör det möjligt att nå ut till fler jämfört med vid intervjuer eller 

observationer och ett stort svarsunderlag bidrar till kraft i resultaten vilket Stukát 

menar kan öka möjligheterna till generaliseringar av dessa.  

Trots fördelar med en kvantitativ metod så är en nackdel med just digitala enkäter 

å andra sidan att de endast når ut till de som har tillgång till- och använder sig av 

datorer (Eliasson, 2018). Min bedömning är dock att det ändå, i detta fall, är möjligt att 

nå ut till fler med hjälp av en digital enkät som också kan nå ut till lärare i andra delar 

av landet än där jag själv befinner mig. Inom tidsramarna för denna studie skulle det 

troligtvis ta för lång tid att arbeta med enkäten i pappersform och att använda en digital 

enkät gör det enklare både vad gäller utdelning av enkäten och bearbetning/analys av 

svar vilket Bryman (2011) och Eilertsson (2014) skriver om. 

Enkäten utformades i Google formulär med grund i studiens syfte och 

forskningsfrågor och utgjordes till störst del av strukturerade frågor (frågor med fasta 

svarsalternativ) men har också inslag av ostrukturerade frågor (öppna frågor). Flick 

(2014) menar att enkäter med öppna frågor kan användas för att samla in data kring 

exempelvis subjektiva erfarenheter som upplevelser och uppfattningar. I vissa av 

enkätfrågorna användes med grund i detta en kombination av fasta svarsalternativ 

samt en möjlighet för respondenterna att formulera ett eget svar och vissa frågor har 

varit helt öppna. Öppna frågor innebär ofta mer arbete vid analys och ger kanske inte 

alltid så fylliga svar som önskas (Eliasson, 2018; Stukát, 2011) men i detta fall gjordes 

ändå bedömningen att enbart fasta svarsalternativ inte var till någon fördel i vissa av 

frågorna för att viktig information kunde missas om respondenterna inte fick möjlighet 

att formulera sig fritt. Slutna frågor riskerar helt enkelt att medföra att svar som 

besvarar frågorna bättre än de fasta svarsalternativen missas (Eliasson, 2018).  

Både Eliasson (2018) och Stukát (2011) betonar att det är viktigt att frågor formuleras 

väl vid enkätundersökningar likt denna eftersom kommunikationen mellan forskare 

och respondenter inte tillåter omformuleringar om respondenterna tolkar frågor på ett 

sätt som det inte var tänkt. När frågorna till enkäten i denna studie formulerats testades 

de därför i en pilotstudie där fem försökspersoner fick besvara den. Frågorna 

kontrollerades också av min handledare och efter detta gjordes vissa justeringar innan 

enkäten slutligen skickades ut till potentiella respondenter. Till vissa av frågorna skrevs 

en kortare förklarande text och för respondenter som ville ställa frågor till mig fanns 

min mailadress i de fall där enkäten delats via mail och i övrigt hade de möjlighet att 

ställa frågor till mig i det forum på Facebook där enkäten delades.  

Forskningsetiska överväganden 
Vid genomförandet av studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska riktlinjerna 

som beskrivs av Vetenskapsrådet (2002). Dessa riktlinjer benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Inledningsvis så har deltagarna i denna studie, i enlighet med informationskravet, 

informerats om studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt. I enkäten fanns en 

beskrivning över syftet och deltagarna har även fått ta del av ett mer detaljerat missiv 

(Bilaga 1) med information som skickats med i mail till skolor i närområdet samt i 

meddelandet i den Facebookgrupp för matematiklärare där enkäten delades.  
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Samtyckeskravet handlar om att deltagandet i forskningsstudier ska vara just 

frivilligt och deltagarna har i denna studie haft möjlighet att själva välja om de ville 

svara på enkätfrågorna eller ej. De har också kunnat avbryta sitt deltagande om det 

gjorts innan enkäten skickats in. En svårighet som möjligen kan uppstå i denna studie 

kopplat till samtyckeskravet är om någon deltagare vill dra tillbaka sin inlämnade enkät 

eftersom dessa besvarats anonymt. Ett möjligt sätt att komma runt detta kan dock 

tänkas vara att kontrollfrågor ställs till respondenten vilket förhoppningsvis gör det 

möjligt att identifiera svar och på så vis hitta rätt enkät. Detta har dock inte krävts av 

någon av de deltagande matematiklärarna.  

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att respondenterna har informerats om 

att de har rätt att vara anonyma i sitt deltagande i studien. De behöver ej ange sina 

namn eller någon information i enkäten vilket medför att det inte är möjligt att ta reda 

på vem som svarat. Däremot så har respondenterna erbjudits möjligheten att frivilligt 

ange en mailadress för att få denna studie skickad till sig när den slutförts. Varje 

respondent som valt att ange sin mailadress har fått ett enskilt mail där det inte har 

funnits någon möjlighet att se andra respondenters adresser. Slutligen så har 

mailadresserna enbart använts för detta ändamål och de har, tillsammans med övrig 

insamlad källdata, i efterhand raderats i enlighet med nyttjandekravet.  

Analys och bearbetning av data 
Insamlad data har i första hand hanterats i Google kalkyl där en sammanställning över 

samtliga svar snabbt och enkelt kunde skapas eftersom enkäten är skapad i Google 

formulär där också respondenternas svar har samlats. Respondenternas svar numreras 

på detta sätt automatiskt när sammanställningen skapas och det blir enkelt att jämföra 

svar respondenterna emellan eftersom alla svar på en viss fråga hamnar i samma 

kolumn. I Google kalkyl kunde diagram skapas över markerade variabler och sedan 

direktimporteras till Google dokument där texten sedan utvecklades vidare. Svar på de 

enkätfrågor som haft fasta svarsalternativ har därmed gått relativt snabbt att hantera 

och få en bild av resultatet av.  

    De delvis öppna eller helt öppna frågorna som haft svarsalternativ där 

respondenterna själva har kunnat formulera ett svar har genererat kvalitativa data 

vilket har krävt betydligt mer bearbetning i samband med att svaren behövde läsas 

igenom och kodas. Fejes och Thornberg (2015) skriver att det finns flera sätt att 

analysera kvalitativa data. Bland annat kan insamlad data kodas i olika kategorier vilket 

görs genom att likheter och skillnader analyseras för att sedan struktureras i kategorier 

med syfte att reducera stora textmassor. I denna process har jag till att börja med läst 

samtliga svar på en fråga i taget och letat efter gemensamma drag i dessa, där lärarna 

skriver om samma saker på olika sätt eller där vissa nyckelord med relevans för 

möjligheten att besvara forskningsfrågorna fanns med. Till exempel så har flera av de 

deltagande lärarna skrivit svar som på olika sätt uttrycker att de upplever en tidsbrist. 

Dessa har så klart inte uttryckt sig på exakt samma sätt utan de svar som innehåller ord 

som tid, tidsbrist alternativt andra synonymer och förklaringar som uttrycker 

detsamma har räknats till samma kategori. Utifrån de gemensamma dragen i svaren 

har jag sedan kunnat sätta ett nummer på varje svar och därefter bilda övergripande 

svarskategorier som bedömdes kunna vara av vikt för att vidare kunna besvara 

forskningsfrågorna. För att kunna kvantifiera kvalitativ data utifrån de skriftliga svaren 

har svaren som sorterats i de olika kategorierna sedan räknats vilket har gett en siffra 
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på- alternativt en procentsats över hur många svar respektive svarskategori har fått. På 

detta sätt har jag alltså hanterat svar på samtliga frågor som varit delvis- eller helt 

öppna.  

Rennstam och Wästerfors (2015) skriver också om analys av kvalitativ data och de 

nämner det så kallade representationsproblemet som innebär att det inte är möjligt att 

lyfta fram allt i ett resultat i sin helhet. Rennstam och Wästerfors menar att insamlad 

data behöver reduceras så att det väsentliga finns kvar men att denna sållning samtidigt 

inte får göra avkall på komplexiteten i insamlad data. I denna studie har jag till att börja 

med valt att lyfta det resultat som kan ha relevans för forskningsfrågorna och svar på 

en delvis öppen fråga vilken genererat kvalitativa data har efter förändringar i 

forskningsfrågorna sållats bort (enkätfrågan om eventuellt hänsynstagande till resultat 

på läxor vid betygssättning). Vidare så redovisas inte varje enskilt svar från 

matematiklärarna vilket skulle ta för stor plats utan de har som nämnts sorterats in i ett 

antal övergripande svarskategorier som redovisas i resultatet. Alla svar har alltså 

räknats in men de svar som liknar varandra har sammanslagits i grupper. I resultatet 

nämns löpande exempel på svar som räknats in i de olika svarskategorierna i de fall där 

denna typ av analys och sortering av data har gjorts. 

Studiens reliabilitet och validitet 
En studies reliabilitet är ett mått på hur pass pålitligt studiens resultat är i det avseendet 

att andra ska kunna göra en liknande studie under samma förhållanden och komma 

fram till ett liknande resultat om reliabiliteten är hög (Eliasson, 2018; Stukát, 2011). I 

denna studie har jag försökt beskriva så ingående som möjligt hur såväl insamling av 

data som bearbetning av insamlad data har gått till. Svar på frågor med fasta 

svarsalternativ har inte krävt lika mycket arbete som de delvis- eller helt öppna 

frågorna vilket har resulterat i att beskrivningen av hur dessa svar har hanterats har 

blivit kortare. Beskrivningen av hur kvalitativa data har hanterats och analyserats är 

mer uttömmande och jag har beskrivit svarskategorier och också tagit med exempel på 

svar som kodats på ett visst sätt i resultatbeskrivningen.   

Urvalet i denna studie gjordes som nämnts genom att enkäten delades i en 

Facebookgrupp för matematiklärare samt mailades till matematiklärare vid skolor i 

mitt närområde.  Enkätfrågorna med svarsalternativ finns med i slutet av denna text 

(Bilaga 2) vilket innebär att vem som helst skulle kunna använda sig av samma frågor 

och svarsalternativ. Om någon annan skulle dela samma enkät i samma grupp med 

cirka 18000 medlemmar så skulle det dock troligtvis kunna resultera i en annan 

sammansättning av deltagande lärare. Det kan till exempel tänkas att medlemmar i 

gruppen tillkommer och faller bort eller att enkäten inte syns i flödet för alla av dessa 

medlemmar vilket innebär en slumpmässig parameter. Om enkäten skulle mailas till 

matematiklärare vid samma skolor som jag skickade den till så kan det i större 

utsträckning tänkas att de matematiklärare som besvarar den är samma eftersom denna 

grupp av lärare var mindre. Även om urvalsgruppen skulle vara likadan vid en annan 

studie så är det ingen garanti för att få ett liknande resultat eftersom ramfaktorer som 

påverkar undervisningen kan variera vilket beskrivs längre fram i texten.  

Validitet är ett mått på en studies giltighet (Eliasson, 2018; Stukát, 2011) och det 

bygger på hur väl forskaren har mätt det som han eller hon hade för avsikt att mäta. I 

denna studie var avsikten att först och främst göra mätningar för att besvara 

forskningsfrågan kring i hur stor utsträckning matematiklärare individanpassar 
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matematikläxor utifrån ramfaktorer som matematikkunskaper och språkkunskaper. 

Enkätfrågan om huruvida lärarna gör individanpassningar eller ej har genererat de svar 

som behövdes för en beskrivning av hur många i urvalsgruppen som anger att de gör 

detta. På samma sätt anser jag att övriga enkätfrågor har möjliggjort besvarande av de 

övriga tre forskningsfrågorna. Det är visserligen möjligt att frågan angående vilka 

faktorer som matematiklärarna tar hänsyn till i individanpassningar av matematikläxor 

hade kunnat bli missvisande om någon av lärarna inte haft något behov av att göra 

individanpassningar för tillfället men brukar göra det i vanliga fall men så tycks inte 

vara fallet eftersom alla har angett att de tar hänsyn till någon/några av ramfaktorerna.  

Jag har försökt att vara så neutral och objektiv som möjligt i bearbetningen av data 

och enbart fokuserat på betydelsen i ord och meningar vid kodning för att hitta svar 

som kunde sorteras in i samma svarskategorier för besvarande av forskningsfrågorna. 

Eftersom det trots detta finns en risk för feltolkningar av de öppna svaren så valde jag 

att låta en oberoende person analysera svaren också utöver att jag gjorde det. Detta 

gjorde jag för att se om vi hade samma syn på vilka svar som det var möjligt att hitta 

samband mellan vilket är en metod som Stukát (2011) skriver om.  
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Resultat 

I föreliggande del av texten kommer studiens resultat att redovisas efter en beskrivning 

av urvalsgruppen. Inledningsvis redovisas resultat kopplat till de frågor som rör 

individanpassningar av matematikläxor och mer specifikt graden av 

individanpassningar med grund i ramfaktorer som elevers matematikkunskaper och 

språkkunskaper. Därefter redovisas de anledningar som matematiklärarna angett till 

att matematikläxor ej individanpassas i de fall där detta inte görs och slutligen lyfts 

resultat på frågorna om eventuella riktlinjer kring individanpassning av läxor på de 

skolor där deltagande matematiklärare arbetar.  

Deltagande matematiklärare 
Totalt har 116 matematiklärare besvarat den digitala enkäten men svar från fyra av 

dessa har fått räknas bort på grund av att respondenterna missat den del i 

informationen som angav att enkäten enbart riktade sig till lärare som ger sina elever 

läxor. Studiens resultat bygger således på enkätsvar från 112 matematiklärare varav 19 

är män, 92 är kvinnor och en lärare inte identifierar sig som varken kvinna eller man.  

De deltagande matematiklärarna är fördelade i olika ålderskategorier enligt Figur 1 

nedan. Denna fördelning visar att störst del av de 112 lärarna är 36-50 år gamla och att 

det är klart färre i de yngsta åldrarna, 21-25 år, samt äldre än 61 år som besvarat enkäten. 

Svarsalternativet <20 fanns också med vilket grundade sig i tanken att icke-legitimerade 

lärare skulle kunna vara i denna ålder men ingen deltagande lärare har angett detta 

alternativ i sitt svar.  

 

   
Figur 1: Åldersfördelning bland de deltagande matematiklärarna.  
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15 av de 112 matematiklärarna undervisar i årskurs F-3, 48 lärare i årskurs 4-6, 28 lärare 

i årskurs 7-9 och 21 lärare undervisar på gymnasiet (Figur 2) vilket innebär att det är 

flest deltagande lärare som undervisar i årskurs 4-6.  

 
Figur 2: Fördelningen över vilka årskurser matematiklärarna undervisar i.    

 

Av matematiklärarnas svar på enkäten framkommer det vidare att de till 92 procent är 

legitimerade samt att de har undervisat i matematikämnet olika länge. Få av dem (6 

lärare, 5,4 %) har dock arbetat som matematiklärare längre än 25 år vilket också har ett 

samband med ålder på dessa lärare. Ett liknande samband existerar dock inte mellan 

resterande åldersgrupper och antal år i yrket. Till exempel så är det 24 lärare (21,4 %) 

som har arbetat i upp till fem år som matematiklärare och inom denna grupp är 

åldrarna allt från 26 år till 60 år. 

Matematiklärarnas individanpassningar av matematikläxor 
Av de 112 matematiklärare som deltagit i studien anger 80,4 procent, 90 lärare, att de 

individanpassar matematikläxorna till sina elever medan 19,6 procent, 22 lärare, 

uppger att de inte gör det. De lärare som individanpassar läxorna anger endast i något 

större utsträckning (46 lärare) att läxorna är individanpassade vid varje tillfälle än de 

anger att de är individanpassade vid vissa tillfällen (44 lärare). De lärare som gör 

individanpassningar av matematikläxor har vidare fått ange vilka elever de gör detta 

för vilket Figur 3 nedan visar svarsfördelningen av. 
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Figur 3. Sammanställning över svar gällande vilka elever läxorna individanpassas till.  

 

Oavsett om individanpassningar görs vid varje tillfälle eller vid vissa tillfällen så har en 

stor del av de matematiklärare som individanpassar matematikläxor angett att de gör 

detta för samtliga elever som de undervisar (Figur 3).  Nio lärare har däremot uppgett 

att de endast individanpassar läxorna till de elever som har svårigheter med 

matematiken och två lärare att de endast anpassar matematikläxorna till de elever som 

behöver mer utmaningar i matematikundervisningen. Dessa 11 lärare undervisar 

samtliga i årskurs 4-6. Ingen lärare har valt att ange något övrigt svar på denna fråga 

och detta innebär alltså att samtliga deltagande matematiklärare som undervisar i 

årskurs F-3, 7-9 samt gymnasiet och som individanpassar matematikläxor har uppgett 

att de gör detta till samtliga elever. 

De matematiklärare som individanpassar matematikläxor har också uppgett vilka 

ramfaktorer (personramar i detta fall) de tar hänsyn till när de gör dessa 

individanpassningar vilket Figur 4 nedan visar en sammanställning av. 

 
Figur 4. Sammanställning över svar på vilka personramar som matematiklärarna beaktar vid 

individanpassningar av matematikläxor. X-axeln visar antalet lärare.  
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De 90 matematiklärare som gör individanpassningar av matematikläxor anger till 98 

procent att de tar hänsyn till elevernas matematikkunskaper vid dessa anpassningar (44 

lärare som endast tar hänsyn till matematikkunskaper och 44 som tar hänsyn till både 

matematik- samt språkkunskaper). De lärare som individanpassar matematikläxor 

anger vidare till 51,1 procent att de tar hänsyn till elevers språkkunskaper (2 lärare som 

endast tar hänsyn till språkkunskaper och 44 som tar hänsyn till både matematik- samt 

språkkunskaper). I detta fall kunde lärarna alltså svara på flera av alternativen och att 

individanpassa läxorna utifrån matematikkunskaper kan innebära att lärarna ger 

eleverna uppgifter av olika svårighetsgrader och individanpassningar med hänsyn till 

språkkunskaper kan handla om att exempelvis förenkla läsuppgifter eller förklara och 

förtydliga vissa begrepp. En del av lärarna har, som Figur 4 visar, angett att de tar 

hänsyn till båda dessa ramfaktorer och vid närmare analys av svaren för varje enskild 

årskurs tycks det vara så att samtliga lärare som arbetar i årskurs F-3 tar hänsyn till 

elevernas matematikkunskaper vid individanpassningar av matematikläxor. Fyra av 

dessa 14 lärare tar endast hänsyn till elevernas matematikkunskaper medan 10 av dem 

också tar hänsyn till språkkunskaper vilket gör detta till den grupp där flest 

matematiklärare tar hänsyn till båda dessa kunskapskategorier i förhållande till storlek 

på lärargruppen. 

Även gymnasielärarna som deltagit i studien har alla svarat att de tar hänsyn till 

elevernas matematikkunskaper vid individanpassningar av matematikläxor. Bland 

dessa 12 lärare tar 7 av dem endast hänsyn till matematikkunskaper och 5 lärare tar 

också hänsyn till elevernas språkkunskaper. Matematiklärarna som undervisar i 

årskurs 7-9 har också angett att de alla tar hänsyn till elevernas matematikkunskaper. 

Av dessa 24 lärare tar 16 endast hänsyn till matematikkunskaper medan det är 8 lärare 

som också tar hänsyn till elevers språkkunskaper vilket gör att denna andel är något 

lägre inom denna grupp jämfört med övriga stadier.  

Den enda grupp av lärare där inte samtliga har angett att de tar hänsyn till 

matematikkunskaper vid individanpassningar av läxor är de som undervisar i årskurs 

4-6. Dessa lärare tar visserligen till stor del (38 lärare av 40) hänsyn till elevers 

matematikkunskaper vid individanpassningar av matematikläxor men två lärare som 

arbetar i dessa årskurser har angett att de enbart tar hänsyn till elevernas 

språkkunskaper. Detta innebär att 17 av de 40 lärarna som undervisar i årskurs 4-6 har 

angett att de endast tar hänsyn till elevernas matematikkunskaper medan 21 lärare 

uppger att de tar hänsyn till både elevernas språkkunskaper och matematikkunskaper.  

Anledningar till att individanpassningar inte görs  
Eftersom det kan finnas flera möjliga anledningar till att individanpassningar av 

matematikläxor inte görs så var frågan om detta en öppen fråga så att matematiklärarna 

fick möjlighet att formulera egna svar. Svaren på denna fråga har sorterats in i fem 

kategorier efter innehåll (Figur 5) där till exempel alla svar som på något sätt tar upp 

tidsbrist (tidsramar) som hinder ingår i kategorin brist på tid i detta fall.   
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Figur 5. Stapeldiagram över anledningar angivna av matematiklärare som ej individanpassar 

matematikläxor till att de ej gör detta.  

 

Av de 22 lärare som inte individanpassar matematikläxorna de ger till sina elever anger 

sju av dem att det beror på att tiden inte räcker till vilket alltså handlar om tidsramar. 

Några av svaren som räknats in i denna kategori är till exempel “Ej optimalt men på 

grund av tidsbrist använder jag samma läxa till alla elever” (Lärare 41) samt “Det hinns 

inte med” (Lärare 62). Tre av lärarna som angett att de ej individanpassar läxor menar 

att eleverna själva kan välja nivå på de uppgifter de arbetar med utanför skoltid vilket 

kategorin eleverna väljer svårighetsgrad själva visar. Exempel på svar som räknats in i 

denna kategori är “Det är upp till eleven vad den väljer att göra” (Lärare 7) samt 

“Eleverna får själva välja nivå på läxan” (Lärare 32). 

Den anledning som har angetts av flest är att de gör läxor på en nivå som alla elever 

ska klara. Till denna kategori har svar som “Läxornas syfte är att ge färdighetsträning 

på grundkunskaper, något alla måste kunna” (Lärare 90), “Läxorna handlar om 

grundläggande uppgifter som alla måste kunna klara” (Lärare 16) samt “Läxan är 

träning på basic nivå” (Lärare 42) räknats in. Slutligen har en lärare angett att denne 

arbetar med en metod som gör det svårt med individanpassningar och två lärare har 

inte uppgett någon specifik anledning till att de ej individanpassar elevernas 

matematikläxor. Fördelningen i kategorierna sett till de olika stadier inom vilka lärarna 

arbetar framgår av diagrammet ovan (Figur 4) och det tycks vara så att de lärare som 

undervisar i grundskolans lägre år övervägande anger att tidsramar blir ett hinder för 

individanpassning i större utsträckning än de övriga lärarna. De lärare som undervisar 

i årskurs 7-9 anger i större grad spridda anledningar till att de ej individanpassar 

läxorna men ingen har angett tidsbrist. En större del av gymnasielärarna hänvisar till 

att de ej individanpassar för att läxorna utformas på en grundläggande nivå med 

uppgifter som samtliga elever bör klara av.  

De matematiklärare som inte individanpassar elevernas matematikläxor har i en 

öppen fråga fått ange vad som skulle krävas för att de ska göra individanpassningar av 
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läxorna. Svaren på denna fråga har även dessa sorterats i svarskategorier som bygger 

på nyckelord som återfunnits i flera av svaren. Svar från en och samma lärare på denna 

fråga har varit möjliga att dela upp och sortera in i flera av kategorierna om svaren 

innehållit flera nyckelord vilket förklarar att det är 27 svar men endast 22 svarande 

lärare på denna fråga. Av svaren från de 22 lärarna i denna grupp har sex 

svarskategorier bildats (Figur 6).  

 
Figur 6. Stapeldiagram över vad matematiklärarna anger skulle krävas för att de ska individanpassa 

matematikläxor.   

 

12 av de 22 lärarna har angett att de behöver mer tid för att kunna göra 

individanpassningar. Till denna svarskategori har svar som “Mycket mer 

förberedelsetid och hälften så stora klasser” (Lärare 18), “Undervisa en elevgrupp och 

inte 6” (Lärare 32) och “Skulle behöva skära ner på annat då det framförallt är tiden 

som saknas” (Lärare 41) räknats in. Sju av lärarna uppger att de skulle behöva använda 

sig av en annan typ av läxa för att göra individanpassningar och i denna kategori ingår 

svar som “Att det passade in i min undervisningsmetod. Just nu i min metod behöver 

jag ha samma frågor för att lyfta fram svårigheter under lektionen” (Lärare 83). Tre 

lärare, en som arbetat som matematiklärare i 36-40 år och två som undervisat i ämnet i 

sex till tio år, har svarat att de behöver mer kunskap kring hur läxorna kan 

individanpassas vilket är en fråga om begränsande personramar kopplade till lärarna 

själva. Bland annat har en av dessa tre lärare svarat att det skulle krävas “Mer tid och 

mer kunskap kring hur läxorna kan anpassas på bästa sätt för att ge tillräckligt till 

eleverna (Lärare 1). Detta är också ett exempel på ett svar som sorterats in i två olika 

svarskategorier (mer tid samt mer kunskap om individanpassning).  

Två av svarskategorierna, tydligare riktlinjer från skolan samt inget är lika stora (två 

svar vardera). När det gäller tydligare riktlinjer så har lärarna angett svar som “Att det 

diskuterades mer i arbetslaget och skolan hade riktlinjer för det” (Lärare 92) och 

“Tydligare riktlinjer från skolan” (Lärare 96). Svaren i kategorin inget uttrycker kort och 

gott att ingenting skulle kunna få dessa lärare att individanpassa läxor. Den sista 
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svarskategorin, överenskommelser, har endast ett svar där läraren i detta fall anger 

“Överenskommelse med föräldrar eller elever” (Lärare 21). Samtliga lärare som 

undervisar i årskurs F-3 har angett att de skulle behöva andra tidsramar i form av mer 

tid för att individanpassa läxorna medan lärarna som undervisar i de övriga 

årskurserna finns representerade i flera av svarskategorierna.  

Riktlinjer kring användande- och individanpassningar av 
matematikläxor 
Av samtliga 112 matematiklärare som deltagit i studien har så få som 11,6 procent (13 

lärare) angett att de skolor som de arbetar vid har riktlinjer för användande av 

matematikläxor. Frågan kring vad dessa riktlinjer anger var en öppen fråga och 

respondenternas svar har sorterats i kategorier utifrån återkommande nyckelord på 

samma sätt som svaren på de övriga delvis öppna- eller helt öppna frågorna. I detta fall 

har lärarnas svar varit möjliga att sortera i en svarskategori per person och således 

stämmer också svarsantalet på denna öppna fråga överens med antalet svarande lärare.  

Riktlinjerna tycks utifrån matematiklärarnas svar reglera lite olika saker gällande 

läxorna och fyra av de 13 lärarna arbetar exempelvis vid skolor där det finns riktlinjer 

kring läxornas omfattning. Exempel på svar från dessa lärare är bland annat “Max 1 

läxa/vecka samt inget nytt i läxor om resultatet av läxan ska bedömas” (Lärare 7) och 

“30 minuter per läxa som riktmärke” (Lärare 62). Tre av lärarna arbetar vid skolor där 

läxornas innehåll regleras. Dessa har alla svarat att riktlinjerna säger att läxorna enbart 

får innehålla uppgifter om sådant som eleverna redan har kunskap om sedan tidigare. 

Exempelvis anger ett av svaren som räknats in i denna svarskategori att “Läxor får 

endast ges om det är repetition på redan fådd kunskap” (Lärare 11). Två av de 13 

lärarna anger att de skolor där de arbetar har riktlinjer kring för- och efterarbete av 

läxorna och två andra lärare anger att skolorna har riktlinjer om att läxor måste ges; 

“Alla klasser ska ha läxor. Inget lärarna enskilt kan välja” (Lärare 53).  

 
Figur 7. Stapeldiagram över matematiklärarnas angivelser kring vad riktlinjerna för användning av 

matematikläxor reglerar.  
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Vidare så är det också två lärare som har svarat att det finns riktlinjer om att läxorna 

ska vara individuella och en av dem skriver till exempel att “Läxorna ska vara 

anpassade till varje enskild elev” (Lärare 33). Detta innebär att det endast är 1,8 procent 

av samtliga 112 deltagande matematiklärare (en lärare som arbetar i årkurs 4-6 och en 

som arbetar i årkurs 7-9) som har uppgett att de skolor som de arbetar vid har riktlinjer 

som på något sätt berör individanpassning av läxor. Slutligen är det värt att notera att 

inga av gymnasielärarna som deltagit i studien arbetar vid skolor där riktlinjer för 

användande av läxor finns vilket gör att de ej heller finns representerade i diagrammet 

(Figur 7).  
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Diskussion 

Nedan följer en diskussion över de centrala delarna i studiens resultat kopplat till 

tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Diskussionen tar sin utgångspunkt i 

syfte och forskningsfrågor för studien och slutligen knyts texten ihop med en 

beskrivning över vilka slutsatser studien har lett fram till.  

Individanpassningar av matematikläxor utifrån ramfaktorer som 
språkkunskaper och matematikkunskaper 
Det råder inga tvivel om att elever i dagens skola, enligt de styrdokument som reglerar 

verksamheterna, ska få en likvärdig utbildning med innebörden att varje enskild elev 

ska få möjlighet att nå mål och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar 

(Skollagen 2010:800; Skolverket, 2011; Skolverket, 2018). Trots att det står framskrivet i 

styrdokumenten att utbildningen ska vara likvärdig så har det framkommit att det 

svenska skolsystemet dock brister på detta område vilket yttrar sig genom att elever 

inte tycks få tillräckligt med rätt stimulans och stöd (Skolverket, 2019; SOU 2017:35). 

Skolan bör enligt skollagen (2010:800) sträva mot att uppväga elevers olikheter gällande 

förutsättningar vilket kan kopplas till det kompensatoriska synsättet på likvärdighet. 

Inom detta perspektiv på likvärdighet ska skillnader i elevernas behov och 

förutsättningar kompenseras med målet att undervisningen ska riktas till samtliga 

elever och ge likvärdiga möjligheter till goda prestationer (Kornhaber & Griffith, 2014; 

Skolverket, 2012). För den kompensatoriska likvärdigheten är individanpassningar 

grundade i elevernas förutsättningar och behov en betydelsefull del (Lindensjö & 

Lundgren, 2014), bland annat eftersom det enligt Skolinspektionen (2010a) är av vikt 

både för elevernas lärandelust och för utvecklingen av kunskaper.  

Som komplement till undervisningen i skolan förekommer ibland läxor och i 

avsaknad av reglering kring detta i skolans styrdokument så menar Skolverket (2014) 

att riktlinjer som gäller för utbildningen i stort bör fungera som centrala 

utgångspunkter även i arbetet med läxor. Detta kan tolkas som att även läxorna alltså 

bör anpassas till elevernas behov av stöttning eller stimulans i undervisningen utifrån 

vad exempelvis skollagen (2010:800) anger om den strävan som ska finnas i skolan mot 

uppvägande av skillnader i elevernas förutsättningar. Styrdokumenten anser jag kan 

ses som ramfaktorer som begränsar eller möjliggör för läraren att göra vissa val kring 

undervisningen och det kan helt enkelt tänkas att om läxor används som komplement 

i undervisningen bör det vara ett genomtänkt användande som också innefattar en 

strävan mot att likvärdighet ska uppnås i utbildningen.  

Resultatet av denna studie visar att en övervägande andel av de deltagande 

matematiklärarna (90 lärare av 112) har angett att de gör individanpassningar av de 

matematikläxor som de ger till sina elever. Inom denna grupp av 90 lärare skiljer det 

två svar mellan den undergrupp som utgörs av de som individanpassar 

matematikläxorna vid varje tillfälle och den grupp av lärare som gör det vid vissa 

tillfällen (46 mot 44 lärare). Detta resultat går emot uppfattningarna om att 

individanpassningar av läxor sällan görs trots att det anses finnas många fördelar med 

det (Dettmers et al., 2010) och att många lärare slentrianmässigt tycks ge samma läxa 

till alla elever trots att det finns en medvetenhet om varierande förutsättningar 

(Sundström, 2008). Visserligen är det inte så att alla av matematiklärarna som deltagit i 
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denna studie och som individanpassar matematikläxor gör detta vid varje tillfälle, men 

det förekommer ändå i högre utsträckning än vad som var förväntat med grund i den 

tidigare forskningen.  

De matematiklärare som deltagit i studien anger i betydligt större utsträckning (88 

av 90 lärare) att de tar hänsyn till elevernas matematikkunskaper än de anger att de tar 

hänsyn till språkkunskaper (43 av 90 lärare) vid individanpassning av matematikläxor. 

Vissa lärare tar hänsyn till båda dessa ramfaktorer medan andra endast tar hänsyn till 

matematikkunskaper och två endast tar hänsyn till språkkunskaper. I forskning som 

handlar om elevers kunskaper i skolan (Ginsburg, 2009; Mattsson, 2018) betonas att det 

i ett klassrum kan finnas elever med väldigt skilda kunskaper vilket innebär variationer 

som bör hanteras individuellt (Tambychik et al., 2010). Matematikläxor kan, som 

Skolverket (2012, 2014) skriver, individanpassas utifrån faktorer som exempelvis 

elevers språkkunskaper eller matematikkunskaper - faktorer som enligt 

ramfaktorteorin ses som personramar vilka bör påverka undervisningen (Pettersen, 

2008). Huruvida eleverna får individanpassade och lagom utmanande matematikläxor 

i förhållande till sina kunskaper eller ej tycks påverka deras vilja och möjligheter till att 

arbeta med uppgifterna vilket i sin tur också påverkar graden av lärande (Ginsburg, 

2009; Mattsson, 2018; Skolverket, 2015). Många av de matematiklärare som deltagit i 

denna studie individanpassar matematikläxor till elevernas matematikkunskaper 

vilket alltså bör kunna främja en kompensatorisk likvärdighet och vara positivt för 

elevernas lärande. Att vissa lärare angett att de inte tar hänsyn till elevernas 

språkkunskaper kan tänkas hämma lärandet om eleverna ej har tillräckliga 

språkkunskaper. Det kan dock tänkas att de lärare som detta gäller ej undervisar några 

elever som behöver språklig anpassning. Det är vidare intressant att två lärare har 

angett att de inte tar hänsyn till elevers matematikkunskaper när de individanpassar 

läxor i matematikämnet och det kan diskuteras vad detta kan bero på. Kanske är det 

helt enkelt så att dessa lärare inte anser sig undervisa några elever som behöver 

anpassningar utifrån matematikkunskaper för tillfället. Det kan dock tänkas att det 

troligtvis finns en kunskapsmässig variationsnivå bland eleverna ändå. Exempelvis kan 

det finnas elever som skulle kunna nå ännu längre kunskapsmässigt och som därför 

skulle gynnas av individanpassade läxor som består av mer utmanande uppgifter.  

Anledningar till att matematikläxor ej individanpassas  
Studiens resultat pekar på att flera av matematiklärarna som inte individanpassar 

matematikläxorna till sina elever har angett att tidsbrist är en anledning till att de inte 

gör detta. Det är också möjligt att se ett samband mellan detta resultat och resultatet på 

frågan kring vad som skulle krävas för att dessa lärare ska individanpassa 

matematikläxorna. På denna fråga har 12 lärare (samtliga som undervisar i F-3 och 4-6 

som angett tidsbrist som anledning till att de ej gör individanpassningar) svarat att de 

skulle behöva mer tid för att det ska vara möjligt för dem att göra detta. Tidigare 

forskning pekar på att det är en utmaning för lärare att göra individanpassning av läxor, 

att det är krävande på flera sätt och att det därmed också är ovanligt att det görs. 

Tidsramar lyfts i flera fall fram som en faktor som försvårar för lärares arbete med 

individanpassningar (Dettmers et al., 2010; Rosário et al., 2018; Sundström, 2008) vilket 

alltså resultatet av denna studie också visar.  

Nio av matematiklärarna har i svaren på enkäten angett att de inte individanpassar 

matematikläxor för att de istället håller en nivå som alla bör klara av. En del av 
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argumenten för att använda matematikläxor på detta sätt handlar om att lärarna vill 

försäkra sig om att eleverna besitter vissa grundläggande kunskaper. Men att 

matematikläxor innehåller uppgifter på en nivå som troligtvis upplevs som för enkel 

för de elever som behöver mer utmaningar innebär ju dock att dessa elevers behov inte 

tillgodoses (SOU 2017:35), något som kan ses som problematiskt om utbildningen ska 

kunna vara likvärdig. Något annat som väcker lite funderingar är att tre av lärarna har 

angett att de inte individanpassar läxor för att de anser att eleverna själva kan välja nivå 

på uppgifterna som de arbetar med utanför skoltid. Att låta eleverna välja 

svårighetsgrad själva kan kanske ses som en form av individanpassning men det är ju 

inte en anpassning som läraren aktivt gör med grund i dennes kunskaper kring 

elevernas förutsättningar och behov. Vidare så är det möjligt att tänka att det kanske 

kan vara en sak om äldre elever gör dessa val, men fixar alla elever verkligen att välja 

rätt utifrån sin nivå? Eller finns det en risk att de väljer läxor som för lätta alternativt 

för svåra i förhållande till sin kunskapsnivå så att det inte sker någon utveckling och att 

även denna typ av läxanvändning riskerar att resultera i att elevernas behov inte 

tillgodoses?  

I svaren på enkäten framkommer det att det är tre lärare som arbetat relativt länge 

inom skolan som anser att de behöver mer kunskaper för att kunna göra 

individanpassningar av matematikläxorna. I rapporten Skolchefers syn på möjligheter till 

likvärdig utbildning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019) framkommer att 

svenska skolchefer anser att det behövs mer kunskap i skolan kring hur elevers skilda 

förutsättningar ska kunna hanteras. Dessa skolchefer anser att lärare behöver besitta 

kunskaper om hur undervisningen kan anpassas och de riktar även kritik mot 

lärarutbildningarna som de inte anser ge nya lärare tillräckligt av denna kunskap. 

Utifrån detta kan det tänkas att de lärare som kanske har arbetat länge inom skolan 

skulle besitta större kunskaper om hur exempelvis matematikläxor kan 

individanpassas men utöver de tre nämnda lärarna är det inte några andra som angett 

att de anser sig behöva mer kunskaper gällande detta. Om skolchefernas känsla kring 

nya lärares brist på kunskaper om individanpassningar stämmer överens med 

verkligheten är svårt att vidare säga någonting om eftersom det är jämförelsevis få 

deltagande lärare i denna studie som är nyutbildade. 

Riktlinjer för individanpassningar av matematikläxor 

Av de 112 matematiklärare som deltagit i denna studie så är det få (13 lärare) som har 

angett att de arbetar vid skolor där det finns riktlinjer kring användande av läxor vilket 

kan ses som organisatoriska ramfaktorer. Utöver detta så är det dessutom endast två 

matematiklärare som har angett att det finns riktlinjer specifikt gällande 

individanpassning av matematikläxor. Enligt Skolverket (2014) bör användning av 

läxor diskuteras inom skolorna vilket kan resultera i gemensamma riktlinjer och hänsyn 

ska vidare tas till användning av läxor i skolornas systematiska kvalitetsarbete vilket 

inte tycks vara särskilt vanligt utifrån denna studies resultat. Trots att det inte är något 

krav så menar jag att det är anmärkningsvärt att det är så få skolor som tycks ha 

riktlinjer för användande av läxor eftersom detta i sig kan tänkas riskera att motverka 

en kompensatorisk likvärdighet i utbildningen. Om flera lärare som kanske arbetar 

inom samma skola och som till och med kanske undervisar elever inom samma 

årskurser hanterar läxor på olika sätt kan det finnas en risk att det gynnar vissa elever 

mer än andra. Det kan till exempel tänkas att vissa elever kan ha turen att få 
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välanpassade läxor som de har goda möjligheter att arbeta med och lära sig av medan 

andra kanske får läxor som de upplever är för svåra eller för lätta vilket kan påverka 

elevernas inställning till lärande (Bempechat, 2019). Det blir lite som ett lotteri för 

eleverna beroende på hur just deras lärare arbetar med läxor vilket vidare kan få olika 

konsekvenser för eleverna. Detta kan så klart även tänkas vara ett problem på nationell 

nivå med skillnader mellan olika skolor.  

Det verkar alltså vara så att de flesta av matematiklärarna som deltagit i studien 

arbetar vid skolor där lärarna får besluta själva kring användande av läxor men trots 

att det är möjligt att se en hel del eventuella problem med detta så är det ändå en stor 

grupp av lärarna i denna studie som har angett att de, trots avsaknad av riktlinjer, 

individanpassar matematikläxorna vilket är positivt. Detta kan tänkas främja en 

kompensatorisk likvärdighet eftersom eventuella skillnader i elevernas förutsättningar 

och behov kompenseras vilket Kornhaber och Griffith (2014), Lindensjö och Lundgren 

(2014) samt Skolverket (2012) skriver om. Även om lärarna bestämmer själva och 

användandet inte regleras i styrdokument eller på enskilda skolor så bör 

matematikläxor individanpassas på samma sätt som utbildningen i stort (Skolverket, 

2014) vilket det i detta fall är möjligt att säga att många av lärarna tycks göra.  

Slutsats 
Syftet med denna enkätstudie har varit att bidra med mer kunskap om användandet av 

matematikläxor i skolan i förhållande till kraven på en likvärdig utbildning. Med grund 

i resultaten kan forskningsfrågan I vilken utsträckning anger matematiklärarna att de 

individanpassar matematikläxor till ramfaktorer som elevers språkkunskaper och 

matematikkunskaper? besvaras med att andelen lärare som säger sig individanpassa 

matematikläxorna är hög. Andelen lärare som anpassar läxorna till elevernas 

språkkunskaper är lägre än den andel som anpassar läxorna till matematikkunskaper. 

Vissa lärare individanpassar matematikläxorna enligt båda dessa parametrar. 

Forskningsfrågan Om matematikläxor ej individanpassas - vilka anledningar uppger 

matematiklärarna till att detta inte görs? kan utifrån resultaten besvaras med att den mest 

angivna anledningen till detta är att läxorna istället görs på en grundläggande nivå men 

också att tidsbrist är en stor anledning som flera lärare har angett i svaren på enkäten. 

Den tredje och sista forskningsfrågan I vilken utsträckning anger matematiklärarna att det 

finns riktlinjer gällande individanpassning av matematikläxor på skolorna där de arbetar? kan 

besvaras med att resultaten visar att få lärare arbetar vid skolor där riktlinjer för 

individanpassning av matematikläxor finns. Något fler lärare arbetar vid skolor där 

riktlinjer för läxanvändning finns men individanpassning är som sagt inte särskilt 

förekommande i dessa riktlinjer.  

Många av lärarna gör individanpassningar med utgångspunkt i elevers 

matematikkunskaper och språkkunskaper trots att det inte uttryckligen regleras i 

styrdokument eller på de skolor där de arbetar. Önskvärt vore så klart att alla lärare 

individanpassade matematikläxorna vilket troligtvis skulle gagna eleverna genom att 

det främjar kompensatorisk likvärdighet. Förmodligen behöver en del ramfaktorer 

dock förändras för att möjliggöra detta eftersom lärares individanpassningar av 

matematikläxor tycks hindras av såväl personramar (gällande både elever och lärare), 

tidsramar och organisatoriska ramar.  

Olika ramfaktorer leder till att lärare väljer att arbeta med undervisningen på olika 

sätt utifrån de förutsättningar de har och detta leder i sin tur till olika resultat för 
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eleverna. I denna studie har, som tidigare nämnts, kopplingen mellan ramfaktorer och 

pedagogiska processer stått i fokus genom att jag har undersökt i vilken utsträckning 

matematiklärare anger att de individanpassar matematikläxor till ramfaktorer. 

Däremot så har inte den vidare kopplingen mellan dessa pedagogiska processer och 

vilka resultat de medför för eleverna berörts och detta föreslår jag som ämne för vidare 

forskning. Det vore intressant att undersöka hur individanpassningar samt icke-

individanpassningar av matematikläxor påverkar eleverna resultatmässigt och jag tror 

att detta skulle kunna bidra med mer kunskap kring vikten av individanpassningar i 

undervisningen.  

 
  



 

- 30 - 

 

Referenser  

Bempechat, J. (2019). The case for (quality) homework - why it improves learning, and 

how parents can help. Education Next, 1, s. 36-43.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Cain, K., Oakhill, J., & Bryant, P. (2004). Children’s reading comprehension ability: 

Concurrent prediction by working memory, verbal ability, and component skills. 

Journal of Educational Psychology, 96, 31–42. 

Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Kunter, M., & Baumert, J. (2010). Homework  

Works if Homework Quality Is High: Using Multilevel Modeling to Predict the 

Development of Achievement in Mathematics. Journal of Educational Psychology, 

102(2), s. 467-482.  

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Eliasson, A. (2018). Kvantitativ metod från början. (Fjärde upplagan). Lund:  

Studentlitteratur. 

Fan, H., Xu, J., Cai, Z., He, J., & Fan, X. (2017). Homework and students’ achievement 

in math and science: A 30-year meta-analysis, 1986–2015. Educational Research 

Review, 20. s. 35-54. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes &  

R. Thornberg (red.). (2015). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.). s. 16-43. 

Stockholm: Liber. 

Fuchs, L., Fuchs, D., Compton, D.,  Powell, S., & Seethaler, P., Capizzi, A., 

Schatschneider, C. & Fletcher, J. (2006). The Cognitive Correlates of Third-Grade 

Skill in Arithmetic, Algorithmic Computation, and Arithmetic Word Problems.. 

Journal of Educational Psychology, 98. 29-43.  

Georgiou, G. K., Manolitsis, G., Nurmi, J.-E., & Parrila, R. (2010). Does task-focused 

versus task-avoidance behavior matter for literacy development in an 

orthographically consistent language? Contemporary Educational Psychology, 

35, 1–10. 

Ginsburg, H. P. (2009). The challenge of formative assessment in mathematics education: 

Children´s minds, teachers’ minds. Human development, 52(2), s. 109-128.  

Gu, L., & Kristoffersson, M. (2015). Swedish Lower Secondary School Teachers' 

Perceptions and Experiences Regarding Homework. Universal Journal of 

Educational Research, 3(4), s. 296-305. 

Güven, U., & Akçay, A. (2019). Trends of Homework in Mathematics: Comparative 

Research Based on TIMSS Study. International Journal of Instruction, 12(1), s. 1367-

1382. 

Hirvonen, R., Georgiou, G., Lerkkanen, M.-K., Aunola, K., & Nurmi, J. (2010). Task 

focused behaviour and literacy development: A reciprocal relationship. Journal of 

Research in Reading, 33, s. 302–319.  

Hong, E., Wan, M., & Peng, Y. (2011). Discrepancies Between Students’ and Teachers’  

Perceptions of Homework. Journal of Advanced Academics, 22:2, s. 280-308.  

Hyltegren, G. (2014). Vaghet och vanmakt: 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan. Diss.  

Göteborg: Göteborgs universitet.  

Kikas, E., Peets, K., Palu, A., & Afanasjev, J. (2009). The role of individual and 

contextual factors in the development of maths skills. Educational Psychology, 



 

- 31 - 

 

29, s. 541–560. 

Kikas, E., Soodla, P. & Mägi, K. (2018). Teacher Judgments of Student Reading and 

Math Skills: Associations With Child- and Classroom-Related Factors, 

Scandinavian Journal of Educational Research, 62:5, s. 783-797.  

Kornhaber, M. L., Griffith, K., & Tyler, A. (2014). It’s Not Education by Zip Code 

Anymore - But What is It? Conceptions of Equity under the Common Core. 

Education Policy Analysis Archives, 22(4). 

Leo, U. & Pettersson, D. (2005). Läxor - en oreglerad bedömningspraktik. Studies in  

Educational Policy and Educational Philosophy. 2005:1. 

Lindblad, S., Linde, G., & Naeslund, L. (1999). Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 1, s. 93-109. 

Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2014). Utbildningsreformer och politisk styrning. (2. uppl.). 

Stockholm: Liber. 

Lindström, G. & Pennlert, L-Å. (2016). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i 

didaktik. Umeå: Fundo Förlag.   

Lundgren, U. (1994). Om begränsningars möjligheter. Ingår i C. Gustafsson & S. 

Selander, (red). Ramfaktorteoretiskt tänkande: Pedagogiska perspektiv. En vänbok till 

Urban Dahllöf. S. 5-11. Uppsala: Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen.  

Läxa. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-11-24, från http://www.ne.se/.  

Mattsson, L. (2018). Särskilt matematikbegåvade elever. I O. Helenius & M. Johansson  

(red.). (2018). Att bli lärare i matematik. S. 174-199. Stockholm: Liber. 

Mägi, K., Häidkind, P., & Kikas, E. (2010). Performance-approach goals, task-avoidant 

behavior and conceptual knowledge as predictors of first graders’ school 

performance. Educational Psychology, 30, s. 89–106. 

Pedagogiska magasinet (2013). Läxor – för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull? 

Hämtad 2019-11-24 från https://pedagogiskamagasinet.se/laxor-for-

foraldrarnas-lararnas-eller-elevernas-skull/ 

Pettersen, R. C. (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning: introduktion till problem- och 

praktikbaserad didaktik. (1. uppl.) Stockholm: Studentlitteratur. 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & 

P. Svensson(red.). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och  

uppl.). S. 220-236. Stockholm: Liber. 

Rosário, P., Núñez, J., Vallejo, G., Cunha, J., Nunes, T., Fuentes, S., & Valle, A. (2018). 

Homework purposes, homework behaviours, and academic achievement. 

Examining the mediating role of students’ perceived homework quality. 

Contemporary Educational Psychology, 53, s. 168-180.  

Rosário, P., Núñez, J., Vallejo, G., Cunha, J., Nunes, T., Mourão, R., & Pinto, R. (2015). 

Does homework design matter? The role of homework's purpose in student 

mathematics achievement. Contemporary Educational Psychology, 43, s. 10-24.  

Strandberg, M. (2013a). Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars livserfarenheter 

som resurs: några kritiska aspekter. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.  

Strandberg, M. (2013b). Homework - Is There a Connection with Classroom 

Assessment? A Review from Sweden. Educational Research 55(04), 325-346.  

Skolinspektionen. (2010a). Framgång i undervisningen. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolinspektionen. (2010b). Rätten till kunskap. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolinspektionen. (2014). Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens 

negativa effekter i skolväsendet, Kvalitetsgranskning. Skolinspektionen 

http://www.ne.se/
https://pedagogiskamagasinet.se/laxor-for-foraldrarnas-lararnas-eller-el
https://pedagogiskamagasinet.se/laxor-for-foraldrarnas-lararnas-eller-el
https://pedagogiskamagasinet.se/laxor-for-foraldrarnas-lararnas-eller-elevernas-skull/


 

- 32 - 

 

Skolinspektionen. (2018). Årsrapport 2017. Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen. 

Skolinspektionen.  

Skollagen (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 2019-10-05 

från Sveriges Riksdag 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssa 

mling/skollag-2010800_sfs-2010-800. 

Skolverket. (2012). Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av 

likvärdighet över tid. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2014). Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket. (2015). Särskilt begåvade elever. 1.2 Särskilt begåvade barn i skolan. Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket (2016). Attityder till skolan 2015. Rapport 438. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2018 (5e uppl.). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2019). PISA 2018 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. Stockholm: Skolverket.  

SOU 2017:35. Samling för skolan - nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Hämtad 

2019-11-16 från 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2 

017/04/sou-201735/ 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. 2019. Skolchefers syn på möjligheter till likvärdig 

utbildning - sammanfattning av dokumentation från Skolchefsdialoger våren 2019. 

Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).  

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Sundström, U. (2008). Läxor – vad är de till för? Lärarnas tidning, nr 5, 2008. Stockholm: 

Lärarförbundet. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2019-11-13 

från  

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002 

.pdf 

Tambychik, T., Meerah, T. S. M., & Aziz, Z. (2010). Mathematics skills difficulties: A 

mixture of intricacies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 7, s. 171–180). 

Elsevier Ltd. 

Westlund, I. (2007). Läxan - en svårfångad företeelse. I K. Granström (red.). Forskning 

om lärares arbete i klassrummet. s. 81-94. Kalmar: Myndigheten för skolutveckling. 

 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201735/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201735/
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


 

- 33 - 

 

Bilaga 1 - Missiv  

Hej! 

 

Jag heter Johanna Bergman och jag läser sista året på lärarutbildningen (4-6) vid 

Mittuniversitetet. Jag skriver just nu mitt examensarbete inom det matematikdidaktiska 

området och skulle bli oerhört tacksam om du ville hjälpa mig i den processen genom 

att besvara denna enkät. Svaren kommer att ligga till grund för min studie angående 

läxor i matematik ur likvärdighetssynpunkt med visst fokus på individanpassning 

utifrån elevers språk- och matematikkunskaper. 

Du har möjlighet att vara helt anonym i dina svar men kan i slutet av enkäten 

frivilligt ange en mailadress för att få den färdiga texten skickad till dig när studien är 

genomförd. Om du väljer att ange din mailadress så kommer den att hamna i en lista 

som endast hanteras av mig och du kommer sedan att få ett enskilt mail vilket innebär 

att ingen annan kommer att få tillgång till din adress. Efter att texten har skickats ut så 

kommer sedan samtliga mailadresser och övrig insamlad data att raderas. 

 

Av intresse för denna studie är svar från matematiklärare som undervisar i 

grundskolan och gymnasiet som ger sina elever matematikläxor. Med läxor avses 

uppgifter som eleverna förväntas utföra utanför skoltid och som de tilldelas av läraren.  

 

Tack för dina svar. 

Mvh Johanna   
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Bilaga 2 - Enkätfrågor 

Inledande frågor till samtliga respondenter:  
● Ange din ålder. 

● Ange det alternativ du identifierar dig med.   

- kvinna 

- man 

- annat 

● Hur länge har du arbetat som matematiklärare? 

● Är du legitimerad lärare? 

- ja 

- nej 

● Vilka årskurser undervisar du i för tillfället? 

● Ger du dina elever matematikläxor som är individanpassade? Ange om du 

anpassar läxor till elevers behov och förutsättningar eller ej. Svara ja om du 

individanpassar läxan till en elev eller flera. 

● Om du undervisar i klasser där eleverna får betyg: Tar du hänsyn till resultat 

på matematikläxorna vid betygssättning?  

- ja 

- nej 

- annat 

Efterföljande frågor till de som svarat att de individanpassar 
matematikläxor: 

● Till vilka elever individanpassar du matematikläxorna? 

- Endast de elever som har svårigheter med matematiken får 

individanpassade läxor. 

- Endast de elever som behöver mer utmaningar i 

matematikundervisningen får individanpassade läxor. 

- Samtliga elever som jag undervisar får läxor som är anpassade till 

deras individuella behov och förutsättningar. 

- Övrigt (tillåter eget svar).  

● I vilken utsträckning individanpassar du matematikläxorna? 

- Läxorna är individanpassade vid vissa tillfällen. 

- Läxorna är individanpassade vid varje tillfälle.  

● Vad tar du hänsyn till när du individanpassar matematikläxorna? Flera svar 

är möjliga. 

- Elevernas språkkunskaper (t.ex. förenklar uppgifter språkligt eller 

förklarar begrepp om det behövs). 

- Elevernas matematikkunskaper (individanpassar uppgifter i 

matematisk svårighetsgrad). 

- Att styrdokument anger att undervisningen ska anpassas efter varje 

elevs förutsättningar och behov. Det ska finnas flera möjliga vägar att 

nå mål. 

- Övrigt (tillåter eget svar).  
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● Finns det några riktlinjer gällande användande av läxor på skolan där du 

arbetar? 

- ja 

- nej 

- vet ej 

● Om ja på föregående fråga: Vad anger de riktlinjer som finns?  

Efterföljande frågor till de som svarat att de ej individanpassar 
matematikläxor: 

● Av vilken anledning (eller anledningar) väljer du att inte individanpassa 

matematikläxorna? 

● Finns det några riktlinjer gällande användandet av läxor på skolan där du 

arbetar? 

- ja 

- nej 

- vet ej 

● Om ja på föregående fråga: Vad anger de riktlinjer som finns? 

Vad skulle krävas för att du skulle göra individanpassningar av matematikläxor? 


