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Sammanfattning 
I den här studien undersöks vad lärare som undervisar i matematik i årskurs 4–6 har 
för syfte med att använda sig av matematikläxor, om syftet främjar likvärdigheten och 
vilken hänsyn lärare tar till elevernas hemförhållanden när de konstruerar 
matematikläxor. Detta är angeläget att undersöka då elevernas utbildning ska vara 
likvärdig, och om en del av undervisningen förflyttas från skolan till hemmet äventyras 
likvärdigheten eftersom alla elever inte har vårdnadshavare som har den kunskap som 
krävs för att hjälpa sina barn med matematikläxan. Det ställer i sin tur krav på lärare, 
som använder sig av matematikläxor, att utforma läxan så att eleverna kan arbeta med 
den självständigt utan hjälp. För att komma i kontakt med lärare och ta reda på hur de 
utformar matematikläxor skapades en webbenkät som delades på Facebooksidor för 
lärare och så mailades enkäten till fem rektorer som i sin tur vidarebefordrade enkäten 
till undervisande matematiklärare på skolan. I resultatet visade det sig att repetition, 
mängdträning och befästning av kunskaper var återkommande i respondenternas svar. 
Det var dels det mest frekventa svaret gällande respondenternas mål med läxan, dels 
de fördelar som respondenterna ansåg att eleverna får av matematikläxor. Den läxtyp 
som respondenterna svarade att de oftast använde sig av hade även den som syfte att 
ge eleverna mängdträning. Slutsatsen är att majoriteten av respondenternas syfte med, 
och användning av, matematikläxor kan anses främja likvärdigheten, men inte samtliga. 
 
Nyckelord: matematikläxor, likvärdighet, hemförhållanden, likvärdiga läxor, 
matematik, förutsättningar  
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1 Inledning  
I de äldre läroplanerna för år 1962, 1969 och 1980 stod det att lärare skulle använda sig 
av läxor som en del av undervisningen. Idag, år 2019, är läxor fortfarande vanligt 
förekommande men numer är det upp till lärare och rektorer att bestämma huruvida 
läxor ska användas eller inte (Skolverket, 2014). Lärare som bestämmer sig för att 
använda sig av läxor måste också utforma läxan (Epstein & Van Voorhis, 2001), och 
därmed bestämma vilket syfte som läxan ska ha, hur läxan ska vara sammankopplad 
till resten av utbildningen och reflektera över vilken hjälp eleverna kan få hemifrån 
alternativt på skolan med mera. Läxans utformning speglar dels lärarnas kunskaper om 
läroplanen dels lärarnas förståelse för elevernas skilda behov, kunskaper och 
hemförhållanden (Epstein & Van Voorhis, 2001). Att lärarna ska ha förståelse för, och 
ta hänsyn till, elevernas hemförhållanden är en viktig aspekt av likvärdigheten eftersom 
läxor kan försämra likvärdigheten (Skolverket, 2014) då alla elever inte har möjlighet 
att få hjälp med läxan hemifrån, varken i form av tid eller kunskap. Enligt Rosário, 
Núñez, Vallejo, Cunha, Nunes, Fuentes och Valle (2018) är det vanligt att lärare i 
matematik väljer att använda sig av matematikläxor, vilket således ställer krav på att 
lärarna utformar matematikläxan så att alla elever får likvärdiga förutsättningar att 
arbeta med läxan oavsett vilket stöd de har hemifrån, eftersom det inte finns någon 
garanti att elevernas vårdnadshavare har den matematiska kunskap som krävs för att 
hjälpa sitt barn med läxan (Nilsson, 2008). I Skolverket (2014) står det dock ”genom att 
tänka igenom hur läxorna förbereds, konstrueras och följs upp i undervisningen kan 
läraren i alla fall på makronivå se till att de egna eleverna ges likvärdiga förutsättningar 
att göra läxorna” (s. 29). Jag vill därmed med den här studien undersöka hur lärare i 
årskurs 4–6 arbetar med matematikläxor och huruvida de tar hänsyn till elevernas 
skilda hemförhållande när de utformar matematikläxan.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras både forskning och annan litteratur som finns kring det 
område som är i fokus för arbetet. Med anledning att det inte finns forskning om 
specifikt matematikläxor i lika stor utsträckning som om läxor generellt så redogörs det 
här för både forskning om läxor generellt och matematikläxor specifikt. Kapitlet är 
uppdelat i olika avsnitt; i avsnitt 2.1 definieras begreppet läxa, i avsnitt 2.2 redogörs det 
för hur det har sett ut historiskt med läxa i Sverige och i avsnitt 2.3 presenteras det 
innehåll i stödmaterialet gällande användandet av läxor som är relevant för mitt arbete. 
Avsnitt 2.4 handlar om elevers olika förutsättningar och slutligen handlar avsnitt 2.5 
om utformning och användning av matematikläxa.  

2.1 Definition av begreppet läxa 
Det är inte helt lätt att säga exakt vad som definierar en läxa. I Skolverkets stödmaterial 
står det att:  
 

Det finns olika sätt att definiera vad en läxa är, och det finns ingen allmänt vedertagen definition 
som forskare, lärare och lekmän förenas kring. Den vanligaste definitionen är att läxor är uppgifter 
som läraren tilldelar eleverna att göra efter skoltidens slut (Skolverket, 2014, s. 9). 

 
 I svenska akademins ordlista definieras läxa som ”hemuppgift i skolan; minnesbeta” 
(”Läxa”, svenska.se, 2019), och i NE uppslagsverk definieras ordet läxa som ”avgränsad 
skoluppgift för hemarbete” (”Läxa”, ne.se, 2019).  Cooper (2015) menar att en läxa är en 
uppgift som är avsedd att göras utanför skoltid. I det här arbetet kommer begreppet 
läxa att syfta på en uppgift, utgiven av läraren, som eleven förväntas göra hemma 
utanför skoltid.  

2.2 Läxa i svenska styrdokumenten, historiskt sett och idag 
Synen på läxor har historiskt sett olika ut, tidigare fanns det riktlinjer som lärare skulle 
förhålla sig till men idag är det upp till rektorer och lärare att bestämma över 
användandet av läxor. I läroplanen från år 1962, 1969 och 1980 stod det att lärare skulle 
använda sig av läxor, eller hemuppgifter, som en del av undervisningen. I Lgr 80 stod 
det att ”Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna 
att ta ansvar för en uppgift, avpassad efter deras individuella förmåga, är en väsentlig 
del av den karaktärsdaning som skolan skall ge” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 52). I 1994 
års läroplan försvann dessa hänvisningar och det har inte funnits med några 
bestämmelser kring användandet av läxa, eller hemuppgifter, i undervisningen sedan 
dess. Sammanfattningsvis så finns det inga lagar eller regler gällande att använda läxa 
som lärare måste förhålla sig till i styrdokumenten idag, däremot får läxor aldrig ersätta 
den lärarledda undervisning som eleverna har rätt till att få (Skolverket, 2019b).  

2.3 Skolverkets stödmaterial ”Läxor i praktiken”  
Mot bakgrund av att det inte finns några bestämmelser kring läxor i styrdokumenten 
valde Skolverket att skapa ett material för att stödja skolor och lärare att utveckla 
genomtänkta förhållningssätt kring hur de kan arbeta med läxor (Skolverket, 2014). 
Stödmaterialet heter Läxor i praktiken och finns bland annat tillgängligt att ladda ner 
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gratis som PDF och materialet riktar sig främst mot lärare och skolledare, både 
verksamma och blivande. I materialet diskuteras i huvudsak exempel hämtade från 
grundskolan, men den diskussion och de resonemang som förs kring exemplen är 
relevant för de flesta skolformer (Skolverket, 2014). Nedan presenteras de olika läxtyper 
som Skolverkets stödmaterial redogör för som lärare kan använda sig av. 
 
2.3.1 Läxtyper med olika syften 
Läxor kan utformas på olika sätt och beroende på dess utformning får läxan olika syften, 
det kan därav vara värt att problematisera dessa läxtyper inte minst beträffande 
likvärdigheten i undervisningen (Skolverket, 2014) då en del typer av läxor kan anses 
främja likvärdigheten mer än andra. Det finns för- och nackdelar med respektive typ av 
läxa. I Skolverkets stödmaterial Läxor i praktiken redogörs för fem stycken läxtyper med 
olika syften (Skolverket, 2014).  
 
Den första läxtypen som presenteras är repetitions- eller övningsläxan. Syftet med 
denna läxtyp är att ge eleverna mängdträning och låta eleverna träna på innehåll som 
redan har presenterats och/eller arbetats med i skolan. Ett exempel på en läxa med syfte 
att ge eleverna mängdträning är att arbeta med multiplikationstabellen. Den andra 
läxtypen som presenteras syftar på att eleverna ska förbereda sig inför ett moment som 
ska tas upp i undervisningen. Flippat klassrum är en variant av läxa som på de senare 
åren har fått mycket uppmärksamhet och som har syfte att förbereda eleverna inför 
kommande lektion. Den tredje läxtypen har som syfte att eleverna ska komma i kontakt 
med innehåll utanför skolan, till exempel kan det innebära att eleverna ska intervjua 
sina vårdnadshavare eller att eleverna ska undersöka en miljö utanför skolans 
närområde. Den fjärde läxtypen handlar om att eleverna ska komma ikapp ifall de 
ligger efter i planeringen om de till exempel varit borta och missat någon lektion. I 
Skolverket (2014) står det även att det är vanligt att lärarna ger ut läxor med detta syfte 
på grund av att lektionstiden inte räckt till eller om de som inte hunnit bli färdig under 
lektionstid får göra klart det hemma som läxa. Den femte och sista läxtypen har som 
syfte att ge läraren rikare underlag inför bedömning och betygssättning. (Skolverket, 
2014). 

2.4 Elevers olika förutsättningar att arbeta med läxa hemma 
Elever har olika förutsättningar att arbeta med läxa, detta på grund av elevernas skilda 
hemförhållanden och olika tillgångar till stöd från sina vårdnadshavare eller andra 
vuxna. Cooper (2015) beskriver tre sätt som vårdnadshavare kan involvera sig i sina 
barns läxor på; genom att se till att barnet inte gör andra saker utan ser till att läxan blir 
gjord, genom att sätta upp regler gällande läxan om när den ska göras till exempel och 
genom att hjälpa barnet med innehållet i läxan. I det här arbetet kommer 
vårdnadshavarnas involvering i form av att hjälpa barnet med innehållet i läxan att vara 
i fokus eftersom det står i läroplanen att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever 
(Skolverket, 2019a) och att ”likvärdigheten främjas av att läxorna (…) inte kräver att 
eleven, för att klara av att göra läxan, får kvalificerad hjälp av sina vårdnadshavare eller 
någon annan person” (Skolverket, 2014, s. 5). Nilsson (2008) menar att en sakkunnig 
ledning är viktigt för elevernas inlärning, om undervisningen således förflyttas till 
elevernas hem och ledarskapet läggs på vårdnadshavarna så får eleverna inte 
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nödvändigtvis lika möjligheter som de hade fått i skolan. Nedan redogörs först för 
elevers olika förutsättningar att arbeta med läxa generellt sett och sedan elevernas olika 
förutsättningar att arbeta med specifikt matematikläxor. 
 
2.4.1 Elevers olika förutsättningar att arbeta med läxor generellt sett 
Vårdnadshavare har å ena sidan har lyfts fram som en viktig part i arbetet mot att få 
fler elever att bli godkända i skolan då man har sett att vårdnadshavares stöd leder till 
att eleverna får bättre förutsättningar att lyckas i skolan (Nilsson, 2008). Om elevernas 
vårdnadshavare är involverad i elevens arbete med läxan kan det dels leda till att 
elevens lärande påskyndas, dels kan det förbättra kommunikationen mellan familjen 
och skolan (Cooper, 2015). Vårdnadshavare kan även påverka sina barn indirekt. En 
elev vars vårdnadshavare har en högre uppsatt position och/eller ett prestigefyllt yrke, 
vilket ofta är förknippat med högre utbildning, kan inspireras av sin vårdnadshavare 
att anstränga sig mer i skolan och se det viktiga med sin utbildning (OECD, 2010).  
 
Å andra sidan är det en av de utmaningar som lärare ställs inför i dagens skola; att ge 
eleverna likvärdiga förutsättningar oavsett vårdnadshavarnas involvering och vilken 
utbildning elevernas vårdnadshavare har (Nilsson, 2008). ”Skolverkets undersökningar 
visar att föräldrars utbildning är den faktor som har större effekt på skillnader mellan 
elevernas prestationer” (Nilsson, 2008, s. 64). Nilsson (2008) noterar att elever vars 
vårdnadshavare har en högre utbildning klarar sig bättre i skolan och elever vars 
vårdnadshavare har gått en högskoleutbildning har generellt sett bättre betyg än elever 
vars vårdnadshavare har gått grundskolan eller gymnasiet. Cooper (2015) menar dock 
att även att en överdriven involvering från vårdnadshavarnas sida kan vara 
problematisk då det kan leda till att eleverna blir stressade och känner press att 
presentera på en högre nivå än vad eleven behärskar. Det finns även risk för att 
vårdnadshavarna ger överdriven hjälp till exempel genom att ge det rätta svaret till 
eleven utan vidare (Cooper, 2015).  
 
I Skolverkets stödmaterial Läxor i praktiken står det att arbeta med läxor kan hämma 
likvärdigheten, på enskilda skolor och i klasser men även i utbildningssystemet i sin 
helhet eftersom läxor kan utöka skillnaderna i elevernas studieresultat som finns på 
grund av elevernas socioekonomiska bakgrund (Skolverket, 2014). Rønning (2011) 
stödjer detta och skriver att barn vars vårdnadshavare har låg socioekonomisk status 
får mindre hjälp hemma med läxan jämfört med andra barn. De elever vars föräldrar 
har hög socioekonomisk status har visats lära sig mer av att arbeta med läxor än elever 
från vårdnadshavare som har låg socioekonomisk status, och Rønning (2011) menar att 
skillnaden mellan elevernas resultat och kunskaper är större i klasser där man ger ut 
läxa än i klasser där man inte använder läxa. Tidigare forskning pekar på att elever från 
missgynnande hemförhållanden hamnar efter redan innan de börjar skolan och 
Rønning (2011) menar att hennes fynd, att skillnaden mellan elevernas resultat är större 
om läxa används än om de inte gör det, är en tidig källa till ojämlikhet. Det är viktigt 
att vi lär oss mer om de potentiella källor och anledningar som leder till ökningen av, 
den redan stora, ojämlikheten (Rønning, 2011).  
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2.4.2 Elevers olika förutsättningar att arbeta med specifikt matematikläxor 
Ett argument som inte allt för sällan läggs fram som en anledning till att fortsätta 
använda läxor är att elevernas vårdnadshavare på så sätt blir mer delaktig i sitt barns 
skolarbete, samtidigt har det visat sig att föräldrars involvering i elevernas läxor kan 
orsaka konflikter. Just när det handlar om matematikläxor finns det ingen garanti att 
alla vårdnadshavare har den kunskap som krävs för att ha möjlighet att involvera sig 
och stötta sitt barn med läxan. En del vårdnadshavare har själva inte gått i skolan sedan 
de gick ut grundskolan och skolmatematiken sedan dess har ändrats (Nilsson, 2008). 
Det finns därför en möjlighet menar Maloney, Ramirez, Gunderson, Levine och Beilock 
(2015) att elevernas vårdnadshavare inte har lika stort spektrum av till exempel 
matematiska strategier att förse sitt barn med vid till exempel problemlösning eller 
andra beräkningar. Vårdnadshavare som inte har vidareutbildat sig och/eller inte gått 
i skolan på länge kanske kommer ihåg en eller två strategier som de lärde sig i skolan 
vilka skiljer sig från de strategier som eleven använder sig av. Om vårdnadshavaren då 
försöker få eleven att göra på det sätt som hen lärde sig i skolan, det sätt som hen känner 
sig bekväma med, kan det dels leda till att barnet blir förvirrat när vårdnadshavaren 
säger emot det som sagts i skolan (Maloney et al., 2015), dels att eleven upplever ett 
emotionellt trauma (Lange & Meaney, 2011).  
 
Elever vars vårdnadshavares har högre utbildning och bättre självförtroende i 
matematik kan enligt Hyde, Else-Quest, Alibali, Knuth och Romberg (2006) stötta sina 
barn bättre när de jobbar med matematikläxor än vårdnadshavare som inte är utbildade 
och/eller som har dåligt självförtroende i matematik. Vårdnadshavare som har 
matematikångest och en negativ inställning till matematik och som hjälper sitt barn 
med matematikläxan påverkar även indirekt barnets inställning till matematik. ”When 
parents have a poor relation with math and frequently help their children with their 
homework, their children learn less math” (Maloney et al., 2015, s. 1485). Maloney et al., 
(2015) menar att även om vårdnadshavare som har matematikångest har goda 
intentioner med att hjälpa sina barn med matematikläxan så kan deras involvering, och 
försök till hjälp, leda till att barnens matematikinlärning minskar och 
matematikångesten ökar. Om vårdnadshavare ska hjälpa sina barn med 
matematikläxan behöver de därmed få hjälp och riktlinjer i hur de ska göra detta på 
bästa sätt så att eleverna gynnas av det och utvecklar sina matematiska kunskaper 
(Maloney et al., 2015). I ett förslag att jämna ut dessa skillnader så att eleverna får mer 
likvärdiga förutsättningar att få hjälp med matematikläxan föreslog Hyde et al., (2006) 
att man kan använda sig av school-family partnership där vårdnadshavarna får 
information hemskickat som stöd för att få den bakgrundsinformation om ämnet som 
krävs för att de ska kunna stötta sitt barn.  

2.5 Utformning och användning av matematikläxor 
Matematikläxor kan utformas, användas och delas ut på många olika sätt. Hur lärare 
använder sig av matematikläxor kan skilja sig både skolor emellan och mellan lärare 
som undervisar på samma skola. De flesta läxor syftar till att ”bidra till elevens 
kunskapsutveckling” (Skolverket, 2014, s. 13), och stärka det lärande som eleverna lärt sig 
i skolan (Petersson, Marschall, Sayers & Andrews, 2018). Läxor kan även ges för att 
lärare upplever att tiden på skolan inte räcker till för att eleverna ska hinna lära sig det 



 
 

6 

som förväntas (Skolverket, 2014), och för att se till att en del elever kan jobba ikapp ifall 
de ligger efter (Petersson et al., 2018).  Ett annat syfte, eller motivering till varför lärare 
ger läxor, är att eleverna utvecklar goda studievanor (Skolverket, 2014) och att elevernas 
vårdnadshavare får en inblick i vad eleverna arbetar med i skolan (Skolverket, 2014; 
Petersson et al., 2018).  
 
En viktig aspekt när man ska arbeta med läxor menar Skolverket (2014) är att det ska 
vara tydligt för eleverna hur läxan passar in i undervisningen, vilket lärarna tydliggör 
genom att förbereda, förklara och följa upp läxan för eleverna. I Skolverket (2014) står 
det att ”likvärdigheten främjas av att läxorna är grundligt förberedda i undervisningen” 
(s. 5). En läxa som lämnar över ansvaret till eleven eller elevens vårdnadshavare är inte 
tillräckligt förberedd eftersom alla elever inte har möjligheten att få innehållet förklarat 
för sig av sina vårdnadshavare eller av en annan vuxen person utanför skolan 
(Skolverket, 2014). I Strandberg (2013) framgår det att ”It is in the classroom 
environment and practice that homework is assigned and therefore it cannot be 
separated from teachers’ instruction practice” (s. 332).   
 
I Rosário, Cunha, Nunes, Nunes, Moreira och Núñez (2019) studie framgår det att en 
väl utformad matematikläxa ska, enligt undervisande matematiklärare, ge eleverna 
möjlighet att repetera det innehåll som presenterats i skolan. Petersson et al., (2018) 
stödjer detta och menar att läxor i matematik enbart borde innehålla sådant som 
eleverna lärt sig i skolan och som de kan arbeta med självständigt utan stöd från sina 
vårdnadshavare. Skolverket (2014) skriver att en läxa vars syfte är att ge eleverna 
mängdträning är ett exempel på en läxtyp som gör det möjligt för samtliga elever att 
göra hemma. Däremot anses en läxa med syfte att eleven ska ’komma ikapp’ för att 
lektionstiden inte har räckt till, eller om en elev inte hunnit klart under lektionstid, 
motarbeta likvärdigheten då man kan anta att eleven ligger efter för att hen ännu inte 
förstår uppgiften i fråga. Det kommer såldes inte att hjälpa eleven att fortsätta med 
uppgiften hemma där hen dessutom går miste om lärarens förklaringar (Skolverket, 
2014). Skolverket (2014) skriver att ”Det är centralt för likvärdigheten att eleverna har 
förstått det innehåll eller de procedurer som läxan kräver, genom den undervisning de 
har fått” (s. 30).  

 
Det anses vara minst lika viktigt att lärare följer upp läxan när eleverna är färdiga med 
läxan som att förbereda eleverna för den (Skolverket, 2014) eftersom lärarnas feedback 
bland annat bekräftar, och påverkar, elevernas ansträngning att göra läxorna 
(Strandberg, 2013). ”Homework must be monitored and followed up on” (NRC 2001, 
Butler, 2001 refererad i An & Wu, 2011, s. 746), och An och Wu (2011) menar att ett 
förslag på en typ av uppföljning av matematikläxan är att använda läxan som ett 
diagnosiskt verktyg. Detta genom att läraren samlar in matematikläxorna, väljer ut ett 
par läxor från elever som ligger på olika nivåer kunskapsmässigt (en låg, två medel och 
en hög) och analyserar sedan elevernas missuppfattningar. Genom denna metod kan 
läraren följa upp de missuppfattningar som eleverna har och återkoppla till läxan, 
antingen individuellt eller med hela klassen, så att eleverna blir medvetna och lär sig 
av sina fel (An & Wu, 2011). Med hjälp av denna strategi kunde lärarna följa upp läxan 
och anpassa vad som skulle undervisas, eller förklaras, under nästa lektion utifrån 
elevernas svar på läxan (An & Wu, 2011). 
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3 Begreppsramverk  
I det här arbetet kommer respondenternas svar på enkäten att analyseras utifrån 
begreppet likvärdighet. Det har gjorts många försök och ansträngningar av diverse 
forskare för att klargöra begreppets betydelse då det kan tolkas på flera olika sätt 
(Kornhaber, Griffith & Tyler, 2014; Skolverket, 2012). Ett flertal forskare har delat upp 
likvärdighetsbegreppet i tre grundläggande aspekter, dessa uppdelningar kan skilja sig 
en aning från varandra beroende på vilken typ av studie som har gjorts men är snarlika 
varandra. I det här arbetet kommer jag att redogöra för en av dessa tre aspekter av 
likvärdighet, vilken kommer att ligga som grund för mitt arbete. Nedan ges en 
beskrivning av vad begreppet innebär.  

3.1 Likvärdighet  
En av de grundläggande aspekterna av begreppet likvärdighet som Skolverket (2012) 
redogör för, vilket är den aspekt av begreppet som kommer att användas i detta arbete, 
är att utbildningen ska vara kompenserande. Syftet med denna aspekt av likvärdighet 
är att se till att utbildningen tar ”hänsyn till olika elevers behov och kompensera för 
ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade förutsättningar” (Skolverket, 
2012, s.11), vilket är snarlik den beskrivning som Kornhaber et al., (2014) gör av samma 
aspekt av begreppet. Kornhaber et al., (2014) menar att likvärdighet handlar om att alla 
elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan, och om eleverna inte har samma 
förutsättningar så ska lärare se till att öka möjligheten för dessa elever.  
 
OECD (2010, s. 26) menar att den viktigaste aspekten av begreppet likvärdighet är den 
de kallar för equity in the distribution of learning opportunities, vilket undersöks genom att 
analysera vilken inverkan elevernas familj och familjens socioekonomiska bakgrund 
har på elevens utbildning. Det har nämligen visat sig att elevernas socioekonomiska 
bakgrund har stor betydelse för elevens framtida skolresultat (Skolverket, 2012; 
Aguirre, Herbel-Eisenmann, Celedón-Pattichis, Civil, Wilkerson, Stephan, Pape & 
Clements, 2017). I PISA-index sammanfattas socioekonomisk bakgrund för social, 
ekonomisk och kulturell status, och tar hänsyn till familjens utbildning, yrken och 
bohag. Socioekonomisk bakgrund är således ett smalare begrepp än familjebakgrund 
(OECD, 2010). Elever vars vårdnadshavare har hög socioekonomisk status kan generellt 
sett få mer hjälp och stöttning med sitt skolarbete av sina vårdnadshavare (OECD, 
2010). ”Thinking about families as varying in the resources available to support 
children’s homework – indeed, their education in general – provides a valuable 
framework for understanding family differences in the homework process” (Cooper, 
2015, s. 92–96).  

Men trots att den socioekonomiska bakgrunden har stor betydelse för elevernas 
skolresultat så går det att påverka elevernas möjlighet till en mer likvärdig utbildning, 
beroende på vilken skolpolitik som förs (Skolverket, 2012). Den socioekonomiska 
bakgrundens betydelse kan ses som en likvärdighetsindikator. Ett skolsystem eller 
arbetssätt som inte kompenserar för elevernas hemförhållanden minskar heller inte 
skillnaden i resultaten mellan eleverna, och om skillnaderna mellan elevernas resultat 
är stora indikerar det på att utbildningen inte är kompenserande och därmed inte 
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likvärdig. Ett skolsystem som istället kompenserar för elevernas hemförhållanden 
minskar även skillnaden i resultaten mellan eleverna. (Skolverket, 2012). 

I 1 kap. 4 § av Skollagen står det att: 
 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 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 (SFS 2010:800). 

 
Lärare ska stötta eleverna att nå så långt som möjligt oavsett vilka förutsättningar 
eleverna har hemifrån, och sträva efter att kompensera för eleverna skilda 
förutsättningar (Skolverket, 2012). Det ställs dock inga absoluta krav att elevernas 
skilda förutsättningar ska kompenseras, utan det är formulerat i styrdokumenten som 
att det ska finnas en strävan mot det. OECD (2010) menar dock att skolsystemet kan 
anses som likvärdigt om elevernas utveckling är oberoende av dennes familjs 
socioekonomiska bakgrund. Om familjens socioekonomiska bakgrund istället har stor 
betydelse för elevens utveckling så klassificeras skolsystemet inte som likvärdigt.  
 
Enligt Skolverket (2014) främjas likvärdigheten av att eleven inte behöver hjälp från 
sina vårdnadshavare eller en annan vuxen person för att ha möjlighet att göra läxan. 
Det är därmed viktigt att lärare funderar över vårdnadshavarnas involvering i 
elevernas läxor (Cooper, 2015). Vårdnadshavare som arbetar sent kan ha svårt att finna 
tid att hjälpa sitt barn med läxan, och för de vårdnadshavarna med låg, eller ingen, 
utbildning kan det vara problematiskt att försöka förklara och stötta barnet med läxan 
(Cooper, 2015). Likvärdig utbildning innebär således inte att utbildningen ska vara lika 
för alla utan snarare tvärtom, utbildningen ska anpassas efter elevernas skilda 
hemförhållanden (Skolverket, 2012).   
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4 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med den här studien är att öka kunskapen om lärares användning av 
matematikläxor i årskurserna 4–6 och vilken hänsyn lärare tar till elevernas 
hemförhållanden när de arbetar med matematikläxor eftersom det är en viktig aspekt 
av likvärdigheten.  
 
 
Forskningsfrågor: 

- Vad är lärares syfte med att använda sig av läxor i matematik och främjar 
läxans syfte likvärdigheten?  

- Hur tar lärare hänsyn till elevers hemförhållanden när de planerar och 
konstruerar matematikläxor?  
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5 Metod 
I det här kapitlet beskrivs undersökningens alla delar, bland annat hur datan har 
samlats in och analyserats för att besvara arbetets forskningsfrågor. I avsnitt 5.1 
presenteras vilken insamlingsmetod som har använts och varför den har varit 
fördelaktig för arbetet. Avsnitt 5.2 redogör för genomförandet av undersökningen och 
de urval som har gjorts. I avsnitt 5.3 beskrivs det hur den insamlade datan har 
bearbetats och analyserats, och i 5.4 diskuteras etiska överväganden. Slutligen 
diskuteras validitet och reliabilitet i avsnitt 5.5.  

5.1 Val av metod  
Med avsikt att svara på arbetets forskningsfrågor var det önskvärt att få in en större 
mängd data och valet av insamlingsmetod föll därför på att använda en enkät. Via 
enkäten kunde jag komma i kontakt med en större mängd lärare runt om i Sverige utan 
att jag själv behövde resa till olika skolor. Att använda sig av en enkät är det vanligaste 
tillvägagångssättet enligt Eliasson (2018) när man ska samla in kvantitativa data. En 
enkät saknar ”för det mesta de kvalitativa metodernas möjlighet att gå på djupet med 
en frågeställning” (Eliasson, 2018, s. 30). Jag valde dock att ha med ett par frågor med 
öppna svar i enkäten för att kunna få lite djupare förståelse för lärares arbete med 
matematikläxor. Arbetet innehåller således både kvantitativa och kvalitativa data vilket 
Eliasson (2018) argumentera för kan vara fördelaktigt. De kvalitativa frågorna 
kompletterar den kvantitativa datan på så sätt att de kvalitativa frågorna gör det möjligt 
att gå mer på djupet i svaren (Eliasson, 2018).  
 
5.1.1 Webbenkät 
Det finns olika typer av enkäter man kan använda sig av när man genomför en studie, 
varav jag valde att använda mig av en webbenkät. Arbetsgången för den här studien 
har varit tidsbegränsad till den tid som finns för ett självständigt arbete vilket var en av 
anledningarna till att jag valde en webbenkät istället för till exempel en postenkät. Med 
postenkäter menar Ejlertsson (2019) att man får räkna med 1–2 månader insamlingstid 
medan en webbenkät kräver betydligt kortare tid än så. En annan fördel med 
webbenkäter är att de svar som produceras från respondenterna sparas och finns direkt 
tillgängliga på datorn att sammanställa, och att undersökningen med en webbenkät kan 
genomföras inom ett stort geografiskt område (Ejlertsson, 2019).  

5.2 Genomförande och urval 
Enkäten som kom att användas för att samla in data skapades i Google formulär med 
utgångspunkt i arbetets forskningsfrågor. Enkäten innehöll totalt 25 stycken frågor (se 
bilaga 1). På tolv av frågorna skulle respondenterna svara genom att välja ett av flera 
svarsalternativ, på åtta av frågorna skulle de svara i skala och på fem av frågorna skulle 
respondenterna själva formulera sitt svar. De första fem frågorna i enkäten utformades 
med syfte att ge kort bakgrundsinformation om respondenterna, varav resterande 
frågor hade som syfte att ta reda på respondenternas syfte med att använda 
matematikläxor och hur respondenterna tar hänsyn till elevernas hemförhållanden i 
konstruktionen och planeringen av matematikläxor. De frågor som hade samma 
svarsalternativ (se bilaga 1, fråga 8–15) placerades efter varandra vilket Eliasson (2018) 
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menar är fördelaktigt då detta skapar en tydlig struktur och att respondenten lättare 
kan orientera sig i enkäten. Människor i dagens samhälle är generellt sett inte särskilt 
benägna att delta i enkäter, men genom att använda motivationshöjare som öppna svar 
och genom att beskriva för respondenterna att deras deltagande är viktigt för arbetet så 
kan fler människor motiveras att delta i enkäten och att svara mer utförligt (Eliasson 
2018). Av den anledningen stod det i inledningen av enkäten att respondenternas 
medverkan var ovärderliga för mitt arbete. 

 
När konstruktionen av enkäten var färdig var det dags att distribuera enkäten till lärare 
som undervisar i årskurserna 4–6 och som använder sig av matematikläxor i sin 
undervisning. Med mitt arbete hade jag som avsikt ta reda på hur lärare tar hänsyn till 
elevernas hemförhållanden när de arbetar med matematikläxan eftersom det är en 
viktig aspekt av likvärdigheten. Matematiklärare som inte använder sig av läxor i 
matematik eller som undervisar i andra årskurser var således inte av intresse just i 
denna studie. För att komma i kontakt med matematiklärare för årskurs 4–6 letade jag 
upp sidor på Facebook som främst riktade sig till matematiklärare och/eller handlade 
om matematik i åk 4–6. De sidor jag valde att lägga ut enkäten på var följande: Ma åk 4–
6, Lärare är bra att ha, Sveriges matematiklärarförening, Lärarnas kunskapsbank, Matematik för 
år 4–6 utan lärobok och Matematikundervisning. Dessa sidor har tillsammans drygt 36,000 
medlemmar. Man kan dock anta att somliga är medlem på mer än en sida vilket innebär 
att jag inte har nått ut till 36,000 stycken unika människor genom att lägga ut enkäten 
på dessa sidor. Jag valde även att, utifrån ett bekvämlighetsurval, maila enkäten till fem 
slumpmässigt utvalda rektorer med enkäten som bifogad länk med en förfrågan om 
rektorerna kunde skicka enkäten vidare till de matematiklärare som arbetar på skolan. 
Anledningen till att jag inte nöjde mig med att distribuera enkäten via Facebook var för 
att jag ville att enkäten dels skulle få mer spridning och generera fler svar, dels som ett 
försök att förhindra hög bias. När man arbetar med enkäter finns risken att man bara 
får data från en viss målgrupp, nämligen de som är mer benägna att svara på enkäter 
än andra och/eller de som har starka åsikter i frågan. Deras åsikter är självklart 
intressanta men det är minst lika intressant för undersökningen att få reda på vad 
människor som inte känner sig manade att svara på en enkät, eller som inte har starka 
åsikter i frågan, tycker. Jag anser att jag skapade möjlighet att nå fler typer av lärare 
genom att tillfråga rektorer som vidarebefordrade enkäten till lärarna.  
 
Enkäten var tillgänglig i totalt 15 dagar och totalt genererades 81 antal svar varav 80 
stycken kom att användas i arbetet. Respondenterna i detta arbetet är matematiklärare 
som undervisar i årskurserna 4–6 och kommer hädanefter att benämnas som 
respondent.  

5.3 Bearbetning och analys  
Enkäten innehöll totalt 25 stycken frågor som dels genererade kvantitativa-, dels 
kvalitativa data, vilket ledde till att två tillvägagångssätt krävdes för att bearbeta den 
inhämtade datan för att sedan kunna analysera den. Under rubrik 5.3.1 och 5.3.2 
redogörs det för hur den kvantitativa och kvalitativa datan har bearbetats och i 5.3.3 
redogörs det för hur den bearbetade datan har analyserats.  
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5.3.1 Bearbetning av den kvantitativa datan  
I enkäten fanns 20 frågor med fasta svarsalternativ som genererade kvantitativa data. 
Respondenternas svar på dessa frågor sammanställdes automatiskt i Google formulär där 
enkäten är gjord och genererade olika tabeller och cirkeldiagram som skildrade 
respondenternas svarsfrekvens på respektive fråga. Med hjälp av sammanställningen 
fick jag en överblick över respondenternas svar och kunde se vilka frågor som gav 
framträdande och tydliga resultat i förhållande till forskningsfrågorna, och vilka frågor 
som inte gav det. Utifrån sammanställningen kunde jag då börja urskilja och sortera 
vilka frågor som kunde hjälpa mig att svara på forskningsfrågorna och vilka som kunde 
sållas bort. De frågor vars svar jag ansåg kunde hjälpa mig att svara på 
forskningsfrågorna lades i ett dokument och kategoriserades under två rubriker med 
de två forskningsfrågorna. De frågor vars svar inte ansågs svara på forskningsfrågorna 
var framförallt frågor som användes i enkäten som kompletterande frågor och som inte 
visade något tydligt samband med enkätfrågan den syftade till. Till exempel skulle 
respondenterna svara på hur ofta de ger läxa med syfte att förbereda eleverna inför 
kommande lektion och för att komplettera den frågan fanns det en enkätfråga där 
respondenterna skulle svara i vilket format de gav matematikläxor. Om 
respondenterna då använde sig av flippat klassrum som är en typ av instruktionsvideo 
kunde jag dra en slutsats utifrån det, men om det inte visade sig något tydligt samband 
så uteslöts frågan om format då det inte längre var av intresse för studien.    
 
Med avsikt att leta samband mellan respondenternas svar öppnade jag ett dokument i 
Google kalkyl, vilket kan liknas vid Excel, där respektive respondents svar 
sammanställdes utifrån svaren som inkommit via Google formulär. Frågorna hamnade 
lodrätt och respondenternas svar låg vågrätt. I dokumentet följde jag samtliga svar som 
respektive respondent svarat och undersökte om det fanns något samband mellan dem. 
Till exempel om 10 respondenter svarade att de inte erbjuder läxhjälp på skolan 
undersökte jag även vilken typ av läxa dessa respondenter gav sina elever. Om 
respondenterna som inte erbjöd läxhjälp enbart gav matematikläxor med syfte att 
mängdträna och att de istället förbereder och följer upp matematikläxan med eleverna 
kunde jag dra slutsatser från det.   
 
5.3.2 Bearbetning av den kvalitativa datan 
I enkäten fanns 5 frågor med öppna svar som enda svarsalternativ och en fråga där 
respondenterna kunde välja att svara med ett svarsalternativ som passade alternativt 
svara via öppet svar. Respondenterna fick således svara på dessa frågor med egna ord. 
Svaren från dessa frågor bearbetades genom en text- och innehållsanalys, något som 
Ejlertsson (2019) menar är ett relevant tillvägagångssätt vid frågor med öppna svar. För 
att göra detta skapade jag ett dokument med de svar som respondenterna angivit och 
letade teman – om några respondenter skrivit samma sak kategoriserades dessa i en 
grupp och så vidare. När respondenternas svar var indelade i grupper räknade jag hur 
många svar som respektive kategori fått, och kunde därmed se vilken kategori som var 
framträdande och vilken som inte fått lika många svar och därmed inte var lika vanlig.  
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5.3.3 Analys av data 
Alla insamlade enkätsvar, kvalitativa såväl som kvantitativa, analyserades även 
övergripande med fokus på likvärdighet. I tidigare forskning har det framkommit att 
elevers socioekonomiska bakgrund har betydelse för elevens framtida skolresultat och 
att lärares förmåga att ta hänsyn till och kompensera för elevers olika, och eventuellt 
ogynnsamma, hemförhållanden är en viktig aspekt av likvärdigheten. Vid analysen 
undersöktes därmed om respondenternas svar berörde centrala begrepp för denna 
aspekt av likvärdighet, nämligen hemförhållanden och kompensation (se 
begreppsramverk, kapitel 3). Vid den övergripande analysen granskades 
respondenternas svar och en bedömning gjordes om respondenterna tar hänsyn till 
elevernas hemförhållanden och huruvida de kompenserar för elevernas 
hemförhållanden när de arbetar med matematikläxor.  

5.4 Etiska överväganden 
I det här arbetet har hänsyn tagits till de fyra allmänna huvudkraven som 
Vetenskapsrådet (2002) menar att man måste förhålla sig till när man forskar. Dessa 
huvudkrav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har informerats om dessa 
krav dels via det inlägg som delades på Facebook, dels i inledningen på webbenkäten 
som respondenterna svarade på (se bilaga 1), dels i mailet som skickades ut till 
respektive rektor.  
 
I enlighet med informationskravet så har respondenterna blivit underrättade om 
arbetets syfte, att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan när som helst under hela processen (Vetenskapsrådet, 2002). 
Respondenterna har även fått information att i och med att de svarar på enkäten så 
godkänner de att deras svar är med i studien och, som tidigare nämnt, att de har 
möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under processen, detta i enlighet 
med samtyckeskravet som innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). För att tillgodose 
nyttjandekravet informerades respondenterna om att de svar som genereras i enkäten 
kommer att användas till ett självständigt arbete och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 
2002).  Slutligen, i överensstämmelse med konfidentialitetskravet, har alla respondenter 
varit, och kommer fortsätta vara, anonyma. Det finns ingen möjlighet för utomstående 
personer att lista ut vilka som har deltagit i enkäten (Vetenskapsrådet, 2002).  

5.5 Metoddiskussion 
I det här avsnittet diskuteras arbetets reliabilitet och validitet under rubrik 5.5.1 samt 
en alternativ insamlingsmetod under rubriken 5.5.2.  
 
5.5.1 Reliabilitet och validitet 
Eliasson (2018) skriver att reliabilitet ”handlar i grund och botten om ifall 
undersökningen är pålitlig – att den går att upprepa och då ge samma resultat” (s. 14). 
Om en annan person upprepar den här undersökningen kommer hen inte att få exakt 
samma resultat, eftersom resultatet för denna undersökning inte är generaliserbart för 
hela lärarkåren. Enkäten lades ut på Facebooksidor för lärare för att nå så många lärare 
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som möjligt, och det var många lärare som svarade på enkäten. Jag kan dock ha nått en 
viss grupp lärare som är mer benägna att svara på enkäter eller som har starka åsikter 
i frågan om ämnet. Om undersökningen genomförs med samma metod, och urval av 
Facebooksidor, ökar möjligheten för att en annan person ska få ett liknande resultat som 
i detta arbete. Däremot innebär bearbetningen av den kvalitativa datan en del 
tolkningar vilket kan försvåra möjligheten att det skulle bli exakt likadana resultat.   
 
”Validitet handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som det är meningen 
att den ska mäta” (Eliasson, 2018, s. 16). Syftet med den här undersökningen var att ta 
reda på vilken hänsyn lärare tar till elevernas hemförhållanden när de arbetar med 
matematikläxor. För att ta reda på detta skickades en enkät ut som innehöll frågor som 
behandlar hur lärare konstruerar matematikläxor och vilket syfte de har med att 
använda sig av läxor i matematik. I utformningen av enkäten valde jag att använda 
både fasta svarsalternativ och öppna svar. De fasta svarsalternativen var således 
enklare att sammanställa än de öppna svaren då jag var tvungen att bearbeta och 
analysera dessa. Med svarsalternativ finns dock risken att det inte erbjuds heltäckande 
valmöjligheten av alternativa svar, vilket gör att respondenterna kan bli tvungna att 
välja ett alternativ som egentligen inte speglar deras åsikter och i det fallet mäter något 
annat. Jag utformade dock svarsalternativen på enkätfrågorna utifrån det man vet från 
tidigare forskning för att försöka minimera den risken så mycket som möjligt. 
Respondenterna fick även möjlighet att svara fritt på ett par frågor. Det finns dock även 
en risk att respondenterna omedvetet svarar på enkäten utifrån hur de skulle vilja 
arbeta med matematikläxor, och inte hur de faktiskt gör. 

 
5.5.2 Alternativ metod 
Det finns för och nackdelar med alla metoder. Om jag hade använt en insamlingsmetod 
av mer kvalitativ karaktär istället för webbenkäten hade jag kunnat intervjua lärare mer 
på djupet och haft möjlighet att ställa följdfrågor. Det hade å ena sidan gett en mer 
grundlig förståelse för ett fåtal lärares användande av matematikläxor, å andra sidan 
hade jag med den metoden inte kommit i kontakt med lika många respondenter 
eftersom studien är tidsbegränsad till den tid som finns för ett självständigt arbete, och 
att kontakta flera lärare ansåg jag var en fördel i den här undersökningen.  
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6 Resultat 
Resultatet är indelat i 3 avsnitt där respondenternas svar på enkätfrågorna, vilka ämnar 
svara på forskningsfrågorna, presenteras. Det första avsnittet, 6.1, handlar om de 
respondenter som deltagit i undersökningen. I avsnitt 6.2 presenteras resultatet för 
forskningsfrågan ”Vad är lärares syfte med att använda sig av läxor i matematik och 
främjar läxans syfte likvärdigheten?” och i avsnitt 6.3 presenteras resultatet för 
forskningsfrågan ”Hur tar lärare hänsyn till elevers hemförhållanden när de planerar 
och konstruerar matematikläxor?”. De två senare avsnitten har således utgångpunkt i 
arbetets forskningsfrågor och där redovisas först respondenternas svar på 
enkätfrågorna och sedan en analys av respondenternas svar utifrån begreppet 
likvärdighet.  

6.1 Deltagande respondenter 
Totalt svarade 81 stycken matematiklärare på enkäten varav en respondent uteslöts då 
hen var outbildad. Resultaten i arbetet grundas därmed på svar från 80 stycken 
behöriga lärare. Majoriteten av respondenterna, 70 av 80 stycken, arbetar på 
kommunala skolor och 10 stycken arbetar på friskolor. Respondenterna arbetade främst 
i årskurs 6 (37 av 80 respondenter). I årskurs 5 undervisade 24 respondenter och 19 
stycken undervisade i årskurs 4.  
 

 
Figur 1. Respondenternas svarsfrekvens från frågan "Hur många år har du arbetat som lärare?" 
 
I figur 1 redovisas hur många år respondenter har arbetat som lärare. 20 respondenter 
har arbetat i 20–30 år, vilket var det svarsalternativ som fick flest svar.  Sammanlagt var 
det 41 respondenter som har arbetat mellan 1–15 år och 39 respondenter har arbetat i 
15–30+ år.  

6.2 Respondenternas syfte med att använda matematikläxor  
I detta avsnitt redogörs för svaren på de enkätfrågor vars resultat ämnar svara på den 
första forskningsfrågan, nämligen ”Vad är lärares syfte med att använda sig av läxor i 
matematik och främjar läxans syfte likvärdigheten?”. Totalt kommer resultat från nio 
enkätfrågor att presenteras i detta avsnitt vilka har delats upp i underrubriker för att 
gruppera frågorna och förenkla läsningen.   
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6.2.1 Väljer respondenterna själva att använda läxor i matematik och vad är 
respondenternas mål med att använda matematikläxor? 

För att förstå lärares syfte med att ge läxor i matematik hade jag som avsikt att ta reda 
på om det är respondenterna själva som har valt att använda sig av matematikläxor 
eller om respondenterna är reglerade att göra det på grund av en skolpolicy, och vad 
respondenterna har för mål med att använda matematikläxa. 
 

 
Figur 2. Respondenternas svar på frågan "Finns det bestämmelser på din skola angående att ge ut läxa som du 
måste förhålla dig till?" 
 
I figur 2 görs det tydligt att det är mer vanligt bland respondenterna att de själva väljer 
att använda sig av matematikläxor (59 av totalt 80 respondenter) än att de har en 
skolpolicy som de måste förhålla sig till vilken är att ge läxor (15 av 80 respondenter). 
Sex respondenter skrev svar som inte gick att kategorisera utifrån de givna 
svarsalternativen (ja eller nej), istället beskrev respondenterna att de bland annat hade 
olika restriktioner på skolan kring hur läxan ska utformas, vilket således inte har något 
att göra med skolpolicy att använda sig av läxor och därmed uteslöts dessa svar. 
Respondenternas svar visar att det är betydligt fler respondenter som själva bestämmer, 
och väljer, att ge läxor än respondenter som regleras av en skolpolicy.  
 
Av totalt 80 svar på enkätfrågan ”Vad är ditt mål med att ge ut matematikläxa?” kunde 
svar från 75 respondenter analyseras och kategoriseras. Det var således fem 
respondenters svar om uteslöts, bland annat var det en respondent som 
skrev ”Egentligen vet jag inte. Försöker få igång en diskussion om läxans vara eller inte 
vara på skolan” (respondent 53). Majoriteten av respondenterna, 58 av 75 totalt, svarade 
att deras mål med att använda matematikläxor är att eleverna ska få repetera och 
befästa kunskap, varav tre av dessa nämnde familjens involvering i deras svar, ”Befästa 
kunskaper och involvera hemmet” (respondent 43).  
 
6.2.2 Respondenternas användning av olika läxtyper  
I enkäten presenterades fem läxtyper med olika syften som respondenterna skulle 
gradera hur ofta de använde sig av, varav läxtypen med syfte att eleverna ska repetera 
innehåll som de arbetat med i skolan, och därmed få mängdträning, visade sig 
användas mest frekvent av respondenterna.  
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Figur 3. Respondenternas svar på frågan "Hur ofta ger du ut matematikläxa som har som syfte att eleverna ska 
repetera innehåll som ni arbetat med i skolan (mängdträning)?" 
 
I figur 3 åskådliggörs det hur ofta respondenterna ger ut matematikläxa med syfte att 
repetera innehåll som eleverna arbetat med i skolan och därmed ge eleverna 
mängdträning. Majoriteten av respondenterna, 52 stycken, svarade att de alltid ger 
matematikläxa med detta syfte, 20 respondenter svarade att de gör det oftast och 8 
respondenter svarade ’ibland’. Respondenternas svar pekar på att matematikläxor vars 
syfte är att förse eleverna med mängdträning är en vanlig läxtyp.  
 

 
Figur 4 Respondenternas svar på frågan "Hur ofta ger du ut matematikläxa som har som syfte att.......?" 
 
De andra fyra läxtyperna använde respondenterna inte lika frekvent. Som man kan se i 
figur 4 är övervägande antal svar placerade på den vänstra sidan där 
svarsalternativen ’aldrig’ och ’ibland’ är placerade och det är följaktligen inte lika 
många svar till höger i stapeldiagrammet där svarsalternativen ’oftast’ och ’alltid’ är.  
 
Gällande den första läxtypen som har som syfte att ge lärarna rikare underlag för 
bedömning (läxtyp 1 i figur 4) så svarade 60 av totalt 80 respondenter att de aldrig ger 
ut matematikläxa med detta syfte. Respondenternas svar innebär således att 
matematikläxa med syfte att ge lärare rikare underlag för bedömning inte är särskilt 
förekommande. Användandet av den andra läxtypen, med syfte att förbereda eleverna 
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inför ett moment som ska tas upp i undervisningen (läxtyp 2 i figur 4), användes inte 
heller frekvent av respondenterna. Lite drygt hälften, 43 stycken, svarade att de aldrig 
använder läxtyper med detta syfte, och 24 respondenter svarade att de använder det 
ibland. Det är således endast 13 stycken som har svarat att de ’oftast’ eller ’alltid’ 
använder denna läxtyp. Beträffande den tredje läxtypen, med syfte att komma i kontakt 
med innehåll som finns utanför skolan, så är det 70 stycken som svarat att de ’aldrig’ 
eller ’ibland’ ger ut matematikläxa med detta syfte, och 10 respondenter gör det oftast 
respektive alltid. 
 
Den läxtyp som användes mest frekvent av de fyra läxtyper som presenteras i figur 4 
är den fjärde läxtypen med syfte att eleverna ska komma ikapp eller ta igen något de 
missat. Utifrån diagrammet kan man se att resultatet på den enkätfrågan är mer 
varierande. Det intressanta är att 17 respondenter svarade att de oftast använder denna 
läxtyp och att 9 respondenter alltid gör det. Det är således enbart 22 respondenter av 80 
totalt som aldrig använder sig av denna läxtyp och 58 respondenter som använder den, 
men i olika grad. Om man kategoriserar svaren utifrån aldrig och ibland, samt oftast 
och alltid blir resultatet att 54 av 80 respondenter sällan/aldrig ger matematikläxa med 
detta syfte, och att 26 respondenter använder denna typ av matematikläxa kontinuerligt. 
 
6.2.3 Fördelar som respondenterna anser att eleverna får av matematikläxor och 

respondenternas inställning till matematikläxor beroende på årskurs  
Det var även av intresse att ta reda på vilka fördelar som respondenterna anser att 
eleverna får i och med användningen av matematikläxor och om respondenternas 
inställning till matematikläxor skiljer sig beroende på vilken årskurs de undervisar i. 
Den mest framstående fördelen som respondenterna menade att eleverna får tack vare 
att de får läxor i matematik, vilket mer än hälften av respondenterna nämnde (47 av 77, 
3 respondenter skrev ogiltiga svar som uteslöts), var att eleverna får mer tid till 
mängdträning och att befästa sina kunskaper. ”De befäster och repeterar kunskaper” 
(respondent 1) och ”Mängdrepetition som är omöjlig att hinna med under skoltid” 
(respondent 75). Ett annat svar som var återkommande hos tio av respondenterna var 
att eleverna, i och med matematikläxan, får både ”lärande och öva ansvar” (respondent 
52).  
 
Majoriteten av respondenterna, 72 av totalt 80, menar att deras inställning till 
matematikläxor är densamma oavsett vilken årskurs de undervisar i (inom spannet åk 
4–6). Respondenterna, vars inställning till matematikläxor skiljer sig åt beroende på 
årskurs, menade att det i årskurs 4 framförallt är fokus på mängdträning med 
multiplikationstabellerna, uppställningar med de fyra räknesätten och huvudräkning, 
medan mängdträningen i årskurs 5 kompletterades med att koppla matematiken till 
händelser i vardagen. ”Åk 5 försöker jag koppla in händelser i vardagen, ex area mäta 
rum osv” (respondent 28) och ”I femman varvas mängdträning med ”tänk till, 
reflektera och hitta matten utanför skolan”” (respondent 41). Gällande elever i årskurs 
6 ansåg respondenterna att de är mer självgående och inte krävde samma kontinuitet 
på matematikläxan som elever i till exempel årskurs 4.   
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6.2.4 Analys av resultatet utifrån likvärdighetsaspekten 
Utifrån respondenternas svar kunde följande faktorer, vilka tar hänsyn till och främjar 
likvärdigheten, urskiljas: Respondenternas mål med att använda matematikläxor var i 
första hand att eleverna ska repetera och befästa kunskap, och den läxtyp som 
respondenterna främst använde sig av har som syfte att ge eleverna mängdträning. Den 
fördel som majoriteten av respondenterna ansåg att eleverna får i och med läxan är att 
de får repetera och befästa sina kunskaper.  
 
Men även om majoriteten av respondenternas svar gällande syftet med matematikläxan 
kan anses främja likvärdigheten så gör inte samtliga respondenters svar det. Den läxtyp 
som användes mest frekvent, efter läxan med mängdträning, hade till exempel som 
syfte att eleverna ska komma ikapp och ta igen innehåll som de missat i undervisningen, 
vilket är en läxtyp med syfte som snarare står i opposition till likvärdigheten än att 
främja den.  

6.3 Respondenternas användande av matematikläxor 
I detta avsnitt redogörs de enkätfrågor vars resultat har för avsikt att ge svar på den 
andra forskningsfrågan, nämligen ”Hur tar lärare hänsyn till elevernas 
hemförhållanden när de konstruerar och planerar matematikläxor?”. Under rubrik 6.3.1 
och 6.3.2 presenteras resultatet från totalt nio enkätfrågor som ämnar svara på 
forskningsfrågan och slutligen en analys av resultatet under rubrik 6.3.3.  
 
6.3.1 Planering och förberedelser inför matematikläxan 
När lärare ska planera inför matematikläxor kan de ta hjälp av Skolverkets stödmaterial 
Läxor i praktiken vilket är det enda material som behandlar användandet av läxor där 
lärare kan få diverse tips och riktlinjer. Av totalt 80 respondenter så kände drygt hälften 
(44 stycken) till Skolverkets stödmaterial gällande läxor, men enbart sex stycken av 
dessa svarade att de använde sig av informationen från stödmaterialet när de planerade 
sina matematikläxor. Det var således 36 stycken som inte kände till stödmaterialet alls 
och därmed inte heller använde sig av informationen.  

 
Med avsikt att ta reda på om respondenterna försöker kompensera för elevers olika 
hemförhållanden så utformades enkätfrågan ”Skickar du med information om 
matematikläxans innehåll som hjälp till vårdnadshavarna?”. I denna fråga framstår 
inget tydligt resultat, utan det är relativt jämnt mellan de olika svarsalternativen (se 
nedan, figur 5). 
 

 
Figur 5. Respondenternas svar på frågan ”Skickar du med information om matematikläxans innehåll som hjälp till 
vårdnadshavarna?” 
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Det är därmed svårt att dra en slutsats från resultatet mer än att respondenterna gör 
olika, 33 respondenter svarade att de skickar med information, 24 respondenter gör det 
ibland och 23 gör det inte. Det går dock att sammanfatta det med att 57 respondenter 
skickar med information till vårdnadshavarna (om än i olika stor utsträckning, en del 
gör det bara ibland) och 23 respondenter väljer att inte göra det. Ett resultat som var 
desto mer framträdande var att övervägande delen av respondenterna, 64 av 80 stycken, 
arbetar på skolor där de erbjuder läxhjälp till samtliga elever på skolan. 15 respondenter 
arbetar på skolor som inte erbjuder läxhjälp och en respondent arbetar på en skola där 
de enbart erbjuder läxhjälp till elever som går på fritids. Respondenternas svar 
indikerar att det är vanligare att skolor erbjuder läxhjälp än att de inte erbjuder det.  
 
Den sista aspekten av planerandet inför att dela ut, och samla in, matematikläxor är 
huruvida respondenterna förbereder eleverna för, och följer upp, matematikläxan. 
 

 
Figur 6. Respondenternas svar på påståendet "Jag förbereder eleverna för matematikläxan och ser till att läxan 
hänger ihop med pågående undervisning" samt ”Jag följer upp och återkopplar till matematikläxan med eleverna 
efter de lämnat in den”. 
 
I figur 6 kan man se respondenternas svar på hur ofta de förbereder eleverna inför 
matematikläxan, och hur ofta de följer upp och återkopplar till den. Majoriteten av 
respondenterna, 64 stycken, svarade att de alltid förbereder eleverna inför 
matematikläxan. Sammanlagt är det 75 respondenter som alltid eller oftast förbereder 
eleverna för matematikläxan, och enbart 5 stycken som gör det ibland eller aldrig. 
Siffrorna för att följa upp matematikläxan var lite lägre. Det var 62 respondenter 
sammanlagt som svarade ’alltid’ eller ’oftast’, medan 18 stycken ibland eller aldrig gör 
det.  
 
6.3.2 Konstruktion och användning av matematikläxan 
Med avsikt att ta reda på hur respondenterna konstruerar matematikläxorna innehöll 
enkäten ett par frågor om utformningen av läxan. Respondenterna skulle bland annat 
svara på om de ansåg att något specifikt kunskapsområde var särskilt fördelaktigt att 
arbeta med i läxa, varav 14 respondenter menade att ”Alla som handlar om 
mängdträning och att befästa kunskaper ytterligare” (respondent 68) och ”Repetition 
är alltid av godo. Repetition med individuella anpassningar inom hela spannet, dvs 
både för högpresterande och lågpresterande” (respondent 74). Utöver det var det 19 
respondenter som angav att just multiplikationstabeller är särskilt fördelaktigt att ha i 
läxa, och 13 respondenter nämnde multiplikationstabellerna tillsammans med något 
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annat, till exempel klockan, begrepp etc. 12 respondenter menade att det inte finns 
något område som är mer fördelaktigt än något annat.  
 
På enkätfrågan ”Utformar du matematikläxan på ett sätt som gör det möjligt för 
eleverna att arbeta med läxan självständigt utan hjälp från vårdnadshavare?” så 
svarade 72 respondenter ja och 8 stycken svarade nej. Respondenterna fick även 
möjlighet att svara ’ibland’ men ingen valde det alternativet. Resultatet visar att nästan 
alla respondenter utformar matematikläxan så att eleverna ska kunna arbeta med den 
självständigt. Dock var det bara 57 av 80 respondenter som inte räknar med att 
elevernas vårdnadshavare ska vara behjälpliga med matematikläxan. Se svarsfrekvens 
nedan i figur 9. 
 

 
Figur 7 Respondenternas svar på frågan "Räknar du med att elevernas vårdnadshavare ska vara behjälpliga med 
matematikläxan?" 
 
I figur 7 redogörs resultatet för frågan ”Räknar du med att elevernas vårdnadshavare 
ska vara behjälpliga med matematikläxan?”. Majoriteten av respondenterna svarade nej 
(57 av 80), 20 stycken svarade ’ibland’ och 3 stycken svarade ’ja’. Det var därmed 23 av 
respondenterna som förväntar sig att vårdnadshavarna, i olika utsträckning, ska vara 
behjälpliga med matematikläxan.  
 
Respondenterna fick även möjlighet att komplettera sina svar beträffande hur de 
arbetar med matematikläxor utifrån likvärdighetsaspekten genom en enkätfråga med 
ett öppet svar. Där fick respondenten möjlighet att själva beskriva hur hen anpassar 
läxan utifrån likvärdighetsaspekten och elevernas skilda hemförhållanden. Denna fråga 
var inte obligatorisk och totalt genererades svar från 39 respondenter varav följande 
kategorier, som respondenternas svar delades in i, var de mest framträdande; att de 
endast ger matematikläxa med innehåll som eleverna arbetat med i skolan, de erbjuder 
läxhjälp på skolan, utformar läxan så att eleverna kan arbeta med den självständigt och 
att de individanpassar läxan. Med hänsyn till att innehållet i läxan ska vara känt för 
eleverna så skrev bland annat respondent 22 ”Jag ger aldrig något nytt i läxa. Läxan är 
repetition av det vi gjort i skolan” och respondent 26 skrev ”De läxor jag ger är 
förberedda i skolan och utformade på ett sätt som gör att eleverna själv kan göra sin 
läxa utan hjälp från vårdnadshavare”. Sju respondenter nämner att de utformar läxan 
så att eleverna kan arbeta med läxan självständigt. ”Alla elever ska kunna klara 
matteläxan utan hjälp hemifrån” (respondent 25) och ”Ingen skall behöva få hjälp 
hemma” (respondent 72). Läxhjälp nämndes av sju respondenter, varav ett svar 
var ”Även läxhjälpen som är öppen för alla hjälper elever som inte har möjligheten att 
få hjälp av vh” (respondent 68).  
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6.3.3 Analys av resultatet utifrån likvärdighetsaspekten 
Utifrån respondenternas svar kunde följande faktorer, vilka tar hänsyn till elevernas 
olika hemförhållanden, urskiljas: majoriteten av respondenterna erbjuder läxhjälp på 
skolan, nästan alla utformar läxan så att eleverna kan arbeta med den självständigt och 
de flesta räknar inte med att vårdnadshavarna ska vara behjälpliga med läxan. 
Majoriteten av respondenterna förbereder och följer upp matematikläxan, och 
beträffande kunskapsområden som är särskilt fördelaktiga att ha i läxa så menade de 
flesta respondenter att alla områden som går att nöta och därmed ger mängdträning är 
fördelaktigt, varav multiplikationstabellerna var ett återkommande exempel bland 
respondenterna.  
 
Men samtliga respondenter i studien tar inte hänsyn till elevernas hemförhållanden. 
Något som inte kan ses som en faktor som tar hänsyn till elevernas hemförhållanden, 
utan snarare tvärtom, var att 23 respondenter räknade med att vårdnadshavarna skulle 
vara behjälpliga med matematikläxan i olika utsträckning och 33 respondenter skickar 
inte med information som hjälp till vårdnadshavarna. Vidare använder sig 15 
respondenter av matematikläxor men arbetar på skolor som inte erbjuder läxhjälp till 
eleverna.  
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7 Diskussion 
I resultatkapitlet ovan presenterades det resultat som genererades ur enkäten vilket 
ämnade att svara på arbetets forskningsfrågor, och nedan följer en diskussion om 
studiens resultat i relation till tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt där 
bland annat arbetets slutsats och förslag på fortsatt forskning diskuteras. 
Undersökningens resultat diskuteras i avsnitt 7.1 och 7.2. Avsnitt 7.1 behandlar den 
första forskningsfrågan ”Vad är lärares syfte med att använda sig av läxor i matematik 
och främjar läxans syfte likvärdigheten?” och i avsnitt 7.2 diskuteras resultatet för den 
andra forskningsfrågan ”Hur tar lärare hänsyn till elevers hemförhållanden när de 
planerar och konstruerar matematikläxor?”.  

7.1 Lärares syfte med att använda sig av läxor i matematik och 
främjar läxans syfte likvärdigheten 

Majoriteten av respondenterna väljer själva att använda sig av matematikläxor i 
undervisningen och har således ingen skolpolicy att förhålla sig till, vilket är intressant 
eftersom respondenterna då varken regleras av bestämmelser i styrdokumenten 
(Skolverket, 2019b) eller i form av skolpolicy som de måste ta hänsyn till. Detta 
indikerar på att respondenterna anser att det är viktigt, och på något vis fördelaktigt, 
att använda sig av matematikläxor i undervisningen. Resultaten visar dock inte 
huruvida de respondenter som har en skolpolicy på arbetsplatsen idag även självmant 
hade valt att använda sig av matematikläxor eller inte, däremot kan man från resultatet 
dra slutsatsen att de allra flesta respondenter inte styrs av en skolpolicy och ändå väljer 
att använda sig av matematikläxor.  
 
Det mål som nästan alla respondenter beskrev att de hade med att använda sig av 
matematikläxor var att eleverna skulle repetera och befästa kunskap, något som 
Petersson et al., (2018) argumenterar för främjar likvärdigheten. Petersson et al., (2018) 
menar att matematikläxor enbart bör innehålla sådant som eleverna arbetat med 
tidigare så att de kan arbeta med läxan självständigt. Just att eleverna ska repetera och 
befästa kunskap genom mängdträning visade sig vara återkommande i 
respondenternas svar; majoriteten av respondenterna nämnde dels det som den fördel 
som de anser att eleverna får genom att arbeta med matematikläxor, dels var 
det ”repetitionsläxan”, med syfte att ge eleverna mängdträning, som användes mest 
frekvent. Med tanke på att mängdträning och repetition var återkommande i 
respondenternas svar kan man anta att respondenterna tar hänsyn till likvärdigheten 
och elevernas olika hemförhållanden, eftersom läxtypen med syfte att eleverna ska 
mängdträna är särskilt fördelaktig för likvärdigheten (Skolverket, 2014; Petersson et al., 
2018).  
 
Det var dock intressant att bland de övriga fyra läxtyperna (se figur 4) så var läxtypen 
med syfte ”att komma ikapp eller ta igen något som eleverna missat” den läxtyp som 
användes mest frekvent av dessa. Det var även den läxtyp som var den mest använda 
läxtypen efter läxan med syfte att eleverna skulle få mängdträning. Detta är intressant 
eftersom en läxa med detta syfte, att eleverna ska komma ikapp, snarare står i 
opposition till likvärdigheten än att främja den. Denna läxtyp är dock vanlig enligt 
Skolverket (2014) när lärare upplever att lektionstiden inte räcker till och Petersson et 
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al., (2018) menar att denna läxtyp används så att elever kan jobba ikapp när de ligger 
efter. Men en elev som får en matematikläxa med syfte att ’komma ikapp’ ligger med 
största sannolikhet efter i planeringen av en anledning. Man kan därmed ana att eleven 
behöver hjälp för att komma vidare (Skolverket, 2014) och alla vårdnadshavare har inte 
den kunskap som krävs för att hjälpa sina barn med läxor, särskilt inte i matematik 
(Maloney et al., 2015). Det var å ena sidan mindre än hälften av respondenterna som 
angav att de använde denna läxtyp ’alltid’ eller ’ofta’, å andra sidan var det den näst 
mest använda läxtypen.  
 
Respondenternas svar indikerar på att tiden i skolan inte räcker till, vilket även ett par 
respondenter nämner. Respondent 75 skrev följande svar om sitt mål med att använda 
matematikläxor ”Mängdrepetition som är omöjlig att hinna med under skoltid”. 
Samtidigt som respondenternas syfte med läxan, de fördelar de ser att eleverna får och 
den läxtyp som främst används, syftar alla på mängdträning. Detta leder mig vidare till 
att undra huruvida det är tiden som är anledningen till att eleverna får matematikläxor. 
Används matematikläxor för att eleverna inte hinner befästa kunskaperna i skolan eller 
för att det är bra för eleverna att få lite mer mängdträning än den mängdträning de får 
i skolan? 

7.2 Hur tar lärare hänsyn till elevers hemförhållande när de planerar 
och konstruerar matematikläxor? 

I resultatet gjordes det tydligt att de allra flesta av respondenterna förbereder eleverna 
inför matematikläxan, vilket är viktigt för likvärdighetsaspekten då det ökar elevernas 
möjlighet att arbeta med matematikläxan utan hjälp (Skolverket, 2014). Majoriteten av 
respondenterna utformar även matematikläxan så att eleverna kan arbeta med den 
självständigt. I förhållande till likvärdigheten och elevernas skilda hemförhållanden är 
även detta fördelaktigt då elever vars vårdnadshavare har högre utbildning och bättre 
självförtroende i matematik kan stötta sina barn bättre vid läxor (Hyde et al., 2006), 
medan vårdnadshavare som till exempel enbart gått ut grundskolan kan sakna 
kapacitet att hjälpa sina barn rent matematiskt innehållsmässigt (Maloney et al., 2015).  
 
Det framgår dock i resultatet att 23 respondenter räknar med att vårdnadshavarna ska 
vara behjälpliga med läxan (se figur 9), vilket är intressant eftersom majoriteten av 
respondenterna menade att läxan är utformad så att eleverna kan arbeta med den 
självständigt. Det går dock inte att ta reda på hur respondenterna räknar med att 
vårdnadshavarna ska vara behjälpliga; om de menar att de ska vara behjälpliga på så 
sätt att de ska se till att eleverna får en lugn arbetsmiljö eller behjälpliga rent 
innehållsmässigt. Maloney et al., (2015) menar att om lärare räknar med att 
vårdnadshavarna ska hjälpa sina barn innehållsmässigt med matematikläxan behöver 
de få hjälp och riktlinjer för hur de ska göra det på bästa sätt. I resultatet framgår det 
dock att enbart 33 respondenter skickar med information, medan 24 respondenter gör 
det ibland och 23 respondenter aldrig skickar med hjälp till vårdnadshavarna.  
 
Majoriteten av respondenterna arbetar på skolor där läxhjälp erbjuds till samtliga elever, 
vilket indikerar att det är vanligare att skolor erbjuder läxhjälp eleverna än att de inte 
gör det. Detta kompenserar å ena sidan för elevernas skilda hemförhållanden 
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(Skolverket, 2012) eftersom eleven då kan få hjälp med läxan på skolan ifall eleven inte 
har tillgång till det stödet hemifrån, å andra sidan finns det ingen garanti att de elever 
som behöver hjälp faktiskt går, eller kan gå, till läxhjälpen. Men utifrån resultatet kan 
man i alla fall dra slutsatsen att majoriteten av skolan kompenserar för elevens 
hemförhållanden i och med att de erbjuder läxhjälp på skolan. Av de totalt 15 
respondenter som svarade att de inte erbjuder läxhjälp på skolan så svarade 13 av dessa 
att de utformar läxan så att eleverna kan arbeta med den självständigt utan hjälp från 
vårdnadshavare, vilket indikerar på att de ändå kompenserar för elevernas 
hemförhållanden till viss del. Dessa respondenter är dock inte i majoritet.  
 
Att följa upp läxan anses vara minst lika viktigt som att förbereda eleverna för läxan 
(Skolverket, 2014), men utifrån arbetets resultat verkar respondenterna inte vara av den 
åsikten. Siffrorna på antalet respondenter som alltid förbereder eleverna inför läxan (64 
av 80) är höga i jämförelse med hur många som följer upp läxan (39 av 80). Detta är 
intressant eftersom det tyder på att respondenterna anser att det är viktigare att 
förbereda eleverna inför läxan än att återkoppla till den när eleverna har lämnat tillbaka 
läxan.  
 
Utifrån respondenternas svar om det var något kunskapsområde som de ansåg var 
särskilt fördelaktiga att arbeta med i samband med matematikläxor så blev det tydligt 
att ”Alla som handlar om mängdträning och att befästa kunskaper ytterligare” 
(respondent 68) och ”Repetition är alltid av godo. Repetition med individuella 
anpassningar inom hela spannet, dvs både för högpresterande och lågpresterande” 
(respondent 74). Repetition är som tidigare nämnt fördelaktigt för likvärdigheten och 
att eleverna har förstått det innehåll som matematikläxan handlar om (Skolverket, 2014). 
Multiplikationstabellen var det svar som flest respondenter skrev, vilket även 
Skolverket (2014) ger som exempel på en läxtyp med syfte att ge eleverna mängdträning.   

7.3 Slutsats 
I den här undersökningen har jag kommit fram till att majoriteten av respondenterna 
sade sig utforma och använda matematikläxor på ett sätt som enligt tidigare forskning 
kan kompensera för elevernas hemförhållanden och därmed anses främja 
likvärdigheten. Det ska dock belysas att samtliga respondenter inte gjorde det, men 
dessa är inte i majoritet. 
 
Den slutsats som kan dras av den insamlade datan, i relation till den första 
forskningsfrågan ”Vad är lärares syfte med att använda sig av läxor i matematik och 
främjar läxans syfte likvärdigheten?”, är att respondenternas syfte med att använda 
matematikläxor i första hand är att ge eleverna tillfälle att repetera och befästa sina 
kunskaper, vilket främjar likvärdigheten.  
 
Utifrån den andra forskningsfrågan, ”Hur tar lärare hänsyn till elevers 
hemförhållanden när de planerar och konstruerar matematikläxor?”, och den 
inhämtade datan så kan man dra slutsatsen att majoriteten av respondenterna tar 
hänsyn till elevernas hemförhållanden genom att de erbjuder läxhjälp på skolan, 
förbereder eleverna för matematikläxan och utformar läxan så att eleverna ska kunna 
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genomföra den utan hjälp. Majoriteten av respondenterna räknar inte heller med att 
elevernas vårdnadshavare ska vara behjälpliga med läxan.   

7.4 Pedagogiska implikationer 
Pedagogiska implikationer av den här studiens resultat är att det är viktigt att lärare 
reflekterar över hur de utformar matematikläxan så att den främjar likvärdigheten och 
passar alla elever oavsett vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund. Även om 
majoriteten av respondenterna i detta arbete kan anses ta hänsyn till elevernas 
förutsättningar när de arbetar med matematikläxor så gör inte samtliga respondenter 
det. Det är fortfarande många som inte tar hänsyn till elevernas hemförhållanden och 
lärare och skolledare på och mellan skolor bör därmed utforma en samsyn kring 
användandet av läxor så att eleverna får likvärdiga förutsättningar och möjligheter att 
lära sig oavsett vilken klass eller skola de går i.  

7.5 Förslag på fortsatt forskning 
Sett utifrån denna studie är ett förslag på fortsatt forskning att undersöka 
matematikläxor och likvärdighet ur elevernas, alternativ elevernas och lärarnas, 
perspektiv. Majoriteten av respondenterna i den här studien har svarat att de tog 
hänsyn till elevernas hemförhållanden i sitt användande och skapande av 
matematikläxor, men hur upplever eleverna det? Har alla elever, med ogynnsamma 
hemförhållanden, möjlighet att stanna på skolan för att vara med på läxhjälpen med 
tanke på omständigheter som till exempel skjuts, träningar och busstider etc? Och de 
matematikläxor som lärare anser att de utformat så att eleverna kan arbeta med de 
självständigt, upplever eleverna det med eller behöver de trots allt hjälp från sina 
vårdnadshavare eller en annan vuxen person?   
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I 
 

 

Bilaga 1. Enkätfrågor. 
 
Hej! Jag heter Emelie Rönning och går näst sista terminen på grundlärarprogrammet åk 
4-6 på Mittuniversitetet och arbetar för tillfället med mitt självständiga arbete i 
matematik. Jag har valt att skriva om läxor i matematik och är därav intresserad av hur 
du arbetar med matematikläxor i din undervisning. Dina svar är ovärderliga för mitt 
arbete!  
 
De svar som genereras i den här enkäten har som avsikt att användas i mitt 
självständiga arbete. I och med att ni svarar på enkäten godkänner ni även att jag 
använder mig av svaren i mitt arbete. Ni är helt anonyma i hela processen och kan när 
som helst välja att avbryta er medverkan. Om ni vill kontakta mig gör ni det på 
emrn1600[at]student.miun.se.  
 
Tusen tack för er medverkan! 

 
• 1. Vilken årskurs undervisar du i?  
- Årkurs 4 
- Årskurs 5  
- Årskurs 6  

 
• 2. Hur många år har du arbetat som lärare?  
- 1-3 år 
- 3-5 år 
- 5-10 år 
- 10-15 år 
- 15-20 år 
- 20-30 år 
- 30 + år  

 
• 3. Är du utbildad lärare?  
- Ja  
- Nej  

 
• 4. Arbetar du på en kommunal skola eller på en friskola? 
- Kommunal skola  
- Friskola 

 
- 5. Känner du till Skolverkets stödmaterial ”Läxor i praktiken” och använder 

du dig av materialet?  
- Ja, jag känner till stödmaterialet men jag använder mig inte av det i min 

undervisning  
- Ja, jag känner till och använder mig av stödmaterialet  
- Nej, jag känner inte till stödmaterialet 

 



 

II 
 

• 6. Hur ofta ger du ut läxa i matematik?  
- Flera gånger i veckan  
- En gång i veckan  
- Ett par gånger i månaden  
- Mer sällan  
- Vid behov  

 
• 7. Finns det bestämmelser på din skola angående att ge ut läxa som du 

måste förhålla dig till?  
- Ja, vår skolpolicy är att ge läxor  
- Nej, jag har själv valt att ge läxor  
- Annat… (Möjlighet till eget svar) 

 
Nedan kommer ett par frågor där du ska svara hur ofta du ger ut den typ av 
matematikläxa som beskrivs. Svarsalternativen är en skala på 1-4 där 1= aldrig, 2 = 
ibland, 3 = oftast, 4 = alltid.  
 

• 8. Hur ofta ger du ut matematikläxa som har som syfte att ge dig rikare 
underlag för bedömning?  

- 1. Aldrig 2. Ibland 3. Oftast 4. Alltid 
 
• 9. Hur ofta ger du ut matematikläxa som har som syfte att eleverna ska 

repetera innehåll som ni arbetat med i skolan (mängdträning)?  
- 1. Aldrig 2. Ibland 3. Oftast 4. Alltid 

 
• 10. Hur ofta ger du ut matematikläxa som syftar till att förbereda eleverna 

för ett moment som ska tas upp i undervisningen?  
- 1. Aldrig 2. Ibland 3. Oftast 4. Alltid 

 
• 11. Hur ofta ger du ut matematikläxa som har som syfte att eleverna ska 

komma ikapp eller ta igen något de missat i undervisningen? 
- 1. Aldrig 2. Ibland 3. Oftast 4. Alltid 

 
• 12. Hur ofta ger du ut matematikläxa som syftar till att eleverna ska komma 

i kontakt med innehåll som finns utanför skolan?  
- 1. Aldrig 2. Ibland 3. Oftast 4. Alltid 

 
• 13. I vilken utsträckning individanpassar du matematikläxan efter 

elevernas individuella kunskaper? 
- 1. Aldrig 2. Ibland 3. Oftast 4. Alltid 

 
Nedan kommer två stycken påståenden med svarsalternativ om hur väl det stämmer 
in på er. Svarsalternativen är följande: 1 = aldrig, 2= ibland, 3= oftast, 4 = alltid.   
 

• 14. Jag förbereder eleverna för matematikläxan och ser till att läxan hänger 
ihop med pågående undervisning  

- 1. Aldrig 2. Ibland 3. Oftast 4. Alltid 



 

III 
 

 
• 15. Jag följer upp och återkopplar till matematikläxan med eleverna efter de 

har lämnat in den  
- 1. Aldrig 2. Ibland 3. Oftast 4. Alltid 

 
• 16. I vilket format ger du ut läxor? (möjlighet att ge flera svar) 
- Digitalt  
- Arbetsblad 
- Lärobok 
- Flippat klassrum 

 
• 17. Skiljer sig din inställning till läxor beroende på vilken årskurs du 

undervisar i (inom spannet åk 4-6)? Om ja, hur? 
- Eget svar. 

 
• 18. Utformar du matematikläxan på ett sätt som gör det möjligt för eleverna 

att arbeta med läxan självständigt utan hjälp från vårdnadshavare? 
-  Ja 
- Ibland  
- Nej 

 
• 19. Räknar du med att elevernas vårdnadshavare ska vara behjälpliga med 

matematikläxan? 
- Ja 
- Ibland  
- Nej 

 
• 20. Skickar du med information om matematikläxans innehåll som hjälp till 

vårdnadshavarna?  
- Ja  
- Ibland  
- Nej  
 
• 21. Kan eleverna få läxhjälp på skolan?  
- Ja, men bara elever som går på fritids 
- Ja, alla 
- Nej  

 
• 22. Om du anpassar läxan utifrån likvärdighetsaspekten att alla elever inte 

har samma möjlighet att få hjälp med läxan hemifrån, beskriv gärna hur du 
gör det!  

- Eget svar. 
 

• 23. Finns det något särskilt kunskapsområde inom matematik som du anser 
är särskilt fördelaktigt att arbeta med i läxa?  

- Eget svar 
 



 

IV 
 

• 24. Vad är ditt mål med att ge ut matematik läxa?  
- Eget svar 

 
• 25. Vilka fördelar anser du att eleverna får genom att de arbetar med 

matematikläxor?  
- Eget svar. 
 

 
 
 
 
 
 


