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1 Inledning 
 

Hemläxor hör till vardagen i de flesta skolor i Finland och utomlands. De väcker ofta 

starka känslor och frågan om deras nytta har i litteraturen debatterats en hel del (t.ex. 

Kohn, 2006; Hattie, 2009; Van Voorhis, 2011). Hatties (2009) meta-analys har väckt 

frågor om vilken effekt hemläxor har och argument både för och emot läxor har förts fram 

i bl.a. finsk och svensk media (t.ex. YLE Uutiset, 2014 och 2015; SVT Nyheter, 2014). I 

hemmen och på föräldramöten dyker diskussionen om nyttan och problemen med 

hemläxor upp med jämna mellanrum. På Facebook går det att finna diskussionskedjor i 

ämnet på sidor avsedda för lärare. I Sverige har en skola gått så långt att de förbjudit 

hemläxor helt och hållet (MTV Uutiset, 2018). I Japan har detta gjorts i många 

lågklasskolor redan sedan slutet av 1990-talet (Baker & LeTendre, 2005). Argument för 

hemläxor inkluderar att de lär elever ansvarstagande och är ett sätt att vidare öva det 

inlärda samt, särskilt när det gäller matematik, att övning och repetition hemma är viktigt 

för inlärningen. Till motargumenten hör att hemläxors nytta enligt många studier är 

ifrågasatt och att hemläxorna bl.a. stör fritidsaktiviteter och bidrar till stress. (Cooper, 

2007; Baker & LeTendre, 2005.)  

 

Trots debatterna finns det ändå begränsat med forskning på området, vilket bl.a. svenska 

läxforskare anser vara märkligt (Skolverket, 2014). De forskningsresultat som finns att 

tillgå är främst från USA och kan vara komplexa att tolka och ibland rentav motstridiga 

(t.ex. Cooper, 2007; Hattie 2009, Van Voorhis 2011). Trots detta bedömer föräldrar ofta 

en skolas effektivitet på basen av existensen av hemläxor eller t.o.m. mängden av 

hemläxor (t.ex. Hattie, 2009; Westlund, 2004).  

 

Den rådande läroplanen som trädde i kraft år 2016 säger just inget om hemläxor. Lärare 

får således själva bestämma huruvida de använder sig av den typen av arbetssätt eller 

inte. Läroplanen lyfter däremot alltmer fram mångsidiga arbetssätt såsom 

erfarenhetsbaserade och aktiverande arbetssätt samt kollaborativt lärande i interaktion 

med andra. Även undersökande och problembaserat lärande uppmuntras. 

(Utbildningsstyrelsen, 2014.) Hur syns detta i utformningen av hemläxorna eller syns det 

alls? 

 

I denna pro gradu -avhandling har jag studerat klasslärares syn på hemläxor. Eftersom 

hemläxor används i undervisning i hög grad, är det viktigt att lyfta fram forskning kring 

deras nytta, hurdana hemläxor som är effektiva samt lämpliga. Motsvarar klasslärarnas 
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uppfattningar om hemläxors nytta relevant forskning? Motsvarar bruket av hemläxor i 

undervisning i lågklass klasslärarnas syn på lärande och läroplanens mål? Hur tänker 

klasslärare vidare kring föräldrarnas roll vid läxläsning? Resultatet av denna 

undersökning kan bidra till mer reflexivitet hos klasslärare i deras arbete. Vidare finns en 

strävan att bidra till den offentliga diskussionen kring användning av hemläxor i 

undervisningen. 

 

Matematik är ett ämne där hemläxor används i hög grad (se t.ex. Rønning, 2011; Brock, 

Lapp, Flood, Fisher & Tao, 2007). Därför och för att avgränsa studien har fokus lagts vid 

hemläxor i matematik i lågklasser. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
I teoridelen av denna avhandling presenterar jag först olika lärandeteorier eller syner på 

lärande. Den rådande läroplanens syn på lärande beskrivs också. Därefter beskriver jag 

effekter som hemläxor antas ha och motiveringar som ofta anges för användning av 

hemläxor i undervisningen. Användningen av hemläxor jämförs med den syn på lärande 

som den rådande läroplanen bygger på. Till slut sammanfattar jag den forskning som 

går att finna om effekterna av hemläxor, med fokus på matematikläxor och 

matematikinlärning till den del det varit möjligt. 

 

2.1 Syner på lärande  

 

Den uppfattning om lärande som en lärare har genomsyrar hela hens pedagogiska 

verksamhet. En del av den här verksamheten är bruket av hemläxor i undervisningen. 

De lärare som använder sig av hemläxor i sin undervisning anger ofta som huvudsyfte 

med hemläxorna att eleverna på så vis uppnår bättre skolframgång, dvs. att hemläxorna 

stöder lärande (t.ex. Van Voorhis, 2011; Brock et al., 2007). Därför är det skäl att här 

beskriva olika lärandeteorier eller -perspektiv. Den förändring i uppfattningen om lärande 

som skett globalt har även berört matematikundervisningen. Det tidigare 

informationsinsamlingsperspektivet, även kallat objektivism, som baserar sig på en 

behavioristisk lärande- och undervisningsuppfattning har fått ge vika för en kognitiv 

lärandeuppfattning. Bakom den nya kognitiva lärandeuppfattningen finns 

konstruktivismen. (Malinen & Pehkonen, 2004.) Dessa två lärandeteorier eller -

perspektiv, behaviorism och konstruktivism, granskas närmare nedan. 

 

2.1.1 Behaviorism 
 

Ända till skiftet mellan 1950- och 1960-talen var den behavioristiska inriktningen den 

härskande inom lärandeforskningen. Enligt denna inriktning granskas lärande enbart på 

basen av yttre beteende. Inom forskning granskades förhållandet mellan olika 

bakgrundsfaktorer och inlärningsresultat, dvs. t.ex. intellektets, personlighetens, 

hemförhållandenas och undervisningsmetodernas effekt på prestationer, såsom 

provresultat. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini, 2003; Tynjälä, 1999.) 

 

Senare forskning har kunnat påvisa att det finns en stor skillnad i lärande om man enbart 

försöker överföra åt eleven den kunskap som andra människor producerat jämfört med 
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om man försöker få eleven att själv ”återuppfinna” densamma. Behaviorismen är 

ytterligheten av den tidigare nämnda teorin. Inom behaviorismen tänker man alltså att 

det finns ett visst ”förråd” av information, och framförallt kunskap om hur man använder 

informationen, som man med hjälp av undervisning strävar till att överföra åt eleverna. 

(Leino, 2004.) Det är den traditionella synen på lärande, dvs. att lärarens uppgift är att 

överföra den kunskap hen har åt sina elever.  

 

Enligt den behavioristiska teorin delas det ämne eller den färdighet som undervisas in i 

lämpliga delar som bygger på varandra. Man kan på så vis kontrollera och kräva att 

eleven har lärt sig en viss del innan hen går vidare till följande. Sådana kumulativa 

lärandestrukturer går att finna i så gott som alla läroböcker och undervisning enligt detta 

system är i läroämnet matematik s.k. normal verksamhet på ett utbrett plan från förskola 

till universitet. Det som lärs ut ses enligt teorin som något oproblematiskt som är utom 

elevens kontroll. (Leino, 2004.) Tynjälä (1999) menar att det finns en viss naiv realism i 

denna typ av objektivistiskt tänkande. Man utgår ifrån att vi människor observerar och 

förstår den yttre världen precis sådan som den är utan att problematisera den.  

 

2.1.2 (Social)konstruktivism 
 

Behaviorismen fick från början av 1960-talet ge vika för en ny forskningsinriktning där de 

kognitiva processerna som behaviorismen förbisåg blev forskningsobjekt. Förändringen 

har ansetts så radikal att den t.o.m. kallats för den kognitiva revolutionen. Fokus 

skiftades alltså till de inre faktorerna hos eleven, lärandeprocessen, lärandestrategier 

osv. Från och med 1980-talet har det vid sidan av den kognitiva forskningen uppstått ett 

paradigm där lärandet ses först och främst som ett socialt och kulturbundet fenomen. Då 

lärandet inte ses som ett passivt emottagande av information utan som något som 

individer och samhället tillsammans bygger upp, eller konstruerar, sin världsbild igenom, 

kallar man lärandeuppfattningarna konstruktivistiska. (Tynjälä, 1999.) 

 

Konstruktivismen är alltså ingen enhetlig teori utan den har många inriktningar. Det 

gemensamma hos de olika konstruktivistiska inriktningarna är att människorna, antingen 

som individer eller som sociala grupperingar, ses som aktiva aktörer. Den största 

skillnaden mellan inriktningarna gäller vem som ses som den centrala aktören, är det 

individen, gruppen eller samhället. Helt grovt går det att dela in konstruktivismen i två 

huvudinriktningar: individkonstruktivism och socialkonstruktivism. (Tynjälä, 1999.) 
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Inom konstruktivismen bör det sätt som eleven uppfattar världen på tas som 

utgångspunkt i undervisningen. Eleven använder den här uppfattningen som grund för 

sin konstruktion av undervisningens innehåll. Enligt den konstruktivistiska 

lärandeuppfattningen är förståelsen det centrala för lärandet. Det är däremot inte så 

viktigt att en elev lär sig utantill fakta och enskilda färdigheter. Det viktiga är att hen 

förstår dem och den kontexten de tillhör. Lärandet har enligt denna syn alltid samband 

med den kontext eller kultur i vilken kunskapen lärs och används. (Rauste-von Wright et 

al., 2003.) 

 

Till den konstruktivistiska inriktningen hör också de sociokulturella teorierna vars centrala 

tanke är att kunskapskonstruktion och lärande i grund och botten är sociala fenomen och 

som sådana kan de inte granskas separat från deras sociala, kulturella och historiska 

referensram. Vygotsky ses som grundaren av denna inriktning. Han vidareutvecklade 

teorin om den proximala utvecklingszonen enligt vilken ett barn tillsammans med en 

annan människa, antingen ett annat barn eller en vuxen, kan klara av en uppgift som 

hen inte ensam kan klara av. En elev lär sig med andra ord mera med hjälp av individer 

som vet mer än hen själv. Den assisterande ”experten”, t.ex. en annan elev eller lära-

ren, konstruerar på sätt och vis en byggnadsställning (eng. scaffolding) så att eleven kan 

nå högre än hen skulle ha gjort utan hjälpen. (Tynjälä, 1999.) Enligt den här teorin skulle 

läraren alltså fungera mer som en handledare för att hjälpa eleverna att nå högre och 

bättre resultat och för att de ”själva lär sig själva”, även kallad metakognition. 

 

Social konstruktivism ligger nära det sociokulturella perspektivet på lärande (Tynjälä, 

1999). Enligt den socialkonstruktivistiska inriktningen, som kan förknippas med Berger 

och Luckmann (1966), sker lärande genom socialt samspel. (Rauste-von Wright, 2003; 

Tynjälä, 1999.) Inom socialkonstruktivism är samhället enligt Gergen (1995) alltid primärt 

i förhållande till individen. Samma gäller för den sociokulturella inriktningen. Skillnaden 

mellan dessa två är främst den att i socialkonstruktivism är människorelationerna 

centrala, inte de psykologiska processerna som däremot är framträdande i det 

sociokulturella perspektivet. (Tynjälä, 1999.) 

 

2.2 Lärandeteorierna och läroplanen 

 

Den rådande läroplanen grundar sig starkt på ett konstruktivistiskt synsätt på lärande. 

Den har utarbetats utgående från en syn på lärande där ”eleven har en aktiv roll” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 16). Eleven skall enligt läroplanen ”lära sig ställa upp mål 
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och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra” (Utbildningsstyrelsen, 

2014, s. 16). Läroplanen föreskriver också att ”[L]ärandet sker genom kommunikation 

med andra elever, lärare och andra vuxna samt i olika grupper och sammanhang och i 

olika lärmiljöer” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 16). Läroplanen förknippar lärandet med 

kontextbundenhet, dvs. lärandet är ”knutet till det som eleven ska lära sig, till tid och 

plats” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 16). Eleven skall vidare enligt läroplanen lära sig 

metakognition, dvs. ”att utveckla färdigheter att lära sig” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 

16). Eleven skall också ”handledas att koppla innehållet och de nya begreppen till sina 

tidigare kunskaper” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 16). Allt detta är i högsta grad kopplat 

till konstruktivismen och närmast förknippat med det socialkonstruktivistiska synsättet. 

 

2.3 Hemläxor och synen på lärande 

 

Hur förhåller sig då användningen av hemläxor i skolundervisningen till det 

(social)konstruktivistiska synsättet på lärande som starkt lyfts fram i den rådande 

läroplanen? Nedan granskas begreppet hemläxa samt dess historia och utveckling 

närmare. Jag beskriver också hemläxans olika angivna syften och de effekter som 

hemläxor antas ha. Till slut kopplar jag ihop den rådande synen på lärande med 

matematikundervisning och särskilt användningen av hemläxor inom ramen för den. 

 

2.3.1 Definition av begreppet hemläxa 
 

Det finns ingen enhetlig definition av vad en hemläxa innebär (Skolverket, 2014). Den 

kända läxforskaren Harris Cooper (1989) har definierat hemläxor som uppgifter som 

lärare ger elever och som är avsedda att göras utanför skolan och skoltiden (Cooper, 

1989; Cooper, 2007). Denna definition citeras i de flesta forskningsartiklar och böcker på 

området. Skolverket (2014) i Sverige anser ändå att det inte finns en allmänt vedertagen 

definition och rekommenderar att man inom varje skola diskuterar vad man avser med 

hemläxa (Skolverket, 2014).  

 

Kling Sackerud (2009) har i sin doktorsavhandling om elevers möjligheter att ta ansvar 

över sitt eget lärande i matematik kommit fram till att förändringar i skolors arbetssätt – 

där elever får ta mer ansvar för sitt eget arbete – leder till outtalade läxor. Eleverna får 

med andra ord ta med sig skolarbetet hem för att hinna med allt de förväntas hinna med 

(Kling Sackerud, 2009). Detta står delvis i strid med definitionen ovan om att hemläxorna 

är uppgifter som läraren anvisat för att göras hemma. 
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2.3.2 Läxans historia och utveckling 
 

Under de första decennierna av 1900-talet trodde lärare utbrett på nyttan av hemläxor. 

Vid skiftet till 1940-talet fanns det en växande oro för att hemläxor störde andra 

hemmaaktiviteter och detta ledde till motreaktioner. Därefter har trenden vänt ett antal 

gånger och under 1980-talet har hemläxor igen nått popularitet. Sedan dess har ändå 

argument både för och emot hemläxor fortsatt dyka upp. (Marzano & Pickering, 2007; 

Cooper, 1989.) 

 

I Finland har användningen av hemläxor länge varit självklar. I läroplanen från år 1985 

konstateras om hemläxor att de skall ses som en naturlig och viktig del av 

matematikundervisningen (Skolstyrelsen, 1985). I de därpå följande läroplanerna finns 

det inte längre någon specifik instruktion vad gäller hemläxor i läroämnet matematik. De 

nuvarande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (läroplanen) 

kräver alltså inte att hemläxor ges varken i matematik eller i något annat ämne 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). Som en del av kompetensområdet ”Förmåga att tänka och 

lära sig (K1)” konstateras dock att eleverna ska ”handledas att förstå hur 

studieframgången påverkas när man regelbundet gör sina hemuppgifter” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 155), vilket ändå skulle indikera att hemläxor fortfarande 

ses som en del av undervisningen i grundskolan. I övrigt nämns hemuppgifter i 

läroplanen några gånger som en del av andra ämnen än matematik 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). 

 

I USA har Brock, Lapp, Flood, Fisher och Tao (2007) studerat lärares argument för 

anvisande av hemläxor, hurdana hemläxor lärarna anvisar och lärarnas tankar kring 

hemläxornas effekt på skolprestationerna. I studien deltog 133 lärare från en stor 

amerikansk tätort. Forskarna kom fram till att matematik var det läroämne i vilket lärarna 

gav mest läxor. (Brock et al., 2007.) 

 

Som ovan nämnts har hemläxornas vara eller icke-vara diskuterats en hel del och 

givande av hemläxor ifrågasätts också både i sin helhet samt vad gäller mängd, frekvens 

och utformning. I Sverige har någon enstaka skola gått inför att totalt förbjuda 

användningen av hemläxor (se MTV Uutiset, 2018). I Finland har man inte gått så långt 

och i finländska skolor är givande av hemläxor fortsättningsvis utbrett i bruk, både i 

matematik och i andra ämnen. Det återstår att se mot vilket håll utvecklingen i Finland 

går.  
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2.3.3 Syften med hemläxor 
 

Forskning tyder på att lärare anger många olika syften med att ge hemläxor. Epstein och 

Van Voorhis (2001) har listat upp 10 olika syften som framkommit i de studier de bekantat 

sig med. Dessa är övning, förberedelse, deltagande, personlig utveckling, förhållandet 

förälder-barn, kommunikationen mellan förälder och lärare, interaktion elever emellan, 

policy, public relations (dvs. hur skolan vill profilera sig utåt) och straff. Lärare har 

rapporterat att huvudorsaken till att de ger hemläxor i lågklass är att ge elever tid att öva 

sig på de färdigheter de lärt sig under lektionen. Syftena är inte heller exkluderande. En 

hemläxa kan således inkludera flera syften. (Epstein & Van Voorhis, 2001; Cooper, 

2007.) Framförallt i matematik och läsning/skrivning angav lärare i ovannämnda studie 

(se kapitel 2.3.2) gjord av Brock med flera (2007) att huvudsyftet var att öva färdigheter 

som lärts ut under lektionen (Brock et al., 2007). 

 

Skolverket (2014) anger fyra olika syften för att lärare ger hemläxor. Enligt Skolverkets 

utredning ges hemläxor för att de antas bidra till elevens kunskapsutveckling, tiden i 

skolan inte räcker till, eleverna utvecklar goda studievanor och föräldrarna skall få en 

insyn i skolarbetet (Skolverket, 2014). Det är dock viktigt att lägga märke till att olika typer 

av läxor kan ha olika syften. Skolverket (2014) listar upp fem olika typer av läxor: 

repetitions- och övningsläxor, läxor som förbereder elever inför något som tas upp i 

undervisningen, läxor som syftar till att elever ska komma i kontakt med innehåll som 

finns utanför skolan, komma ikapp -läxor och läxor som ger läraren ett rikare underlag 

för bedömning (Skolverket, 2014).  

 

Det är också viktigt att notera att hemläxor kan ha olika syften för elever på olika 

årskurser. På lågklassnivå kan man t.ex. fokusera på att hjälpa eleverna att hantera 

tidsanvändningen bättre och att utveckla goda studievanor i stället för att fokusera på 

akademiskt innehåll vilket ofta blir det huvudsakliga syftet på högklassnivå. (Epstein & 

Van Voorhis, 2001.) 

 

Det är skäl att märka att vissa av de ovan nämnda syftena för att ge hemläxor är vad 

man kan kalla undervisande eller sådana som har samband med lärande, t.ex. övning 

och förberedelse, medan andra är sådana som inte har samband med lärandet utan t.ex. 

förhållandet mellan hem och skola eller hur skolan vill profilera sig utåt sett. Hemläxorna 

kan således med fog antas ha olika effekter på inlärning beroende på vad syftet med 

läxan från början varit. Cooper (2007) gör just en sådan indelning. De som har samband 
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med lärande är enligt honom fyra till antalet: övning av det lärda, förberedelse inför en 

lektion, förlängning, eller att överföra det man lärt sig till nya situationer, och integration 

av färdigheter, dvs. att kombinera flera färdigheter som man lärt sig till en enda 

slutprodukt. Exempel på sådana som inte direkt har samband med lärande är att utveckla 

kommunikationen mellan barn och förälder, att uppfylla krav från skolledningen och 

straff. (Cooper, 2007.) 

 

2.3.4 Effekter som hemläxor antas ha 
 

Cooper (2007) har delat in de positiva effekterna som förespråkare för hemläxor har 

ansett att hemläxor kan medföra i fyra delområden. Dessa är (a) omedelbara 

akademiska effekter, (b) långvariga akademiska effekter, (c) icke-akademiska effekter 

och (d) föräldraengagemang. De antagna omedelbara effekterna på prestation och 

inlärning är de som lärare använder sig mest av då de ger hemläxor. Förespråkare för 

hemläxor argumenterar, oberoende av forskningsbaserad teori, att hemläxor ökar tiden 

som elever använder på sina skoluppgifter och att detta i sin tur leder till ökad kunskap 

och förståelse av det ämne som studeras. De långvariga akademiska effekterna som 

hemläxor antas ha inkluderar uppmuntran till att lära sig under sin fritid, förbättrade 

attityder gentemot skolan och bättre studievanor. De icke-akademiska effekterna sägs 

vara bl.a. bättre självdisciplin, bättre tidshanteringsförmåga och mer självständig 

problemlösningsförmåga. Vad gäller förhållandet till föräldrar förespråkas hemläxor med 

att de involverar föräldrarna mer i skolarbetet och förbättrar interaktionen mellan barn 

och förälder. (Cooper, 2007.) 

 

De eventuella negativa effekter som hemläxor kan ha och som kommit fram i 

argumentationen kring hemläxors vara eller icke-vara är delvis motstridiga med de 

positiva effekterna. Som exempel nämner Cooper (2007) att då vissa argumenterar för 

att hemläxor förbättrar elevers attityder gentemot skolan så kontrar andra med att säga 

att attityderna påverkas negativt av hemläxor. De hänvisar då till en s.k. mättnadseffekt 

som den bakomliggande orsaken. För mycket akademiskt arbete leder alltså till sämre 

attityder och motivationsbrist. Motståndare till hemläxor argumenterar vidare bl.a. att 

hemläxor leder till att andra områden av livet måste ge vika, t.ex. sömn, kompisar eller 

hobbyn. Föräldraengagemang ses inte heller alltid som en bra sak. Föräldrar antas 

nämligen pressa på sina barn att prestera och således bidra till ökad stress hos eleverna. 

Föräldrar är kanske inte heller bekanta med de undervisningsmetoder som används i 

skolan och kan förvirra eleverna. (Cooper, 2007.) 
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Det finns som sagt både förespråkare för hemläxor samt motståndare till dem. 

Argumenten för och emot skiftar beroende på vilken sida man befinner sig på men ofta 

saknar argumenten teoretisk bakgrund.  

 

2.3.5 Matematik och hemläxor inom ramen för läroplanens syn på lärande 
 

Det ovan beskrivna (social)konstruktivistiska synsättet på lärande har även påverkat 

undervisning och lärande i matematik (Leino, 2004). Enligt den rådande läroplanen skall 

man i matematik bl.a. utveckla problemlösningsförmåga samt ha konkreta och laborativa 

inslag. Undervisningen skall vidare utveckla elevernas förmåga att kommunicera, 

interagera och samarbeta. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) Det här passar väl in i den 

konstruktivistiska, och t.o.m. socialkonstruktivistiska, synen på lärande. I läroplanen 

nämns dock att matematiken till sin natur är kumulativ och att undervisningen skall 

framskrida systematiskt (Utbildningsstyrelsen, 2014), vilket kunde tolkas som ett drag av 

behaviorism. Kumulativa lärandestrukturer går som ovan nämnts att finna i så gott som 

alla läroböcker och undervisning enligt detta system är i matematik ofta det normala 

sättet (Leino, 2004). 

 

I verket Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen (2004) förespråkar 

samtliga författare konstruktivistisk undervisning även i ämnet matematik (se t.ex. 

Yrjönsuuri, 2004; Leino, 2004). Leino (2004) menar att skolmatematikens traditionella 

områden och undervisningsmetoder till stor del inte stämmer överens med verkligheten. 

Han menar att undervisningens utformning bottnar i lärarens egen uppfattning (som 

kanske återspeglar hens egna skoltida erfarenheter) och att det är där som ändringen 

måste ske för att man skall kunna utveckla ett konstruktivistiskt sätt att undervisa. (Leino, 

2004). 

 

Matematiska begrepp är ofta abstraktioner och därför svåra att förstå (Yrjönsuuri, 2004). 

Eftersom förståelse ändå är centralt inom konstruktivismen är det viktigt att eleverna 

förstår vad de gör och lär sig. Yrjönsuuri (2004) menar att barn kan lära sig förstå 

matematiska begrepp då man inte lär barnen abstraktioner utan visar dem konkreta 

situationer som de kan tillämpa matematik på (Yrjönsuuri, 2004). För att kunna använda 

sig av elevcentrerad konstruktivism i sin undervisning bör läraren enligt Leino (2004) 

snarast använda läroboken enbart som en del av undervisningen, flexibelt och begränsat 

genom att själv välja ut det material som stöder undervisningen (Leino, 2004). Att bygga 

upp undervisningen på så vis kan kräva mycket tid och resurser av en enskild lärare och 

det sättet att arbeta uteblir sannolikt just av den orsaken.  
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Hur förhåller sig då hemläxorna till det ovannämnda? Det beror sannolikt både på syftet 

och utformningen av läxorna. Är det fråga om mekaniska räkneuppgifter utan någon riktig 

för eleven förståelig koppling till verkligheten kan man med fog ifrågasätta om den 

konstruktivistiska synen på lärande träder fram. Är det däremot fråga om uppgifter som 

kräver att eleven diskuterar eller samarbetar med någon för att göra uppgiften eller om 

eleven löser ett matematiskt problem som dessutom har koppling till någon konkret 

situation kan situationen vara en helt annan.  

 

2.4 Fördelar och nackdelar med hemläxor - vad säger 

forskning? 

 

Hemläxor har länge varit av forskningsintresse. I de flesta studier undersöks vad 

eleverna gör och huruvida och hur hemuppgifterna eller tiden som eleverna använder till 

att göra dem påverkar elevernas skolprestationer eller -framgång. Lärarens roll har inte 

studerats så mycket trots att det, såsom ovan nämnts, är läraren som bestämmer 

hurdana hemläxorna är samt hur ofta och hur mycket hemläxor ges och, kanske 

framförallt, varför. (Epstein & Van Voorhis, 2001.) 

 

Den internationella läxforskningen domineras av amerikanska forskare. Framförallt 

Harris Coopers studier refereras nästan i varje forskningsartikel men också Frances L. 

Van Voorhis studier refereras flitigt. John Hattie har med sin forskningsöversikt från år 

2009 även intagit en central plats på denna scen.  

 

Jag har nedan sammanfattat de effekter, både positiva och negativa, som 

forskningsresultaten påvisat att läxor i allmänhet har och delat in sammanfattningen i 

underrubriker enligt vilken typ av åtgärd eller situation som antingen givit upphov till 

effekten eller som undersökts i beskrivna studier. Vad som gäller allmänt för hemläxor 

kan tillämpas även på matematikläxor. Utöver allmän forskning inom området har jag 

ändå under varje underrubrik rapporterat forskning som specifikt har samband med 

matematikläxor och deras effekter.  

 

Det är viktigt att hålla i minnet att forskning tyder på att effekten av hemläxor är en 

funktion av många faktorer och inkluderar många aktörer, bl.a. lärare, elev, förälder, samt 

lärmiljön, både i skolan och hemma (Cooper, 1989). Individuella skillnader i elevers 
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attityder gentemot hemläxor, motivation och studievanor påverkar också. Även feedback 

som ges på hemläxorna har betydelse. (Muhlenbruck et al., 2000.) 

 

Det gäller vidare att hålla i minnet de olika konsekvenserna som hemläxor medför. 

Eftersom akademiska effekter är det argument som oftast används för att motivera 

bruket av hemläxor (se t.ex. Cooper, 2007) har fokus i litteraturgenomgången varit på 

effekten av hemläxor på (matematik)inlärning. Det är alltså en avgränsning som gjorts. 

Utöver akademiska effekter kan hemläxorna även naturligtvis ha andra, t.ex. sociala, 

effekter. I Sverige har läxforskare framför allt undersökt just sociala konsekvenser av 

hemläxor för elever och föräldrar, samt hur hemläxor påverkar likvärdigheten i 

undervisningen. Av tio svenska läxstudier som publicerats mellan 1993 och 2012 finns 

det ingen som har fokus på olika effekter av hemläxor på elevers lärande. (Skolverket, 

2014.) 

 

2.4.1 Hemläxor vs. inga hemläxor eller extra skolarbete 
 

Cooper (2007) har analyserat en mängd studier som utförts på det viset att en grupp 

elever fått hemläxor medan en annan inte fått några hemläxor alls. I slutet av studierna 

har eleverna gjort ett prov som testat den helhet som lärts ut under en specifik tidsperiod. 

De sex studierna som Cooper analyserat hade gjorts i USA mellan åren 1987 och 2003 

och kombinerat inkluderade de 500 studerande i 25 klasser. Om man mäter resultaten i 

vitsord på ovannämnda prov så har de elever som fått hemläxor presterat bättre, dvs. en 

medelmåttaelev som gjorde hemläxor hade ett högre resultat i provet än 73% av de 

elever som inte alls gjorde några hemläxor. (Cooper, 2007.) En tidigare studie av Cooper 

(1989) där han analyserat 20 motsvarande studier visade att det på lågklassnivå inte 

fanns någon skillnad i prestation då man jämförde elever som gjorde hemläxor med 

sådana som inte gjorde några. På högre klasser var effekten motsatt till fördel för dem 

som gjorde hemläxor. (Cooper, 1989.) 

 

I ett annat set av studier som dock gjorts redan före 1983 var de elever som inte gjorde 

hemläxor tvungna att göra någon typ av annan aktivitet i skolmiljö under övervakning. 

Dessa studier jämförde alltså två olika sätt att studera, mindre tid i skolan och mera 

hemma jämfört med mera tid i skolan och mindre hemma. De åtta studier som 

sammanslogs innehöll totalt 18 jämförelser av dessa två sätt att studera och inkluderade 

mer än 1000 elever i 40 klasser. Effekten av hemläxor var även här positiv men mindre 

än ovan, dvs. en medelmåttaelev som gjorde hemläxor klarade sig bättre i provet än 

53% av de elever som gjorde kompenserande arbete i skolan. Skillnaden är således 
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väldigt liten, vilket inte kan ses som överraskande eftersom det egentligen här handlar 

om att man jämför två olika sätt att göra samma sak på. Då det gäller lågklasselever 

(årskurs 5 och 6) var effekten dessutom omvänd, dvs. studier i skolan under övervakning 

hade en högre positiv effekt än hemläxor då resultaten var motsatta för högklass- och 

gymnasieelever. (Cooper, 2007.) Cooper (2007) uppmanar därför till försiktighet med att 

tolka resultaten. 

 

Cooper (2007) förklarar de ovan nämnda effektskillnaderna då det gäller de olika 

nivåerna i skolan bl.a. med att ju yngre ett barn är desto lättare blir det distraherat av 

irrelevant information eller stimulans i sin omgivning. Därför kan hemmet som omgivning 

vara mindre effektivt för yngre barn i jämförelse med äldre barn. Vidare har yngre elever 

mindre välutvecklade studievanor än de äldre eleverna. Cooper menar dock att man 

måste tolka dessa resultat med försiktighet eftersom det kan finnas olika syften med att 

ge hemläxor i lågklass jämfört med högre klasser. (Cooper, 2007.) 

 

Kan man alltså nu dra den slutsatsen att skolarbete under övervakning i lågklassålder är 

mer effektivt än hemläxor och därför borde prioriteras i skolundervisningen? Skall vi 

alltså förlänga skoldagen och slopa hemläxorna för att få bättre studieprestationer? 

Svaren till dessa frågor är inte så entydiga såsom Cooper (2007) redan påpekat och som 

det också går att se i de följande underkapitlen. De ovannämnda studierna behandlar 

hemläxor i allmänhet och inte specifikt matematikläxor.  

 

2.4.2 Tiden som eleven använder på hemläxor 
 

Forskning kring hemläxors effekt på elevprestationer koncentrerar sig ofta just på den 

tid elever använder på att göra sina hemläxor. Allmänt konstaterar Cooper (2007) att det 

finns ett positivt samband mellan mera tidsanvändning och bättre prestation. I den analys 

av 35 studier som Cooper gjorde var korrelationen .24 mellan hemläxor och prestation. 

Cooper ger ett exempel på hur man skall tolka resultatet: det finns 5,7 % mindre spridning 

i prestationsresultaten om alla elever gjorde tidsmässigt exakt lika mycket hemläxor. 

Denna analys kommer dock fram till att korrelationen nog var hög för högklasser, ca. .25 

i 23 studier, men att den för lågklasser (förskola till årskurs 6) var nära noll. Korrelationen 

mellan tidsanvändningen vad gäller matematikläxor och prestation i matematik hade 

dock en större positiv effekt än för t.ex. läsning. Cooper menar dock att även 

korrelationen för matematikens del var så pass liten att den antagligen inte är av någon 

praktisk betydelse. (Cooper, 2007.) Ingen av de studier som Cooper (2007) diskuterar 

som har med korrelationen mellan användning av tid på hemläxor och prestation att göra 
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berättar för oss hur frekvensen av hemläxor och tiden för en specifik hemläxa kan 

komma att påverka effekten av hemläxan på prestationen.  

 

Ovannämnda indikerar ändå att mera tid att göra hemläxor på, vare sig det är i matematik 

eller något annat ämne, inte automatiskt har någon positiv effekt på elevprestationer i 

lågklass. Trautwein (2007) konstaterar ändå att resultaten av studier över hur den tid 

elever använder till att göra hemläxor på påverkar deras prestation av många olika 

orsaker är komplexa och måste tolkas med försiktighet. Han pekar på åtminstone tre 

olika validitetsproblem varav ett just är att forskning har fokuserat på tiden som en elev 

använt på att göra hemläxorna. Han menar att det att en elev använder mycket tid på 

sina hemläxor inte av nöd är ett tecken på stor samvetsgrannhet utan kan reflektera 

problem med motivation eller koncentration. (Trautwein, 2007.)  

 

Man kan också ifrågasätta huruvida forskning om hemläxor går att generalisera länder 

emellan. Det finns forskning om hemläxor i ett begränsat antal länder och slutsatserna 

varierar länder emellan. T.ex. i europeiska studier är man mycket mer kritisk gentemot 

variabeln tidsanvändning än i USA. (Dettmers, Tratuwein & Lüdtke, 2009.)  

 

I lågklass har flera studier kommit fram till att mera tid använd på hemläxor ofta korrelerar 

med sämre skolvitsord eller prestationer eller att hemläxorna inte har någon effekt alls 

(t.ex. Cooper, 1989; Cooper, Patall & Robinson, 2006; Epstein, Simon & Salinas, 1997; 

Keith & Cool, 1992; Van Voorhis, 2003, enligt hänvisning i Van Voorhis, 2011). I en 

nyligen gjord studie där TIMMS- och PIRLS-material1 för 24 länders del (inklusive 

Finland) analyserats bekräftade forskarna detta. De kom fram till att det inte finns bevis 

på att tid använd på hemläxor har en inverkan på elevernas akademiska prestationer i 

lågklass. De drar den slutsatsen att kvaliteten på hemläxorna måste utvecklas om den 

tidskrävande aktiviteten någonsin skall kunna ha en effekt på elevernas prestationer. 

(Jerrim, Lopez‐Agudo & Marcenaro‐Gutierrez, 2020.) 

 

Flera studier visar dock också att elever i lågklass med lägre förmågor (eng. low ability) 

tog mera tid på sig att göra sina hemläxor (Epstein & Van Voorhis, 2001; Muhlenbruck 

et al., 2000). Associationen mellan mera tid använd på läxor i lågklass och sämre 

prestation eller ingen effekt alls kan alltså ha andra förklaringar än den att ju mera tid en 

 
1 TIMMS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och 

naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8 och PIRLS är en internationell studie som 
undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4 
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elev använder på hemläxor desto sämre presterar hen. Det faktum att hemläxorna i 

lågklasser ofta är relativt korta och de flesta elever strävar till att klara av dem, oberoende 

av den tid det tar, kan förklara associationen (Muhlenbruck et al., 2000). Enligt den här 

förklaringen tar det för en elev med lägre förmåga längre tid att utföra samma uppgift än 

för en som har det lättare i ämnet och som även presterar bättre. Vidare är det möjligt 

att lärare ger elever med lägre förmågor mindre intressanta eller mindre krävande 

hemläxor än åt dem som har högre förmågor. Detta har påvisats i en studie av NAEP 

data2 från år 1999. (Campbell et al., 2000 enligt hänvisning i Epstein & Van Voorhis, 

2001.) Elever med högre förmågor gör alltså enligt denna förklaring mer krävande och 

intressanta hemläxor även om de tar kortare tid. Man kan alltså inte dra den enkla 

slutsatsen att mera tid på hemläxor i lågklass skulle leda till försämrade resultat. Å andra 

sidan verkar det inte finnas klara belägg för motsatsen heller. 

 

Gustafsson (2013) är på samma linje och kritiserar internationell forskning om effekter 

av hemläxor på lärande. Han argumenterar att det svaga sambandet mellan 

tidsanvändning på hemläxor och prestation i prov kan vara en effekt av att elever med 

större kunskaper inte får lika många hemläxor och att de gör hemläxorna snabbare än 

elever med sämre ämneskunskaper. (Gustafsson, 2013.) 

 

Vad gäller specifikt matematik har forskare som analyserat TIMMS-material3 från år 1995 

konstaterat att det ser ut att ju mer tid eleverna använder för att göra hemläxor desto 

sämre presterar de. I motsats till vad forskarna hade förväntat sig så hade t.ex. Japan 

bland den lägsta tidsanvändningen (ca en timme i veckan) hemläxor. Även i andra 

högpresterande länder, som Tjeckien och Danmark, använde inte eleverna särskilt 

mycket tid på att göra hemläxor. I andra ändan av spektret fanns många lågpresterande 

länder. Det fanns dock undantag, som t.ex. Singapore där eleverna använder mycket tid 

på hemläxor (mer än fem timmar hemläxor i veckan enbart i matematik) och där eleverna 

presterar väl. (Baker & LeTendre, 2005.) 

 
2 NAEP eller National Assessment of Educational Progress är en nationell utvärdering av 
amerikanska elevers skolframgång. 
3 The IEA Third International Mathematics and Science Study (TIMSS 1995) var den första 
utvärderingen av elevers prestationer i matematik och vetenskap. Den utfördes på fem olika 
årskursnivåer (bl.a. åk 3 och 4 i lågklass) i över 40 länder. Finland deltog inte. 
 
Kupari och Nissinen (2013) har analyserat TIMMS-resultat från år 1999 och 2011 (då Finland 
deltog) för att undersöka vilka faktorer som påverkar matematikprestation. Analysen gäller dock 
högklasselever (åk 7 och 8). För båda årens del indikerade resultaten att ju mer tid eleverna 
använder på hemläxor, desto lägre presterar de. (Kupari & Nissinen, 2013.) Samma resultat vad 
gäller högklasser går att finna bland andra analyser av TIMMS-material (se t.ex. Akyuz & 
Berberoglu, 2010; Jaan, 2006). 
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Såsom fallet är med hemläxor i allmänhet så kan resultaten vara mycket annorlunda då 

vi går in på grundskolans högre klasser. Flera studier har kommit till motsatt resultat vad 

gäller tidsanvändning och effekten av hemläxor i högre klasser, även då det gäller just 

specifikt matematikläxor, dvs. att hemläxorna faktiskt har en positiv effekt på prestation 

(Epstein & Van Voorhis, 2001; Gustavsson, 2013; Dettmers et al., 2009), men det finns 

även motsatta forskningsresultat (för matematikläxor se Trautwein, 2007; Dettmers et 

al., 2009; Akyuz & Berberoglu, 2010; Jaan, 2006; Kupari & Nissinen, 2013).  

 

Ganska klart är att det inte finns forskningsgrundade belägg för att automatiskt anta att 

ju mer tid en lågklasselev använder på hemläxor desto bättre presterar hen. Den svaga 

korrelationen mellan tidsanvändning på matematikläxor och prestation i matematik i 

lågklass som Cooper (2007) i sin meta-analys funnit och som ovan beskrivits är så pass 

liten att den inte är av betydelse.  

 

I motsats till detta fann Pelletier och Normore (2007) i en studie som specifikt gällde 

matematikläxor att det fanns en signifikant korrelation mellan slutförda hemläxor och 

elevers akademiska prestation i årskurs 3. Här studerades alltså inte tidsanvändningen 

utan den procentuella andelen av slutförda hemläxor. Förklaringen till skillnaden i 

resultaten kan ligga just i att denna studie gjorde en skillnad mellan mängden anvisade 

hemläxor och andelen hemläxor som eleverna faktiskt slutförde. Ju högre andel av sina 

hemläxor som eleverna slutförde desto bättre presterade de i prov. Korrelationen var 

starkare för icke-standardiserade prov som lärarna själv gjort än för standardiserade 

prov. (Pelletier & Normore, 2007.) 

 

2.4.3 Läxornas utformning och syfte 
 

På basen av tillgänglig forskning finns det alltså inte belägg för att tro att mera tid använd 

på hemläxor automatiskt leder till bättre akademisk prestation. Det ter sig klart att det 

krävs mycket mer än en hög mängd läxor för att höja elevprestationer. Ändå förklaras 

skillnader i elevprestationer ofta i policy-diskussioner världen över med mängden 

hemläxor. (Baker & LeTendre, 2005.) Frågan om huruvida hemläxor skall ges eller inte 

behöver dock inte av nöd vara en antingen eller fråga. Det finns förespråkare för en 

balanserad lösning (Van Voorhis, 2011). En sådan lösning skulle kräva fokus på innehåll 

och syfte, inte enbart tidsanvändning och mängd (Epstein & Van Voorhis, 2001; Van 

Voorhis, 2011; Baker & LeTendre, 2005).  
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Ovan har Coopers (1989; 2007) studier ofta nämnts. Hattie (2009) tolkar resultaten i 

dessa på så vis att mer uppgiftsorienterade hemläxor har större effekt än hemläxor med 

fördjupad inlärning eller problemlösning som målsättning. Han går vidare med att förklara 

att framförallt fördjupad inlärning kräver att det finns en lärare till hands som kan försäkra 

rätt typ av undervisning, feedback och övervakning medan övning av baskunskaper går 

att göra även på egen hand utan eller med minimal lärarövervakning eller -handledning. 

(Hattie, 2009.) Det finns dock forskning som tyder på att just t.ex. problemlösningsupp-

gifter som strävar till att överföra det under lektionen lärda till nya situationer, är de mest 

effektiva (se nedan). 

 

Få studier har fört fram komponenter av effektiva hemläxuppgifter (Van Voorhis, 2011). 

I sina metastudier har Cooper (1989, 2007) funnit 11 studier som analyserar innehållet i 

hemläxorna och deras effekter på inlärning. Dessa studier visar entydigt att det är mer 

effektivt med hemläxor som innehåller sådant som lärts ut under tidigare lektioner (alltså 

inte enbart samma dag) och/eller förbereder för framtida lektioner än med hemläxor som 

enbart behandlar innehåll från samma dag (Cooper, 2007). I de flesta av dessa studier 

har just matematikuppgifter analyserats och största delen gäller högklasselever men 

Cooper (2007) konstaterar att det inte finns någon orsak att tro att inte samma skulle 

gälla även i andra ämnen och för lågklasselever. Positiv effekt har också funnits i korta 

problem eller frågor inom utmanande problem (Cooper, 2007; Van Voorhis, 2011). Den 

bästa typen av hemläxor (och optimala frekvensen) är en fråga som inte ännu verkar ha 

besvarats (Van Voorhis, 2011). 

 

I linje med ovanstående har Rosário, Núñez, Vallejo, Cunha, Nunes, Mourão och Pinto 

(2015) undersökt huruvida olika syften med matematikläxor har en effekt på 

matematikprestationer hos elever i årskurs 6 i skolor i Portugal. Studien genomfördes 

som ett randomiserat förtest-eftertest med klusterdesign (eng. randomized pretest-

posttest clustered design). I studien deltog 27 matematiklärare och 638 elever. 

Hemläxorna som gavs hade tre olika syften (nio lärare per syfte): övning av sådant 

eleven lärt sig under lektionen, förberedelse inför nästa lektion och förlängning, dvs. att 

överföra det man tidigare lärt sig till nya situationer. Hemläxorna gavs veckovis enligt det 

angivna syftet och efter sex veckor gjordes ett icke-standardiserat prov för att testa 

kunnandet. Forskarna kom fram till att hemläxorna med olika syften visade statistiskt 

signifikanta skillnader i elevernas prestationer till fördel för hemläxorna med 

förlängningssyfte. Resultatet av studien var alltså att hemläxorna med syfte att överföra 

det under lektionen lärda till andra situationer, t.ex. problemlösningsuppgifter, har en 

positiv effekt på elevernas matematikprestationer. Studien stöder argumentet att 
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lärarens roll i läxprocessen är av vikt, dvs. läraren bör designa hemläxorna med ett 

specifikt förlängningssyfte. Vidare drog forskarna slutsatsen att det även är viktigt att 

lärare planerar hemläxornas svårighetsgrad till att passa in på elevernas proximala 

utvecklingszon (Vygotsky, 1978). (Rosário et al., 2015.) Resultatet att förlängningssyftet 

är det effektivaste är i strid med det Hatties (2009) ovan beskrivna tolkning av Coopers 

forskningsresultat. 

 

I studien som Rosário med flera (2015) genomförde hade alltså hemläxor med övnings- 

eller förberedelsesyfte inte någon signifikant positiv effekt på elevernas 

matematikprestationer. Detta är intressant då litteratur antyder att lärare oftast anvisar 

just hemläxor med syfte att förbereda och/eller öva (se t.ex. Muhlenbruck et al., 2000; 

Rosário et al., 2015). Lärare bör enligt dessa resultat alltså fästa mera uppmärksamhet 

vid syftet och helst ge läxor som har ett förlängningssyfte.  

 

Trots att det finns stora variationsmöjligheter i utformningen av hemläxor har forskare 

som studerat TIMSS 1995 data kommit fram till att största delen av lärare i de över 40 

deltagande länderna använder sig av läroboksuppgifter för hemläxor i matematik. Den 

typ av förlängningsuppgifter som ovan konstaterats ha mest effekt kan även användas i 

matematik men lärare i bara en handfull av länder använde sig av sådana. (Baker & 

LeTendre, 2005.) Förvisso är datat relativt gammalt och en förändring kan tänkas ha 

skett.  

 

2.4.4 Föräldraengagemang 
 

Studier om föräldrarnas engagemang i sina barns skolgång har påvisat både negativa 

och positiva effekter för både föräldrar och barn (Van Voorhis, 2011). Olika typer av 

engagemang från föräldrars sida verkar leda till olika resultat. 

 

Föräldrar kan påverka negativt då syftet med stödet är att få hemläxorna snabbare 

gjorda, då de gör något som man inte får göra (t.ex. direkt ger det rätta svaret) eller då 

de gör läxan svårare för eleven än den ursprungligen var t.ex. genom att undervisa på 

ett sätt som inte motsvarar skolans metoder. (Cooper, 2007; Van Voorhis, 2011.) Å andra 

sidan rapporterar Cooper (2007) att föräldrarnas stöd i utförandet av hemläxor hade 

positiv effekt på elevprestationer i lågklasser från årskurs 2 till 5. Stödet i högre klasser 

hade däremot ingen effekt alls. (Cooper, 2007.) Samma resultat kom Crimm (1992) till i 

sin studie där den största effekten syntes hos elever mellan förskola och årskurs 3 och 

effekten blev allt mindre med åldern för att försvinna helt och hållet vid övergången till 
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högklass (Crimm, 1992, enligt hänvisning i Hattie, 2009). Generellt sett, tyder forskning 

alltså på att hemläxor som kräver interaktion mellan förälder och barn i bästa fall kan 

förbättra kommunikationen mellan förälder och lärare, öka familjeengagemang och 

förbättra elevprestationer, framförallt då det gäller lågklasselever (Sheldon & Epstein, 

2005). 

 

Forskning visar att så gott som alla föräldrar vet att de bör övervaka sina barns skolarbete 

och ser hemläxor som en viktig del av skolgången. De föräldrar som har en mer formell 

utbildning är ändå mer benägna att faktiskt vara involverade på detta sätt. Föräldrar för 

yngre barn, dvs. barn i lågklass, är mera involverade i sina barns skolgång än föräldrar 

för äldre barn (Epstein & Van Voorhis, 2001). Föräldrar har dock en starkare benägenhet 

att hjälpa elever med t.ex. läsning än med matematik (Hattie, 2009). Stöd för detta kan 

hittas i Rønnings studie (2010). Han har studerat data över holländska lågklasselevers 

hemläxor och deras effekt på elevinlärning och hur resultaten fördelar sig beroende på 

vilken socioekonomisk klass eleven tillhör. I studien kom han fram till att högre utbildade 

föräldrar gav mer läxhjälp åt sina barn. Hemläxorna hade allmänt en positiv effekt på 

elevernas inlärning även om den inte var statistiskt signifikant. Då moderns utbildning 

togs i beaktande blev effekten större och effekten på inlärning statistiskt signifikant för 

de elevers del som hade högre utbildade mödrar medan den blev negativ för de elevers 

del som hade mödrar med enbart grundskoleutbildning (eng. primary education). Elever 

som kom från socioekonomiskt högre familjeförhållanden hade alltså fördel av hemläxor 

medan de som kom från socioekonomiskt lägre familjeförhållanden inte hade det. 

Hemläxorna ledde alltså till att klyftan mellan elever i lågklass blev större beroende på 

deras familjebakgrund. Rønning konstaterar att skolpolicyn som syftar till att ge mera 

ansvar åt föräldrarna och hemmen över elevernas lärande kan leda till att undervisningen 

skiljer sig markant mellan elever med olika socioekonomiska bakgrunder. (Rønning, 

2010.)  

 

Matematik som läroämne har rapporterats vara ett av de ämnen som föräldrar upplever 

mest svårigheter med att hjälpa sitt barn i (Van Voorhis, 2011). Det kan finnas många 

orsaker till detta. Orsaker som lyfts fram är att matematik blir mer komplext med åren 

och föräldrar inte har det kunnande som krävs för att hjälpa, att sättet att undervisa 

matematik i skolorna har ändrats sedan föräldrarnas skolgång vilket kan leda till förvirring 

och att lärare inte har fått utbildning i hur de skall undervisa föräldrar att arbeta med sina 

barn i matematik (Sheldon & Epstein, 2005). Förhållandet mellan föräldraengagemang i 

samband med matematikläxor och elevprestationer har studerats en del. Sheldon och 

Epstein (2005) har bl.a. gjort en longitudinell enkätstudie i både låg- och högklass i USA 
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där de deltagande skolorna var delaktiga i ett projekt för att förbättra kvaliteten av 

familjeengagemang. Syftet var att utreda huruvida specifika familjeaktiverande uppgifter 

kunde korrelera med högre elevprestationer i matematik. De kom fram till att effektiv 

implementering av verksamhet som uppmuntrade familjer till att stöda sina barn i 

matematikinlärning hemma samt material och resurser som familjer kan använda 

hemma hade ett positivt samband med en högre procentuell andel elever som 

presterade på sin egen färdighetsnivå eller på en högre färdighetsnivå än sin egen (eng. 

proficiency) i standardiserade matematikprov. Resultaten av studien stöder alltså 

argumentet att ämnesspecifika, i det här fallet matematiska, aktiviteter för att engagera 

familjer i skolarbetet sannolikt leder till högre prestationer i nämnda ämne, här 

matematik. Pga. sitt begränsade sampel mötte inte studiens resultat ändå de på förhand 

bestämda statistiska signifikansnivåerna och forskarna efterlyser således liknande 

studier med större sampel. (Sheldon & Epstein, 2005.) 

 

De flesta lärare vill att föräldrar skall vara aktiva och hjälpa sina barn i skolarbetet men 

de anser inte att föräldrarna gör tillräckligt. Av en lärare krävs det alltså sannolikt färdiga 

strategier och specifika verktyg för att få föräldrar att i större grad och på ett effektivt och 

korrekt sätt delta i sina barns hemläxarbete. (Se t.ex. Epstein & Van Voorhis, 2001; 

Sheldon & Epstein, 2005.) För att stöda elevens inlärning, förälder-barn interaktion och 

förälder-lärare kommunikation har det utvecklats en process som kallas Teachers 

Involve Parents in Schoolwork (TIPS). TIPS utgår från klara inlärningsmål och 

instruktioner för hur man arbetar och klara instruktioner för både elever och föräldrar. 

Processen skiljer sig från traditionella hemläxor i att uppgifterna är givna en gång i 

veckan eller två gånger i månaden. Eleven har alltså alltid åtminstone flera dagar på sig 

att göra dem. Vissa frågor kräver att eleven diskuterar dem med en förälder eller annan 

vårdnadshavare eller vuxen. Processen kräver dessutom både elev- och 

föräldrafeedback. Det har gjorts åtminstone några studier om TIPS effektivitet i just 

läroämnet matematik. En del av skolorna i studien som rapporterats ovan (Sheldon & 

Epstein, 2005) använde även TIPS-material. I en studie (Balli, 1995; Balli, Demo & 

Wedman, 1998 enligt hänvisning i Epstein & Van Voorhis, 2001 och i Van Voorhis, 2011) 

studerades sjätteklassister. Eleverna var indelade i tre grupper där en grupp följde hela 

TIPS-processen, en annan fick instruktioner men inte önskemål om föräldrafeedback 

och en tredje fick samma uppgifter som de två övriga men inga extra instruktioner. 

Studien visade att familjeengagemanget för just matematikläxornas del var klart högre i 

de grupper där TIPS-processen (helt eller delvis) följdes i jämförelse med den där TIPS-

processen inte var närvarande. Det ökade engagemanget överfördes dock inte på andra 

läroämnen. Vad gäller prestation i läroämnet matematik så fanns det dock ändå inga 
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signifikanta skillnader då man jämförde de olika grupperna. (Se Epstein & Van Voorhis, 

2001; Van Voorhis, 2011.) Frånvaron av prestationsskillnader i den beskrivna studien 

kan enligt Van Voorhis (2011) dock delvis förklaras av att enbart en lärare var involverad 

i studien och att alla tre grupper gjorde framsteg i matematiken under den undersökta 

perioden. 

 

Med ovannämnda studie som utgångspunkt har Van Voorhis (2011) gjort en longitudinell 

studie som omfattade lågklasselever i fyra tätortsdistrikt (eng. urban school districts) i 

sydöstra delen av USA. Denna interventionsstudie breddar enligt Van Voorhis (2011) 

tidigare forskning på området på flera sätt. Syftet med studien var att ta reda på huruvida 

matematikläxor som är designade att involvera familjer kan ge mera mening till 

hemläxprocessen och öka nyttan av hemläxorna för både eleverna och familjerna i 

jämförelse med hemläxor som eleven gör för sig själv (Van Voorhis, 2011). Studien 

utfördes så att man i varje skola på måfå valde ut en lärare att ge interaktiva TIPS-

matematikhemläxor veckovis tillsammans med andra läxor medan en annan lärare 

använde sig av ”normala” matematikläxor. TIPS- och kontrollgrupperna motsvarade 

varandra i möjligast hög grad. De deltagande eleverna var under studien i årskurs 3-4 

(åren 2004-2006). Första året deltog 135 elever och familjer (66 TIPS och 89 kontroll) 

och andra året 169 elever (80 TIPS och 89 kontroll). Studien visade på signifikant högre 

nivå av familjeengagemang, mer positiva känslor och attityder gentemot matematikläxor 

samt signifikant högre resultat i standardiserade matematikprov. De positiva effekterna 

på matematikprestationer var starkast för elever som använde dem under hela två-

årsperioden. Familjerna rapporterade inte utökad tidsanvändning på TIPS-läxor i 

förhållande till det normala hemläxorna. (Van Voorhis, 2011.) 

 

Föräldraengagemang kan alltså ha en positiv effekt på elevernas inlärning i lågklass i 

ämnet matematik. T.ex. TIPS-processen har givit sådana resultat. Utöver starkt 

föräldraengagemang är TIPS-processen i sin helhet väldigt detaljrikt planerad och 

inkluderar bl.a. instruktioner och krav på feedback osv. Frekvensen med vilken 

hemläxorna ges är också utfunderad. Det finns alltså fler aspekter i processen än enbart 

föräldrarnas engagemang som kan påverka. Det kräver också en hel del arbete från 

lärarens/skolans sida att implementera en sådan process i skolarbetet. Vidare blir det 

inte klart huruvida en sådan process som kräver mycket familjeengagemang fungerar 

jämlikt med tanke på skillnaderna i hemförhållanden elever emellan.  
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2.4.5 Uppföljning och återkoppling 
 

Med tanke på lärande tycks det vara viktigt med någon typ av återkoppling efter att 

hemläxorna är gjorda (Cooper, 2007). Cooper (2007) påpekar dock att mera forskning 

skulle krävas på området. Han har inte funnit stora skillnader i vilken typ av feedback det 

är fråga om, t.ex. vitsord, genomgång i klass eller individuellt. (Cooper, 2007). 

 

Vad gäller specifikt matematik har Grønmo (2013) gjort en jämförelse mellan hur 

matematik- och NO-lärare i Finland, Sverige och Norge följde upp elevernas läxor. Hon 

fann att de finska lärarna som deltog i studien följde upp hemläxorna med gemensamma 

diskussioner under lektionerna i betydligt högre grad än de svenska och norska lärarna. 

Istället för en gemensam genomgång och diskussion av hemläxorna använde de 

svenska och norska lärarna mer tid till att rätta och bedöma elevernas hemläxor. 

Undersökningen kom fram till att det är mer gynnsamt för elevernas lärande att få 

diskutera hemläxorna och kanske själv rätta dem än att få tillbaka dem rättade. På det 

här sättet används hemläxorna just för att öka lärandet. (Grønmo, 2013.)  

 

Mendicino, Razzaq och Heffernan (2009) utförde en studie som jämförde två olika sätt 

att göra hemläxor i matematik hos elever i årskurs 5. De undersökte skillnaden i elevers 

lärande i matematik genom att jämföra penna-och-pappersläxor med webbaserade 

läxor. De förstnämnda gick lärarna igenom under lektionen följande dag medan eleverna 

på de senare fick omedelbar återkoppling i form av vinkar och stegvis vägledning om 

eleven inte på egen hand klarade av uppgiften. Slutsatsen var att eleverna lärde sig 

signifikant mycket bättre (effekten var .61) och mera med hjälp av den webbaserade 

feedbacken än genom att göra traditionella papper-och-penna -uppgifter. På basen av 

den stora effekten rekommenderar forskarna att skolor satsar resurser på sådana 

verktyg med den förutsättningen att eleverna har tillgång till dessa verktyg i skolan om 

de inte har det hemma. (Mendicino, Razzaq & Heffernan, 2009.) 

 

2.4.6 Individualisering 
 

Den rådande läroplanen utgår starkt från att undervisningen skall individualiseras enligt 

varje elevs individuella behov (Utbildningsstyrelsen, 2014). Läroplanen föreskriver t.ex. 

att ”[L]ikabehandling förutsätter både att man garanterar grundläggande rättigheter och 

möjligheter till delaktighet och att man beaktar individuella behov.” (Utbildningsstyrelsen, 

2014, s. 28), att ”[L]ärmiljöerna ska planeras utifrån elevernas individuella behov.” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 30) och att ”[E]levernas individuella olikheter och 
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skillnader i elevernas utveckling ska också beaktas vid valet av arbetssätt.” 

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 31). Ett av arbetssätten som skolan använder sig av är 

hemläxor. Då en lärare ger hemläxor borde hen alltså enligt läroplanen beakta elevernas 

individuella olikheter och behov. Detsamma gäller för lärmiljön som vid val av hemläxor 

är miljön hemma eller där läxorna görs, ofta utanför skolan. Är miljön lämplig för varje 

elev eller kräver en likabehandling av elever att lärarna ser över och åtminstone 

reflekterar över huruvida alla elever har lika möjligheter till att göra sina uppgifter hemma 

eller i övrigt utanför skolan? 

 

Cooper (2007) konstaterar att hans tidigare analys av fyra tillgängliga studier om 

huruvida individualisering av hemläxor har en positiv effekt på elevers inlärning inte gav 

belägg för dra den slutsatsen att individualisering leder till bättre prestationer. Senare 

studier som Cooper utfört visar ändå att hemläxor som individualiseras på basen av 

inlärningsstilar, dvs. preferenser vad gäller läxläsningsförhållandena, såsom ljudnivå, 

ljus, design, tid på dagen osv., kan höja elevprestationer och attityder. (Cooper, 2007.) 

 

Även om det inte finns forskning som direkt stöder individanpassade hemläxor för att 

höja elevers (matematik)inlärning, ger ändå läroplanens föreskrifter klara direktiv för 

lärare att individanpassa all sin undervisning, inklusive hemläxorna.  

 

2.4.7 Sammanfattning 
 

Forskning tyder på både fördelar och nackdelar med hemläxor. Effekterna av hemläxor 

är också av varierande sort. Eftersom lärare oftast anger akademiska effekter som orsak 

till att hemläxor används (Epstein & Van Voorhis, 2001; Cooper, 2007; Brock et al., 2007) 

har fokus i denna teoridel lagts på studier kring hemläxors effekt på inlärning då det gäller 

lågklasselever. Både studier som allmänt undersöker hemläxors effekter på inlärning 

samt specifikt sådana som har samband med matematikinlärning har analyserats för att 

utreda hurdana hemläxor som stöder matematikinlärningen bäst.  

 

I lågklass visar studier att effekten av användningen av hemläxor är ifrågasatt. Det finns 

forskning som tyder på att hemläxorna inte har någon effekt alls och att mera skolarbete 

i stället för hemläxor överskrider mindre skolarbete och mera hemläxor i positiva effekter 

på lärande i lågklass. (Se t.ex. Cooper, 1989; Cooper, 2007.) En lärare är tvungen att ta 

i beaktande många aspekter då hen gör ett beslut om hen använder sig av hemläxor i 

undervisningen som stöd för inlärningen eller inte och framförallt hurdana hemläxor som 

hen använder för att nå den bästa effekten på inlärning.  
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Forskning kring hemläxors effekt på elevprestationer koncentrerar sig ofta på den tid 

elever använder sig av för att göra sina hemläxor. Det finns forskning som tyder på ett 

positivt samband mellan tidsanvändning på hemläxor och prestation. Detta samband 

existerar dock inte för elever i lågklass. (Cooper, 2007; Van Voorhis, 2011; Jerrim, 

Lopez‐Agudo & Marcenaro‐Gutierrez, 2020.) Effekten kan t.o.m. vara den motsatta 

(Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 183; Muhlenbruck et al., 2000). I den analys av 35 

studier som Cooper (2007) gjort fann han dock en låg korrelation mellan använd tid på 

matematikläxor och prestation i matematik men den var så pass liten att den inte är av 

någon praktisk betydelse. Forskning tyder alltså på att enbart tiden som elever använder 

på hemläxor, vare sig i matematik eller något annat ämne, inte som enda aspekt kan 

förklara vare sig lägre eller högre elevprestationer i lågklass. I en studie som fokuserade 

på andelen hemläxor som eleverna i årskurs 3 faktiskt slutfört visar dock en positiv effekt 

på ökad prestation i just matematik (Pelletier & Normore, 2007). 

 

Då det gäller utformningen av hemläxorna visar det sig att det är mer effektivt med 

hemläxor där man övar tidigare lektioner och/eller förbereder för framtida lektioner än 

innehåll enbart från samma dag eller senaste lektion. Positiv effekt har också funnits i 

korta problem/frågor inom utmanande problem. (Cooper, 2007; Van Voorhis, 2011.) 

Rosário med flera (2015) har också kommit fram till att hemläxor som syftar till att 

överföra det tidigare lärda till andra situationer (förlängning), t.ex. just 

problemlösningsuppgifter, har en positiv effekt på matematikprestationer. Samma studie 

kom fram till att hemläxor med just övnings- eller förberedelse-syfte, som Cooper (2007) 

fann att hade positiva effekter, inte hade det i matematik (Rosário et al., 2015).  

 

Studier om föräldrarnas engagemang i sina barns skolgång har påvisat både negativa 

och positiva effekter för både föräldrar och barn (Van Voorhis, 2011). Den positiva 

effekten av föräldrarnas engagemang vad gäller barnens hemläxor blir mindre ju äldre 

barnen blir. Således är effekterna störst i lågklass och framförallt de lägre lågklasserna. 

(Cooper, 2007; Crimm, 1992, enligt hänvisning i Hattie, 2009; Sheldon & Epstein, 2005.) 

Forskning visar att föräldrar med högre utbildning är mer benägna att hjälpa sina barn 

och att elever som har en högre socioekonomisk bakgrund har bättre förutsättningar att 

dra nytta av hemläxor (Epstein & Van Voorhis, 2001; Hattie, 2009; Rønning, 2010). 

Hemläxor kan t.o.m. ha en negativ effekt på inlärning för elever med lägre 

socioekonomisk bakgrund (Rønning, 2010). Att överföra ansvar över elevers skolgång 

på föräldrar i form av hemläxor kan alltså ha en positiv effekt på inlärning i lågklass men 

effekten är inte lika för alla elever. 
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Matematik har rapporterats vara ett av de ämnen som föräldrar upplever mest 

svårigheter med att hjälpa sitt barn i (Van Voorhis, 2011). Förhållandet mellan 

föräldraengagemang i matematikläxor och elevprestationer har studerats en del. 

Forskning visar att effektiv implementering av verksamhet som uppmuntrar familjer att 

stöda sina barn i matematikinlärning hemma samt material och resurser för familjer att 

använda hemma kan ha en positiv effekt på matematikinlärning (Sheldon & Epstein, 

2005). En studie kring användning av TIPS-hemläxor som en del av 

matematikundervisningen konkluderade att den typen av hemläxor signifikant höjde på 

elevernas resultat i standardiserade matematikprov (Van Voorhis, 2011). TIPS-

processen verkar vara effektiv men kräver en hel del tid och arbete av läraren och det 

kan dessutom finnas ovannämnda jämlikhetsaspekt att ta i beaktande.  

 

Forskning tyder på att det för inlärning har betydelse med någon typ av återkoppling efter 

att läxorna är gjorda. Vilken typ av feedback som är effektivast är inte klart. (Cooper, 

2007.) Då det gäller specifikt matematik tyder forskning på att det är mer gynnsamt för 

elevernas lärande att få diskutera läxorna än att få tillbaka dem rättade (Grønmo, 2013). 

Vidare har även omedelbar webbaserad feedback lett till högre elevprestationer i 

matematik då man jämför med traditionella papper-och-penna -uppgifter och 

återkoppling under följande lektion (Mendicino, Razzaq & Heffernan, 2009).  

 

Läroplanen utgår från att undervisningen skall individualiseras enligt varje elevs 

individuella behov. (Utbildningsstyrelsen, 2014.) Detta gäller även hemläxor. Jag har 

dock inte funnit stöd i forskning för att individualisering av hemläxor skulle leda till bättre 

prestationer. Individualisering av hemläxor på basen av inlärningsstilar, dvs. elevernas 

egna preferenser vad gäller förhållandena, såsom ljudnivå, ljus, design, tid på dagen 

osv., kan dock leda till förhöjda elevprestationer (Cooper, 2007).  
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3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor  
 

Då läroplanen inte kräver att lärare skall använda sig av hemläxor som en del av sin 

undervisning blir det upp till varje lärare att göra sina egna beslut. Även skolans 

föreskrifter och verksamhetskultur kan naturligtvis ha en betydelse då lärare fattar dessa 

beslut. 

 

Forskning visar att matematik är ett ämne där hemläxor används i hög grad (t.ex. 

Rønning, 2011; Brock et al., 2007). Lärare motiverar användningen av hemläxor oftast 

med akademiska orsaker (t.ex. Cooper, 2007). Hemläxor har i tidigare forskning ändå 

inte visat sig ha någon nämnvärd effekt på elevprestationer (t.ex. Cooper, 2007; Van 

Voorhis, 2011; Jerrim, Lopez‐Agudo & Marcenaro‐Gutierrez, 2020). Andra syften för 

användning av hemläxor än akademiska inkluderar att utveckla kontakten mellan skolan 

och hemmet eller förhållandet mellan eleven och föräldern samt att komma ikapp de 

övriga eleverna (Skolverket, 2014; Van Voorhis, 2001). Tidigare forskning visar vidare 

att lärare huvudsakligen använder hemläxor i sin undervisning (i matematik) för att de 

anser att det är viktigt att eleverna hemma övar på det under lektionen lärda (t.ex. Brock 

et al., 2007; Rosário et al., 2015). Med ovannämnda forskning som bakgrund tar sig 

denna studie an att granska hurdana hemläxor klasslärare i finlandssvenska skolor 

använder i sin matematikundervisning samt huruvida ovannämnda eller andra 

motiveringar förekommer i dessa skolor efter introduktion av den rådande läroplanen. 

 

Föräldrarnas engagemang i sina barns läxläsning har påvisats ha inverkan på elevernas 

lärande men effekten kan vara olika beroende på föräldrarnas akademiska bakgrund 

(t.ex. Cooper, 2007; Sheldon & Epstein, 2005; Rønning, 2010). Med utgångspunkt i de 

här resultaten intresserar sig denna studie vidare för frågan hur lärarna uppfattar 

föräldrarnas roll i barnens lärande hemma.  
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Syftet med studien är alltså att ta reda på hurdana hemläxor i matematik klasslärare ger 

och hur de argumenterar antingen för eller emot hemläxor i matematikundervisningen i 

lågklass. Fokus är på effekter som utvecklar matematiska kunskaper. Även 

klasslärarnas syn vad gäller vikten av föräldrars engagemang i elevernas läxläsning i 

läroämnet matematik undersöks. 

 

Forskningsfrågorna är följande: 
 

1. Hurdana hemläxor i matematik ger klasslärare?  

2. Hur motiverar klasslärarna sina val av hemläxor och hur tänker de att de 

hemläxor de ger stöder matematikinlärning? 

3. I vilken utsträckning förväntar sig klasslärarna föräldraengagemang då de ger 

hemläxor i matematik? 
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4 Genomförande 
 

4.1 Datainsamling 

 

Då man vill få fram hur respondenten själv beter sig och vilka attityder eller åsikter hen 

har är det ändamålsenligt att fråga hen (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Bryman, 2011). En 

enkäts fördel i förhållande till en intervju är bl.a. att man snabbare kan erhålla ett större 

sampel än med intervjuer medan till en enkäts nackdelar hör avsaknaden av möjlighet 

att ställa tilläggsfrågor för att fördjupa eller klargöra tolkningen av svaren. (Bryman, 

2011.)  

 

För att erhålla ett större sampel än vad vore möjligt med intervjuer har jag i denna studie 

valt att använda ett frågeformulär. Efter en genomgång av relevant forskning inom 

området hade jag en bild av hurdana hemläxor lärare enligt tidigare forskning ger och 

hur de argumenterar kring användningen av hemläxor. Jag byggde upp enkätfrågorna 

utgående från denna forskning. Formuläret skickades ut som en elektronisk enkät till 

klasslärare i åk 1-6 i tre svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen. De tre skolorna 

valdes från olika kommuner i huvudstadsregionen för att få ett bredare perspektiv än 

inom en och samma kommun. Valet av just svenskspråkiga skolor gjorde jag av praktiska 

orsaker. Rektorerna i de valda skolorna skickade ut länken till formuläret via e-post. 

Enkätfrågorna var delvis slutna flervalsfrågor och delvis öppna frågor. Enkäten finns 

bifogad som bilaga 1. 

 

Det faktum att mängden enkäter som skickas ut konstant växer har bidragit till att det är 

allt svårare att få svar på frågeformulär (Vehkalahti, 2014). Av denna orsak strävade jag 

till att komprimera frågeformuläret till det absolut nödvändigaste för att få svar på 

forskningsfrågorna. Mitt mål var att ha en så stor mängd som möjligt slutna flervalsfrågor 

med kompletterande öppna frågor. Till en del var det ändamålsenligt att ha helt 

självständiga öppna frågor. Genom användning av både slutna och öppna frågor har jag 

tillämpat en viss grad av triangulering4 vad gäller datainsamlingsmetoden. 

 

 
4 Triangulering har använts som ett validitetskriterium i kvalitativ forskning. Förenklat avser man 

med triangulering att man kombinerar olika metoder, forskare, källor eller teorier i sin forskning. 
En av de fyra huvudtyperna som Denzin (1978) delat triangulering in i innebär att forskaren 
kombinerar olika metoder. Med en ”inom-metoden” -triangulering (eng. within-method) avser 
Denzin (1978) att forskaren väljer en metod, t.ex. enkät, och frågar samma sak med olika typer 
av frågor (t.ex. slutna och öppna frågor). (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 
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Enkäten skickades ut inom två skolor den 8 oktober 2019 och inom den tredje skolan 

den 11 oktober 2019. En påminnelse skickades ut den 21 oktober 2019 och enkäten var 

öppen ända till den 28 oktober 2019. Av de totalt 575 lärare som tillfrågades besvarade 

19 personer enkäten. Detta motsvarar 33,3% av de tillfrågade. 

 

Enkätfrågorna var indelade i fyra delar. De första sex frågorna hänförde sig till 

informantens6 bakgrund. Med fråga 7 som innehöll tio påståenden strävade jag till att få 

fram informantens syn på lärande. Svarsalternativen baserar sig på de olika 

lärandeteorierna (kapitel 2.1). Med frågorna 8 till 16 strävade jag till att utreda hurdana 

hemläxor läraren ger och varför och på så vis få svar på den första och andra 

forskningsfrågan. Frågorna var både flervalsfrågor med olika påståenden och öppna 

frågor. Alternativen i de slutna frågorna hade jag byggt upp på basen av resultaten från 

tidigare forskning vad gäller hurdana hemläxor som lärare oftast ger och vad de anger 

för orsaker till att använda hemläxor (se kapitel 2.3; Cooper, 2007; Brock et al., 2007; 

Skolverket, 2014). Om läraren svarade ”nej” på fråga 9 (”Ger du hemläxor i matematik?”) 

doldes för hen de resterande frågorna som har med användningen av hemläxor i 

matematik att göra. Då en av informanterna svarat ”nej” ledde det till att enbart 18 svar 

erhållits på dessa frågor. Med frågorna 17 till 19 strävade jag till att undersöka 

klasslärarnas förväntningar på föräldrarnas engagemang vid läxläsning och således 

besvara den tredje forskningsfrågan.  

 

4.2 Analysmetoder 

 

I denna studie utgår jag ifrån vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller lärares 

uppfattningar om effekterna av hemläxor och hur de använder dem som en del av sin 

undervisning. Metodansatsen kan således ses som främst deduktiv (Bryman, 2011; 

Fejes & Thornberg, 2016). 

 

Bl.a. Bryman (2011) indikerar att det existerar olika datainsamlingssätt för olika 

analysmetoder. Enkätundersökning anses allmänt höra till den kvantitativa 

analysmetoden (Bryman, 2011, Tuomi & Sarajärvi, 2018; Valli, 2018). Det kan dock 

enligt Vehkalahti (2014) vara mer ändamålsenligt att analysera svaren till öppna frågor i 

en enkät med kvalitativa metoder även om han anser att analysresultaten komprimerat 

går att presentera med kvantitativa metoder. 

 
5 Siffran har erhållits genom att räkna klasslärarna på de tre skolornas hemsidor. 
6 I denna avhandling används begreppet “informant” då hänvisning görs till de klasslärare som 
svarat på enkäten. 
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Innehållsanalys lämpar sig för analys av alla typer av skriftligt material. Innehållsanalys 

är textanalys där man försöker att få en bild av det fenomen som undersöks i ett 

komprimerat och allmänt format för att sedan kunna dra slutsatser av materialet. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018.) Tuomi och Sarajärvi (2018) skiljer på innehållsanalys och nedbrytning 

eller uppdelning (på finska: erittely) av innehållet. Med uppdelning avser de en analys av 

texterna där man kvantitativt beskriver innehållet i texten och med innehållsanalys avses 

en analys där innehållet beskrivs med ord kvalitativt. Kvantifieringen av innehållet kan 

dock användas som ett hjälpmedel för den kvalitativa innehållsanalysen. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018.) 

 

Även Lindgren (2011) anser att det är lämpligt att kombinera kvantitativa och kvalitativa 

grepp när man analyserar texter. Han förespråkar att man använder kvantitativ 

innehållsanalys som ett första steg i en metodstrategi där en kvalitativ bearbetning utgör 

det andra steget. Han understryker att det inte går att göra någon tydlig skillnad mellan 

kvantitativ och kvalitativ analys. Han går dessutom vidare med att påstå att det är 

otänkbart att studera texter utan att göra någon form av kvalitativa överväganden. 

Likaledes är det givet att man börjar tänka i kvantitativa termer då man läser texter, dvs. 

märker att vissa ord eller uttryck återkommer osv. (Lindgren, 2011.)  

 

Av ovannämnda orsaker har jag i denna studie använt både den kvantitativa och 

kvalitativa analysmetoden. Datat som de slutna enkätsvaren bildar har jag nedan under 

kapitel 5 (Forskningsresultat) först beskrivit kvantitativt med bl.a. medelvärden, 

frekvenstabeller och grafer. Denna metod har jag främst använt för att beskriva 

informanterna, i rapporteringen av den syn på lärande som de har samt för att beskriva 

hurdana hemläxor informanterna ger och vilka syften de har för att ge hemläxor i 

matematik. Som hjälpmedel har jag delvis använt programmet SPSS. 

 

Då jag analyserade de öppna svaren vad gäller orsaker som informanterna anger för 

användningen av hemläxor samt hurdana hemläxor de anser stöder matematikinlärning 

och hur de tänker kring föräldraengagemang har jag räknat ord och uttryck och gjort 

frekvenstabeller på basen av dem. De öppna svaren har jag vidare också analyserat 

kvalitativt för att göra kategoriseringar eller tematiseringar med en strävan efter att få 

mera nyans i klasslärarnas syn på användningen av hemläxor i 

matematikundervisningen. Jag har även inkluderat en del citat ur de öppna svaren. 

Kategoriseringen av de olika syftena för hemläxor gjorde jag delvis på basen av de ovan 

beskrivna orsakerna som tidigare forskning visat att lärare använder sig av (kapitel 2.3) 
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men också genom att analysera svaren i sin helhet och därigenom hitta ofta 

förekommenade teman. Jag har beskrivit resultaten med ord istället för siffror vad gäller 

främst de orsaker informanterna anger för användningen av hemläxor och hur de tänker 

kring föräldraengagemang. 

 

Så kallad mixed methods research (MMR) förknippas oftast med att forskaren använder 

sig av två helt olika datainsamlingsmetoder och data-analysmetoder, kvantitativ och 

kvalitativ, som kombineras för att t.ex. komplettera varandra i en undersökning (Bryman, 

2011; Tuomi & Sarajärvi, 2018). I denna studie har jag, såsom ovan nämnts, använt 

både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder och studien kunde således anses vara 

MRR även om Tuomi och Sarajärvi (2018) menar att det att man i ett kvantitativt 

frågeformulär inkluderar några öppna frågor som ger respondenten möjlighet att 

komplettera sitt svar inte leder till att forskningen är MMR. 

 

Analysen kan vidare enligt ovanstående kategorisering av Tuomi och Sarajärvi (2018) 

kategoriseras delvis som kvantitativ uppdelning (räkning av ord och uttryck) och delvis 

som kvalitativ innehållsanalys (beskrivning med ord).  

 

En analys kan delas in i olika typer varav en kallas teoristyrd analys. Denna analystyp 

har teorianknytning på så vis att teorin fungerar som hjälpmedel men analysen bottnar 

inte direkt i teorin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Eskola, 2015.) Det är den typen av analys 

som jag i denna studie använt. 

 

4.3 Etiska aspekter 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet hör till 

de etiska principer som existerar för forskning i största allmänhet (Bryman, 2011). 

Materialinsamling, -hantering och arkivering har samband med informationens 

tillförlitlighet. En forskare tar alltid själv ansvar för de lösningar och val hen gör. (Kuula, 

2011.) Forskningsetiska delegationens etiska principer för humanforskning och 

etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland tillämpas på forskning där man strävar 

till att förstå människan och mänsklig verksamhet (TENK, 2019). Principerna är 

följaktligen tillämpliga på denna forskning. I och med att undersökningen inte riktar sig 

till minderåriga och då inga personuppgifter samlas inom ramen för undersökningen 

faller några av de mest kritiska etiska frågeställningarna bort.  
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För att kunna göra ett motiverat val att delta eller att låta bli att delta bör potentiella 

deltagare ha tillräckligt med information om forskningen, dess innehåll, behandlingen av 

personuppgifter och forskningens praktiska genomförande (TENK, 2019; Kuula, 2011). 

För att tillfredsställa informationskravet ger introduktionstexten i frågeformuläret, som i 

denna studie använts för att samla in data (se bilaga 1), en kort sammanfattning om 

syftet med undersökningen och dess genomförande till de potentiella respondenterna. 

 

Då det gäller materialinsamling är det viktigt att den som deltar i en undersökning har 

rätt att göra det frivilligt och att hen ger sitt samtycke till att delta (TENK, 2019; Kuula, 

2011). I denna undersökning har de deltagande skolornas rektorer eller biträdande 

rektorer skickat ut länken till frågeformuläret till klasslärarna i skolorna. I formulärets 

introduktionstext står det tydligt att var och en besvarar den frivilligt och att man också 

kan låta bli att delta. Eftersom jag som forskare inte får ta del av några som helst 

personuppgifter är det omöjligt att säga vem som deltagit och vem som inte gjort det 

vilket torde förstärka känslan av frivillighet trots att länken till formuläret kommer från 

arbetsgivarens sida. Forskningsdeltagarna blir även informerade om att de samtycker till 

deltagandet genom att besvara enkäten. Fullständig anonymitet och på så sätt 

konfidentialitet säkras just genom att inga personuppgifter inkluderas i materialet. 

 

Materialet samlas in via Helsingfors universitets e-lomaketjänst 

(https://elomake.helsinki.fi/). Då jag inte längre behöver uppgifterna, dvs. då min 

avhandling är klar, stryker jag dem enligt Helsingfors universitets instruktioner från 

tjänsten. Då försvinner de i sin helhet därifrån. Uppgifterna som samlas in används 

enbart för forskningsändamålet. Nyttjandekravet är på så vis tillfredsställt även om dess 

vikt inte i detta fall är så stort då inte personuppgifter är involverade. 

 

De tre kommuner som berörs av forskningen kräver att forskaren ansöker om 

forskningstillstånd innan hen kontaktar skolorna. Forskningstillstånd har erhållits från 

samtliga tre kommuner innan enkäten skickades till klasslärarna.  
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 
 

Studiens målsättning är att undersöka klasslärares syn på användningen av hemläxor 

som en del av matematikundervisningen. Rapporteringen av forskningsresultaten börjar 

i kapitel 5.1 med en beskrivning av informanterna samt deras syn på lärande. 

Underkapitel 5.2 börjar med en beskrivning av vad informanterna avser med begreppet 

hemläxa. I kapitlet besvaras därefter den första forskningsfrågan, dvs. ”Hurdana 

hemläxor i matematik ger klasslärare?”. I underkapitel 5.3 besvaras den andra 

forskningsfrågan ”Hur motiverar klasslärarna sina val av hemläxor och hur tänker de att 

de hemläxor de ger stöder matematikinlärning?”. Slutligen, i underkapitel 5.4, besvaras 

den sista forskningsfrågan ”I vilken utsträckning förväntar sig lärarna 

föräldraengagemang då de ger hemläxor i matematik?”. Resultaten tolkas och jämförs 

även med tidigare forskning. Kapitel 5.5 innehåller slutligen en sammanfattning av 

undersökningens resultat. 

 

5.1 Informanterna samt deras syn på lärande 

 
5.1.1 Informanterna 
 
Av de 19 informanterna var endast två män och de övriga 17 var kvinnor. Informanterna 

ombads meddela vilken årskurs de undervisar i för tillfället och besvara frågorna 

utgående från just den årskursen. Fem av lärarna undervisar i årskurs 1-2, nio av lärarna 

i årskurs 3-4 och fem av lärarna i årskurs 5-6. Alla informanter har uppgivit att de är 

behöriga klasslärare. Åldrarna varierar mellan 26 och 58 år med medelvärdet M=39.44 

år och medianen Md=37.50 år. Tre informanter har inte uppgivit sitt födelseår. 

Nedanstående graf visar fördelningen av informanterna enligt åren som de arbetat som 

klasslärare (Figur 1). Av 19 informanter har sju arbetat mindre än fem år och fyra mellan 

fem och 10 år. Två informanter har arbetat mellan 10 och 15 år, två mellan 15 och 20 år 

medan fyra har arbetat mer än 20 år. 
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Figur 1. Arbetsår 
 

 

5.1.2 Informanternas syn på lärande 
 
Såsom ovan i kapitlen 2.2 och 2.3 redogjorts bygger den rådande läroplanen starkt på 

en konstruktivistisk, och t.o.m. socialkonstruktivistisk, syn på lärande. Därför var det 

intressant att utreda en hurdan syn på lärande informanterna har. I enkätens fråga 7 

ombads informanterna på en skala från 1 till 57 svara i vilken mån de håller med om vissa 

påståenden om sin syn på lärande. Nedanstående tabell visar medelvärdet, medianen 

och standardavvikelsen för svaren (Tabell 1).  

 

 

 

 

 
7 Svarsalternativen var: 1=håller inte med, 2=håller delvis inte med, 3=neutral, 4=håller delvis 
med, 5=håller helt med 

N=19 
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Tabell 1. Syn på lärande. 
 

Påstående a) Under-

visning 

strävar till att 

överföra 

kunskap på 

eleverna 

b) Matematik 

bygger på 

kumulativa 

lärande-

strukturer 

c) Det 

primära i 

min 

undervisnin

g är VAD 

jag lär ut 

d) Det 

primära i 

min 

undervisnin

g är HUR 

jag lär ut 

e) Elevens 

förståelse 

är centralt 

för lärandet 

f) Lärandet 

har samband 

med den 

kontext där 

kunskapen 

lärs och 

används 

g) 

Lärandet 

sker 

genom 

socialt 

samspel 

h) Kunskap 

är något 

som 

konstrueras  

i) Var och 

en har 

förmåga att 

lära sig 

matematik 

j) Elever 

lär sig på 

olika sätt 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19  

Medel-

värde 

3.47 4.37 3.68 4.32 4.95 4.42 4.58 4.11 4.79 4.89 

Median 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 

Standard-

avvikelse 

1.349 .761 .945 .820 .229 .838 .502 .858 .419 .315 
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Informanterna har en i hög grad konstruktivistisk syn på lärande vilket kan utläsas ur de 

höga medelvärdena främst för svaren till frågorna d) till j). De svar som har de klart lägsta 

medelvärdena är de två frågor som definierar en mer behavioristisk syn på lärande, 

nämligen fråga a) M=3.47 och fråga c) M=3.68. Standardavvikelsen för båda dessa och 

framförallt a) är hög och indikerar att det finns en spridning i svaren. 

 
Värt att notera är att det påstående som synliggör i vilken mån klasslärarna har en 

socialkonstruktivistisk syn på lärande, nämligen g), har ett särskilt högt medelvärde 

M=4.58 och att samtliga informanter svarat att de håller delvis eller helt med påståendet. 

Se Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Socialkonstruktivistisk syn på lärande. 
 

Lärande sker genom socialt samspel Frekvens Procent (%) 

Håller delvis med 8 42.1 

Håller helt med 11 57.9 

Totalt 19 100.0 

 

 

5.2 Hurdana hemläxor i matematik ger klasslärare? 

 

För att besvara den första forskningsfrågan ”Hurdana hemläxor i matematik ger 

klasslärare?” innehöll enkäten två olika flervalsfrågor. I den första fick informanterna 

indikera vad lämplig tidsanvändning per hemläxa är i den årskurs de undervisar. För att 

ta reda på hurdana hemläxor informanterna ger ombads informanterna i den andra 

flervalsfrågan svara på hur ofta de ger vissa på basen av litteraturanalysen (som 

beskrivits ovan i kapitel 2) på förhand identifierade typer av hemläxor i matematik. Av de 

19 informanterna har en svarat att hen inte ger hemläxor i matematik. Detta innebär att 

frågor kring hemläxor inte ställdes till denna person. Detta gäller alltså för frågor 

numrerade 11 till 19 i enkäten (se bilaga 1). Rapporteringen påbörjas nedan med en 

beskrivning av informanternas definition av begreppet hemläxa. 

 

5.2.1 Definition av begreppet hemläxa 
 
Som ovan i kapitel 2.3.1 nämnts finns det ingen enhetlig definition av begreppet hemläxa. 

I denna avhandling har jag utgått från Coopers (1989; 2007) definition av hemläxa, dvs. 

fritts översatt från engelska ”hemläxor är uppgifter som lärare ger elever och som är 

avsedda att göras utanför skolan och skoltiden”. Klasslärarna tillfrågades i enkäten i en 

öppen fråga vad begreppet hemläxa innebär i deras arbete som lärare. Inget i deras svar 
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ger fog att tolka att deras definition av begreppet hemläxa skulle avvika från ovan 

citerade definition. Å andra sidan gav ingen av informanterna en definition som helt 

motsvarar Coopers (1989; 2007) ovannämnda definition. Just under hälften av 

informanterna (N=8; 42.1%) indikerar i sin beskrivning att en hemläxa är uttryckligen 

något som skall göras ”hemma” eller ”utanför skoltid”. T.ex. informant nr 13 skriver att 

”En hemläxa är en uppgift som ges till eleven för att göras utanför skoltid.” Många 

informanter går i sitt svar inför att beskriva hurdan en hemläxa skall vara. En hemläxa 

skall enligt 57.9 % av informanterna (N=11) innehålla någon typ av repetition av det som 

man under dagen eller lektionen lärt sig. T.ex. skriver informant nr 18 så här: 

”Att befästa det som gjorts under skoldagen. Genom att göra läxan så är eleven tvungen 
att på nytt sätta sig in i det som hen gjort tidigare. Matematik bör nötas in, repetition ger 
färdigheter och gör eleven säkrare på att räkna. Alla mina elever har läxa, inte endast de 
"långsamma".” 

 

Några informanter utvecklar begreppet något längre och funderar i mer detalj på det 

(informanter nr 1, 10 och 11). Informant nr 11 skriver så här: 

”Hemläxa (i matematik) innebär olika saker beroende på vad jag har för syfte med mitt 
lärande.  Som lärare utgår jag från min målgrupp (mina olika individer som gemensamt 
kallas elever) med alla deras individuella behov och intressen och utgående från det + 
stoffet jag "undervisar" gör jag en bedömning om hur, när och varför jag ger en matteläxa. 
Matteläxan kan alltså ha helt olika syften och ibland ges den individuellt och ibland får 
alla elever en gemensam läxa. Läxans syfte kan variera från att jag vill att eleverna t.ex. 
bekantar sig med ett visst tankesystem inför ett nytt matematiskt område eller så kan l 
kan läxan ha ett mer traditionellt repetitionssyfte. Läxan kan även ha ett motivationssyfte 
osv. Eleverna lär sig på olika sätt och i olika takt och detta bör beaktas i lärandet.” 

 
 
5.2.2 Tidsanvändning och frekvens 
 

Då det gäller den tid som klasslärarna avser att en hemläxa i matematik skall ta för 

eleven att utföra varierar svaren mellan ”mindre än 10 minuter” till ”mellan 20 och 30 

minuter”. En informant har svarat att tidsanvändningen inte är relevant. Tabell 3 nedan 

synliggör svaren. Den absolut största delen av informanterna har svarat att mellan 10 

och 20 minuter är en lämplig tid för att göra en hemläxa.  
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Tabell 3. Tidsanvändning. 
 

Vad är lämplig tidsanvändning per hemläxa i den 

årskurs du undervisar? 

Frekvens Procent (%) 

Mindre än 10 minuter 1 5.6 

Mellan 10 och 20 minuter 13 72.2 

Mellan 20 och 30 minuter 3 16.7 

Tidsanvändningen är inte relevant 1 5.6 

Totalt, N 18 100.0 

 

Av informanterna indikerar tre att de ger matematikläxor i snitt högst en gång i veckan 

medan de övriga 15 meddelar att de ger hemläxor i matematik 2 till 3 gånger per vecka.  

 

5.2.3 Hur ser hemläxorna ut? 
 

Informanterna ombads svara hur ofta de ger vissa, på basen av litteraturanalysen (som 

beskrivits ovan i kapitel 2 på förhand identifierade, typer av hemläxor i matematik8. Tabell 

4 nedan sammanfattar medelvärdet, medianen och standardavvikelsen för svaren.  

 
Ur tabellen går det att utläsa att mekaniska räkneuppgifter (M=3.94) som görs på egen 

hand (M=3.94) klart står ut som den mest använda typen av hemläxor i matematik bland 

klasslärarna som svarade på enkäten. Standardavvikelsen för dessa är klart lägre än de 

övriga vilket indikerar att spridningen i just dessa svar inte är så stor medan alla de övriga 

svarsalternativen har en klart större spridning. 

 

 

 
8 Svarsalternativen var 1=nästan aldrig, 2=ibland, 3=kring hälften av gångerna, 4=ofta, 5=nästan 
alltid 
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Tabell 4. Typer av hemläxor i matematik. 
 

Typ av 

hemläxa 

a) 

Mekaniska 

räkne-

uppgifter 

b) Uppgifter 

som 

kombinerar 

olika 

matematiska 

kunskaper 

c) Uppgifter 

som görs 

tillsammans 

med andra 

d) Uppgifter 

som strävar 

till att lösa 

ett problem 

e) Uppgifter 

som kräver 

att de görs i 

hemmiljö 

eller utanför 

skolan 

f) Uppgifter 

som skall 

göras på egen 

hand 

g) Uppgifter 

som handlar 

om 

autentiska 

situationer 

h) Uppgifter som 

kräver att eleven 

använder det på 

lektionen lärda i 

en ny kontext  

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

Medel-

värde 

3.94 2.94 1.28 2.56 1.72 3.94 2.06 1.61 

Median 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.50 3.00 

Standard-

avvikelse 

.428 1.396 1.237 1.290 1.227 .767 1.406 1.043 
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Då man ser enbart på svaren ”kring hälften av gångerna”, ”ofta” och ”nästan alltid” märks 

tendensen ännu tydligare. Grafen nedan illustrerar den här tendensen (Figur 2). 

 

 

 

Figur 2. Oftast använda typer av hemläxor i matematik. 
 

Samtliga informanter (N=18) svarar att de ger mekaniska räkneuppgifter i hemläxa kring 

hälften av gångerna eller oftare. Även om informanterna indikerar att de har ett 

konstruktivistiskt synsätt på lärande (se kapitel 5.1.2 ovan) så syns inte det här synsättet 

i någon hög grad i användningen av hemläxor i matematik.  

 

Hemläxor som informanterna ger i matematik innehåller kring hälften av gångerna eller 

oftare för de flesta informanters del (N=11, 61.1 %) uppgifter som kombinerar olika 

matematiska kunskaper. 

 

På frågan om hur ofta lärarna ger vissa typers hemläxor svarade en tredjedel av 

informanterna (N=6, 33.3 %) att de ger problemlösningshemläxor ”kring hälften av 

gångerna” eller oftare medan den största delen (N=12, 66.7 %) meddelade att de enbart 

gör det ”ibland”. Det här kan jämföras med svaren på frågan om hur viktiga de olika 

syftena med att ge hemläxor i matematik är där största delen av informanterna (N=12, 

66.7 %) ansåg att ett problemlösnings- eller förlängningssyfte för användningen av 

hemläxor i matematik är ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt” (se närmare kapitel 5.3.1 

nedan).  
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h) Uppgifter som kräver att eleven anänder
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Då det kommer till hemläxor av förlängningstyp, dvs. där eleven förväntas tillämpa det 

hen lärt sig under lektionen i en ny kontext när hen gör sin hemläxa, som också var den 

typen av hemläxa som i åtminstone en tidigare studie givit de bästa inlärningsresultaten 

(Rosário et al., 2015) och som passar väl in i det konstruktivistiska synsättet på lärande 

som är framträdande i den rådande läroplanen, meddelar enbart en informant att hen 

ger den typen av hemläxor i matematik ”ofta”. De övriga informanterna meddelar att de 

använder den typen av hemläxor ”ibland” (N=8, 44.4 %) eller ”nästan aldrig” (N=9, 50.0 

%). 

 

Hemläxornas utformning kräver inte heller att de görs just i hemmiljö eller utanför skolan 

i någon större grad då enbart en informant (N=1, 5.6 %) svarade att hen ”ofta” ger sådana 

hemläxor medan de övriga meddelade att de ger sådana hemläxor ”ibland” (N=9, 50.0 

%) eller ”nästan aldrig” (N=8, 44.4 %). Att en hemläxa i matematik skulle ha en koppling 

till autentiska situationer meddelar största delen av informanterna att sker ”ibland” (N=10, 

55.6 %) eller ”nästan aldrig” (N=4, 22.2 %) medan några meddelar att de ger sådana 

hemläxor ”kring hälften av gångerna” (N=3, 16.7 %) eller ”ofta” (N=1, 5.6 %).  

 

Som ovan nämnts (kapitel 2.2) bygger den rådande läroplanen på en 

socialkonstruktivistisk syn på lärande. Samtliga informanter har vidare i enkäten 

meddelat att de ser att lärande sker genom socialt samspel (se närmare kapitel 5.1.2 

nedan). Hemläxor i matematik tycks ändå utgöra ett undantag då merparten av 

informanterna svarar att hemläxor i matematik ”nästan alltid” (N=6, 33.3 %) eller ”ofta” 

(N=8, 44.4 %) skall göras på egen hand. Omvänt har informanterna meddelat att 

hemläxorna i matematik ”nästan aldrig” (N=13, 72.2 %) eller bara ”ibland” (N=5, 27.8 %) 

skall göras tillsammans med andra. Detta syns tydligt i grafen ovan (Figur 3). 

 

5.3 Hur motiverar klasslärarna sina val av hemläxor? 

 

För att ta reda på hur lärarna tänker och argumenterar då de ger hemläxor i matematik 

innehöll enkäten först en flervalsfråga där informanterna skulle indikera hur viktiga olika, 

på basen av litteraturanalysen (som beskrivits ovan i kapitel 2) på förhand identifierade, 

syften som lärare brukar använda för hemläxor är för informanterna. Därefter gavs 

informanterna via en öppen fråga utrymme att berätta huruvida de har andra syften än 

de angivna för användningen av hemläxor i matematik. Vidare fick informanterna i en 

öppen fråga förklara varför de, eller varför de inte, ger hemläxor i matematik. Därtill 

innehöll enkäten en öppen fråga i vilken informanterna svarade på hurdana hemläxor de 
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anser att stöder matematikinlärning bäst. Det här batteriet av frågor har nedan 

analyserats för att svara på den andra forskningsfrågan ”Hur motiverar klasslärarna sina 

val av hemläxor och hur tänker de att de hemläxor de ger stöder matematikinlärning?”. 

 
5.3.1 Syften som klasslärare anger 
 

Klasslärarna tillfrågades alltså att på en skala från 1 till 59 svara på hur viktiga de anser 

olika syften för att ge hemläxor i matematik vara. Det klart viktigaste syftet som 

informanterna angav då de ger hemläxor i matematik är att öva färdigheter som lärts ut 

under lektionen, dvs. repetition, där medelvärdet var M=4.78. Totalt 14, dvs. 77.8 %, av 

informanterna svarade att repetition är ”mycket viktigt” medan resten ansåg att syftet är 

”ganska viktigt”. Synsättet syns även tydligt i den typ av hemläxor i matematik som 

informanterna uppger att de ger (se kapitel 5.2.3 ovan) och motsvaras av vad tidigare 

forskning kommit fram till (Epstein & Van Voorhis, 2001; Cooper, 2007; Brock et al., 

2007; se kapitel 2.3.3 ovan). Tabell 5 nedan visar medelvärdet, medianen och 

standardavvikelsen för alla de syften för användning av hemläxor i matematik som togs 

upp i enkäten. 

 

 

 
9 1=inte viktigt, 2=lite viktigt, 3=kan inte säga, 4=ganska viktigt, 5=mycket viktigt. 
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Tabell 5. Syften för hemläxor i matematik. 
 

 

Ange hur viktiga du anser de olika syftena fr att ge hemläxor i matematik i den årskurs du undervisar är? 

 a) Öva 

färdigheter 

som lärts ut 

under 

lektionen, 

repetition 

b) Förberedelse 

inför lektion 

c) Överföring av 

det under 

lektionen lärda 

till andra 

situationer, 

problemlösning 

d) 

Föräldraengage

mang; stärka 

förhållandena 

förälder-elev och 

hem-skola 

e) Öva 

tidshantering 

f) Utveckla 

studievanor/-

teknik 

g) Komma ikapp 

de övriga 

eleverna 

h) Följa 

kommunens/skolans 

riktlinjer  

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

Medel-

värde 

4.78 2.78 3.67 3.61 3.72 4.33 2.72 2.83 

Median 4.00 3.00 1.00 2.00 2.00 4.00 2.00 1.50 

Standard-

avvikelse 

.539 1.056 .461 .856 .958 1.110 .802 .778 
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Det som enligt tidigare forskning verkar vara den mest effektiva formen av hemläxor i 

matematik vad gäller effekten på inlärning är problemlösnings- och 

förlängningsuppgifter, dvs uppgifter där eleven behöver kunna använda det under 

lektionen lärda i andra situationer (Cooper, 2007; Van Voorhis, 2011; Rosário et al., 

2015). Informanterna antyder att det är ett viktigt syfte att eleverna hemma övar sig på 

dessa typer av uppgifter. Detta synliggörs i grafen nedan (Figur 3). Standardavvikelsen 

(s=1.237) är ändå hög. Den stora spridningen i svaren syns även väl i grafen. Såsom 

ovan i kapitel 5.2.3 (Hur ser hemläxorna ut?) konstateras är det ändå få informanter som 

använder den här typen av konkreta uppgifter regelbundet i sin praktik och mekaniska 

räkneuppgifter dominerar när klasslärarna ger hemläxor i matematik. 

 

 

Figur 3. Problemlösnings- och förlängningssyfte. 
 

Värt att notera är vidare att informanterna anser att övning av tidshantering (M=3.72) och 

utvecklande av studievanor eller studieteknik (M=4.33) är rätt viktiga syften. Graferna 

nedan visar hur informanterna svarat (Figur 4 och Figur 5). Resultatet är i linje med vad 

tidigare undersökningar kommit fram till om lärares motiveringar till att ge hemläxor 

framförallt i lågklass (bl.a. Epstein & Van Voorhis, 2001). Huruvida hemläxor faktiskt 

utvecklar tidshanteringsförmågan är sällan ändå föremål för forskning (Cooper, 2007; 

Muhlenbruck et al., 2000). Hattie (2009) menar att det inte finns något bevis på att 

givande av hemläxor faktiskt hjälper elever att utveckla en bättre förmåga för 

tidshantering.  
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Figur 4. Öva tidshantering. 
 

 
 

Figur 5. Utveckla studievanor/-teknik. 
 

Utöver de separat ovan nämnda syftema samt syftet att engagera föräldrarna (M=3.61) 

har de övriga syftena klart lägre medeltal. Spridningen bland svaren är ändå stor. T.ex. 

svarar åtta informanter (44.4 %) att det är ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt” att ge 

hemläxor i matematik för att eleven skall komma ikapp de övriga eleverna medan lika 

många svarar att det är ”lite viktigt” eller ”inte viktigt” alls. Syftet med kontakten till 
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hemmen och föräldrarnas engagemang beskrivs närmare i kapitel 5.4.1 nedan i 

samband med att svaret till den tredje forskningsfrågan behandlas. 

 

Informanterna gavs även en möjlighet att i ett öppet svar berätta huruvida de har några 

ytterligare syften för att ge hemläxor i matematik. Syften som lärarna använder sig av, 

både sådana som inkluderats i de slutna frågorna och andra syften, kommer även upp i 

de övriga öppna enkätsvaren. Ordet repetition förekommer hela 28 gånger i samtliga 

öppna svar och nämns av 14 informanter. Som jämförelse kan nämnas att de övriga 

syftena ovan a) till h) på ett eller annat sätt kommer upp i de öppna svaren noll till fyra 

gånger. 

 

Övriga syften än dem som inkluderats i flervalsfrågan (alltså andra än a) till h)) nämns i 

de öppna svaren enligt följande: Övning av ansvarstagande nämndes sex gånger av sex 

olika informanter. Informant nr 1 skrev så här: 

”Eleven övar på att ta ansvar genom läxor. Att ta ansvar och förstå konsekvenser är en 
grundfärdighet som bör utvecklas i skolan.” 

 

Övning i att planera och strukturera sitt arbete nämndes tre gånger av tre olika 

informanter. Även fördjupning nämndes en gång. Två informanter nämnde som syfte att 

motivera eleverna. 

 

5.3.2 Motiveringar till användning av hemläxor i matematik 
 

Informanterna svarade på en öppen fråga om varför de ger eller varför de inte ger 

hemläxor i matematik. Det visar sig att även många av svaren till frågan ”Vad innebär 

begreppet hemläxa i ditt arbete som lärare?” som behandlats ovan i kapitel 5.2.1 

inkluderar en hel del motiveringar till varför ifrågavarande lärare ger hemläxor och dessa 

svar har därför inkluderats i den här analysen. En av de 19 informanterna svarade att 

hen allt som oftast inte ger hemläxor och motiverade sitt beslut med att hen räknar med 

att eleverna hinner göra det hen planerat under lektionen och att hen inte tar för givet att 

eleven skall kunna göra läxan på egen hand eller ha tillgång till läxhjälp hemma. 

Motiveringar till varför hemläxor i matematik ges har sammanfattats i grafen nedan (Figur 

6) i vilken det finns uppräknat hur många av informanterna som nämnt de olika 

motiveringarna.  
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Figur 6. Motiveringar till hemläxor i matematik. 
 

De flesta, dvs. 16 av de 18 informanter som meddelat att de överhuvudtaget ger 

hemläxor i matematik, ger dem bl.a. för att eleverna skall repetera det som man gått 

igenom under lektionstid (nr 1. ovan i tabellen). Även om många informanter nöjer sig 

med att enbart kort konstatera att de ger hemläxor i matematik för att eleverna skall 

repetera det som lärts ut under lektionen använder hela 9 informanter ordet befästa för 

att argumentera för vikten av repetition. Repetition leder alltså enligt informanterna till att 

eleverna befäster den kunskap som lärts ut under lektionen. T.ex. informant nr 15 skriver 

så här: 

”Jag ger läxor för att eleven ska repetera det vi gjort i skolan under dagen och på det 
sättet befästa stoffet.” 

 

Såsom ovan i kapitel 2.3.5 konstaterats är det centralt inom konstruktivismen att 

eleverna förstår vad de gör och lär sig. För att mekanisk repetition verkligen skall befästa 

kunskap krävs att eleverna verkligen har förstått vad de gör och inte bara mekaniskt 

räknar enligt exempel (Yrjönsuuri, 2004).  

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Antal 
N=18 



 

 48 

Någon typ av utveckling av elevens arbetssätt som motivering till att använda hemläxor 

i matematik har ovan i tabellen sammanslagits under nr 2. Av de 18 informanter som ger 

hemläxor i matematik motiverar 8, dvs. 44.4 %, hemläxorna bl.a. med att eleverna 

genom läxorna övar sig i ansvarstagande, planering och/eller strukturering av sitt eget 

arbete eller sin egen tid eller lär sig rutiner. En informant (nr 10) har funderat mycket på 

den här frågan och använder hemläxor i matematik främst just i syfte att eleverna ska 

öva sig att ta ansvar för uppgifter och planera sin tid. Hen använder sig av veckouppgifter 

i matematiken där eleverna själva väljer när de gör sina uppgifter under veckan. Hen 

skriver så här: 

”forskningsresultaten om att hemläxorna inte har en effekt på elevers lärande i 
lågklasserna tog jag del av för några år sedan och då ändrade jag på läxsystemet i min 
klass.” […] ”Läxor kan öka ojämlikheten mellan eleverna.” […] ”När man kommer hem 
ska man kunna koppla av eller gå till någon hobby, istället för att sitta i timmar med sina 
hemläxor. Eftersom jag ändå vill att mina elever ska öva sig att ta ansvar för uppgifter 
och planera sin tid, använder vi oss av veckouppgifter i min klass.”  

 

Fyra informanter (nr 4, 10, 11 och 16) berättar att de ibland ger hemläxor som har som 

syfte att förbereda eleven inför en lektion eller introducera något nytt tankesätt eller tema 

(”flipped classroom”). En informant (nr 6) indikerar däremot att matematik som ämne inte 

är ett sådant ämne där den här typen av förberedande hemläxor fungerar, även om det 

gör det i andra ämnen. Informant nr 4 skriver så här: 

”För att eleven ska repetera det vi lärt oss under lektionen. Läxan ska inte ta mer än 10 - 
15 minuter att göra. Ibland ger jag en läxa som går ut på att eleven skak förbereda sig för 
ngt vi ska göra under nästa lektion.” 

 

Enbart två informanter (nr 1 och 3) motiverar användningen av hemläxor i matematik 

med att hänvisa till föräldrarna eller vårdnadshavarna. Båda nämner både samarbete 

eller möjlighet till diskussion med barnet samt information åt vårdnadshavaren om vad 

barnet gör i skolan som orsaker. Informant nr 1 skriver så här: 

”Syftet med en hemläxa är att repetera det vi gått igenom i skolan och ge eleven en chans 
att reflektera över det vi lärt oss i skolan.  Genom hemläxa har också föräldrarna möjlighet 
att samarbeta med sitt barn och ha en förståelse för vad eleven lär sig just då.” 

 

Trots att de flesta informanter definierar hemläxan som något som görs utanför skoltid i 

hemma- eller annan miljö än skolmiljön (se kapitel 5.2.1) så motiverar inte mer än ett 

fåtal att de ger hemläxor i matematik med att det skulle vara viktigt att läxorna görs just 

utanför skolan och skoltiden, alltså i en annan kontext eller miljö (nr 5. ovan i tabellen). 

Informant nr 5 argumenterar för att hemläxor ger en ”möjlighet att göra uppgifter i en 

sådan miljö som passar eleven bäst”. Informant nr 6 utvecklar sitt svar lite mer. Hen 

börjar med att konstatera att hemläxornas uppgift är att befästa kunskaper som lärts ut i 
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skolan men lägger till nyttan med att övningen sker i en annan miljö och utan 

handledning: 

”Jag ger läxor för att eleverna ska få befästa de kunskaper de jobbat med i skolan och 
självständigt få öva på det nya som tagits upp i undervisningen. Jag anser att läxor är 
givande eftersom eleven övar på det nya stoffet i en annan miljö, utan lärarens hjälp, och 
då kanske märker ifall något är svårt. På detta sätt får eleven även en insyn i vad hen 
klarar av på egen hand.” 

 

Slutligen indikerade en informant (nr 9) att hen ger hemläxor främst för att ”garantera att 

alla elever får en garanterad ”minimi”mängd med uppgifter gjorda/övade”. Hen nämner 

som exempel att det finns elever som behöver ”mer tid till annat än räknande under 

lektioner”. En informant (nr 17) meddelade att hen ibland ger hemläxor för att eleverna 

skall ”jobba ifatt”. 

 

Två informanter (nr 10 och 11) elaborerar mer djupt kring den här frågan och använder 

motivation som begrepp. De anser båda att även hemläxorna skall bidra till att 

upprätthålla eller öka motivationen. Båda nämner också känslan av att lyckas i detta 

sammanhang. Informant nr 11 visar en socialkonstruktivistisk syn på lärande även för 

hemläxans del då hen hänvisar till gemensamt lärande: 

”Jag vill understryka att det hela tiden gäller att lyssna till eleven, d.v.s. att se till att 
motivationen hålls hög utgående från kunskapsnivån hos den enskilda individen. Här 
spelar samspelet i klassen en stor roll.  Genom gemensamt lärande sprids glädjen över 
att lyckas och detta behövs starkt när det även gäller matematik. En läxa som klassen får 
fundera gemensamt över kan ha en otroligt stor inverkan på hur de enskilda eleverna vill 
ta till sig matematik och tänka matematik även utanför matteklassens väggar.” 

 

Av de 18 informanter som angav att de ger hemläxor i matematik anger nio, motsvarande 

50 %, (antingen i definitionen av hemläxa eller som svar på frågan varför de ger 

hemläxor, eller både och) att hemläxor innebär att eleven övar eller repeterar och 

befäster sådant som eleverna ”samma dag” (N=1) jobbat med eller lärt sig under ”dagen” 

(N=2), under ”skoldagen” (N=2) eller under ”lektionen” (N=4). Uttrycken där hänvisning 

görs till en specifik lektion eller dag kan tolkas som att eleverna förväntas arbeta med 

sådant som de under samma dag eller under den senaste lektionen fått lära sig. Enligt 

denna tolkning har hälften av informanterna i enkätsvaren indikerat att de ger 

matematikläxor med innehåll från samma dag eller senaste lektion vilket på basen av 

tidigare studier inte av nöd är det mest effektiva. Ovan i kapitel 2.4.3 har diskussion förts 

kring studier som antyder att effektiva hemläxuppgifter är sådana som innehåller annat 

än endast material från samma dag eller senaste lektion, dvs. antingen enbart innehåll 

från tidigare lektioner eller dessa i kombination med innehåll från senaste lektion eller 

sådant innehåll som förbereder eleverna inför nästa lektion (Cooper 1989, 2007). De 

övriga svaren i enkäten innehåller antingen ingen koppling till tajmingen av innehållet 
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(N=5) eller innehåller enbart hänvisning till sådant som eleverna lärt sig ”i skolan” (N=2) 

eller under ”lektioner” (N=2). Det är naturligtvis möjligt att nyansskillnaden mellan t.ex. 

”lektionen” eller ”lektioner” är så pass liten att man inte entydigt kan dra den slutsatsen 

att det föregående hänvisar till just den senaste lektionen men tolkningen är ändå inte 

långsökt.  

 

5.3.3 Hurdana hemläxor anser klasslärarna att stöder matematikinlärning bäst? 
 
Lärarna tillfrågades i en öppen fråga hurdana hemläxor de anser att stöder 

matematikinlärning bäst. Informanternas svar har i ett försök att åskådliggöra dem bättre 

samlats i tabellen nedan (Tabell 6). Tabellen bör läsas med försiktighet eftersom den 

inte inkluderar t.ex. informanternas definition av begreppet ”hemläxa” som för mångas 

del inkluderar ordet ”repetition” som innebär att man övar på aktuella saker, dvs. sådant 

som lärts ut nyligen eller det eleverna just för tillfället arbetar med. Tabellen inkluderar 

inte heller svaren på frågan varför lärarna ger hemläxor i matematik utan är enbart en 

sammanfattning av svaren på ovannämnda fråga om hemläxornas koppling till 

matematikinlärning. Vidare har för åskådlighetens skull de kategorier som förekommer i 

mindre än tre informanters svar utelämnats. Dessa är ”förberedelse”, ”fördjupning”, 

”föräldra-aktivitet” och ”upplevelse att lyckas”.  

 

Tabell 6. Matematikinlärning. 
 

Informant 
nr 

Repetition Göra 
ensam 

Aktuellt Mekaniska 
uppgifter 

Problemlösning, 
förlängning 

På elevens nivå, 
individualiserade 

Varierande 

1. X  X     

2. X       

3. X      X 

4. X       

5.  X    X  

6.  X X X X  X 

7.  X   X    

8.    X X  X 

9.    X X  X 

10.     X  X 

11.     X   

12.   X   X X 

13.    X X  X 

14. X       

15. X X X X X  X 

16.   X   X  

17. X       

18.    X X X X 

Alla 8 3 5 7 8 4 9 

 

Nästan hälften av informanterna (44.4 %) indikerar att repetitionsläxor är sådana som 

stöder matematikinlärning. Då man jämför detta resultat med hurdana syften 

informanterna använder för hemläxor, där 77.8 % indikerade att repetition är antingen 

ett ”ganska” eller ”mycket viktigt” syfte, och till hurdana hemläxor informanterna meddelar 
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att de ger åt sina elever, där 88.9 % sade sig använda repetitionsläxor i matematik, 

verkar resultatet aningen lågt. Å ena sidan reflekterar resultatet ganska bra vad tidigare 

forskning säger om hemläxor i matematik. Många lärare använder hemläxor för att 

eleverna skall repetera och på det sättet lära sig medan det inte finns klart vetenskapligt 

belägg för att motivera att just repetitionsläxor skulle förbättra kunskapsutvecklingen 

inom matematik (se kapitel 2.4.3 ovan). Å andra sidan måste man hålla i minnet att detta 

var en öppen fråga och att ett omnämnande av t.ex. mekaniska eller 

problemlösningsuppgifter inte utesluter att informanten talar om repetitionsuppgifter. 

Informant nr 1 skrev så här: 

”Repetition av det vi gått igenom under lektionen. Aldrig något nytt som eleven inte har 
lärt sig i skolan.”  

 

Av informanterna svarar likväl nästan hälften (44.4 %) att problemlösningsuppgifter 

stöder matematikinlärning. Ändå indikerar rentav 66.7 % av informanterna att hemläxor 

med problemlösningssyfte är ”ganska” eller ”mycket viktigt” (se kapitel 5.3.1 ovan) 

medan enbart 33.3 % av informanterna ger problemlösningsuppgifter som 

matematikläxa kring hälften av gångerna, ofta eller nästan alltid (se kapitel 5.2.3 ovan). 

Bl.a. informant nr 11 tror på nyttan med problemlösningsuppgifter: 

”Problemformuleringar stöder inlärningen på ett fint sätt.”  

 

Hemläxorna får enligt informanterna gärna vara varierande (50 %) för att de skall bidra 

till matematikinlärning. Så här skrev informant nr 3: 

”Varierade uppgifter där man repeterar det man gått igenom på lektionen. Uppgifter där 
en vuxen behöver vara aktiv (t.ex. se på situationer hemma eller be förälder visa hur den 
skulle räkna ut en uppgift) och på så vis visa exempel åt barnet.” 

 

Informant nr 9 ansåg att en blandning av olika typer av uppgifter leder är vad som stöder 

matematikinlärning bäst: 

”Att blanda mekaniska uppgifter med text-/vardagligt förankrade uppgifter.”  

 

En informant som nämnde engagemang i hemmet var informant nr 15. Hen antyder 

också att det för matematikinlärning är viktigt att eleven får använda den kunskap hen 

lärt sig i skolan i någon annan kontext: 

”Repeterande, mekaniska, uppgifter där eleven självständigt ska använda sig av det som 
undervisats under dagen, uppgifter där eleven får använda sin kunskap praktiskt eller 
diskutera sina synsätt/räknesätt med familjemedlemmar.”  
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5.3.4 Varför ges inte hemläxor i matematik? 
 

Enkäten innehöll ingen direkt fråga om nackdelar med hemläxor. Därför innehåller 

materialet inte många motiveringar till varför man skulle låta bli att ge hemläxor i 

matematik. En av informanterna (nr 19) har ändå svarat ”nej” på frågan om huruvida hen 

ger hemläxor i matematik. Hen förklarar att hen oftast inte ger hemläxor eftersom hen 

räknar med att eleverna hinner göra det hen planerat under lektionen. Hen vill inte heller 

ta för givet att eleverna har tillgång till läxhjälp hemma. Vidare förklarar hen så här: 

”Dagens barn har väldigt många hobbyn, vilket gör att läxorna ofta stressar barnet och 
barnet kanske inte själv kan planera sin dag så läxorna blir gjorda”. 

 

Enbart en ytterligare informant (nr 10) reflekterar över negativa aspekter med hemläxor. 

Bl.a. nämner hen forskning kring hemläxors oklara effekt på lärande som en orsak. Hen 

skriver vidare att hemläxor kan öka ojämlikheten mellan eleverna och nämner vikten av 

att eleverna skall få göra annat, t.ex. hobbyn, utanför skoltid. (Se citat i kapitel 5.3.2 

ovan.) 

 

5.4 I vilken utsträckning förväntar sig lärarna 

föräldraengagemang då de ger hemläxor i matematik? 

 

Tidigare forskning indikerar att föräldrars stöd med hemläxor kan ha en positiv effekt på 

elevernas kunskapsutveckling men att denna effekt inte av nöd är jämnt fördelad (se 

kapitel 2.4.4 ovan). Hemläxor som kräver föräldraengagemang eller annan aktivitet där 

det förväntas att föräldrar stöder barnet kan leda till ojämlikhet. Av denna orsak är det 

intressant att studera hurdana förväntningar klasslärare har på föräldrarna när det gäller 

hemläxor i matematik. 

 

Klasslärarna som deltog i studien fick först svara på ja/nej-frågan ”Är en förälders eller 

annan vuxens hjälp viktig för att göra matematikläxorna i den årskurs du undervisar?” 

Därefter fick lärarna motivera varför hjälpen är eller inte är viktig. Slutligen fick de ännu 

svara på frågan ”Om eleven inte kan få det stöd med matematikläxan hemma som hen 

behöver, vad gör man då?”. Resultaten har sammanfattats nedan under underrubriker 

med samma namn som frågorna. 
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5.4.1 Är föräldraengagemang viktigt? 
 

Av de 18 informanterna svarade 12 ”ja” och 6 ”nej” på den första frågan. Totalt sett anser 

alltså 66.7 % av informanterna att föräldraengagemang är viktigt. Av de fem informanter 

som undervisar i årskurs 1-2 anger samtliga, dvs. 100 %, att det är viktigt med en 

förälders eller annan vuxens hjälp då eleven gör sina hemläxor i matematik. Av de åtta 

informanter som undervisar i årskurs 3-4 svarar sex, dvs. 75 %, att föräldrars hjälp är 

viktigt medan enbart en informant, motsvarande 20 %, ger samma svar bland de fem 

informanter som undervisar i årskurs 5-6. Detta illustreras i grafen nedan (Figur 7). Ju 

äldre barn lärarna undervisar, desto mindre vikt verkar de lägga på den hjälp hemma 

som eleven får med sina hemläxor. Detta motsvarar vad tidigare forskning kommit fram 

till vad gäller föräldrars benägenhet att hjälpa sina barn med hemläxor, dvs. ju äldre 

barnen blir desto mindre hjälp ger föräldrarna. Effekten av hjälpen blir också mindre ju 

äldre barnet blir. (Se kapitel 2.4.4 ovan.)  

 

 

Figur 7. Vikten av föräldraengagemang indelat enligt årskurs. 
 

Nämnvärt är dock att av de sex informanter som svarade ”nej” på frågan indikerar ändå 

fyra i sitt svar på sätt eller annat att föräldrars engagemang är välkommet. T.ex. skriver 

informant nr 9 som svarade ”nej” på den första frågan så här: 

”Alla elever har olika möjlighet till en vuxens stöd, vilket har gjort att jag ger läxor som 
eleverna ska ha möjlighet att lösa på egen hand utan vuxet stöd. Det är enligt mig viktigt 
att ha vuxet stöd, eftersom det kan ge nya perspektiv och hjälpa eleverna arbeta i sin 
proximala utvecklingszon.” 
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Tidigare i enkäten tillfrågades klasslärarna även hur viktigt de anser syftet 

”föräldraengagemang; stärka förhållandena förälder-elev och hem-skola” vara10. Svaren 

åskådliggörs i grafen nedan (Figur 8).  

 

 

 

Figur 8. Föräldraengagemang som syfte för hemläxor. 
 

Som figuren visar har informanterna en varierande uppfattning om vikten av 

föräldraengagemang som syfte för att ge hemläxor. Detta gäller både sammantaget och 

inom årskurserna. Det går alltså inte att finna samma typ av tendens som ovan, dvs. ju 

lägre årskurs läraren undervisar desto viktigare skulle informanterna anse att 

föräldraengagemang som syfte för att ge hemläxor vara. 

 

5.4.2 Varför är föräldraengagemang viktigt / inte viktigt? 
 

Som svar på frågan varför det är viktigt (eller inte viktigt) med föräldraengagemang 

nämner 10 av de 18 informanterna, motsvarande 55.6 %, att en förälder gärna skall 

finnas till hands för att vid behov på något vis konkret hjälpa med hemläxan genom att 

t.ex. tolka den, diskutera den eller konkret hjälpa med att lösa den. Av dessa är två 

sådana som svarade ”nej” på frågan om det är viktigt med en förälders eller annan 

vuxens hjälp med matematikläxorna. En del betonar att behovet av hjälp och stöd 

varierar från elev till elev (N=3). Flera anser att det är viktigt för barnet att föräldrarna 

visar intresse för barnets skolgång. Av de sex informanter, motsvarande 33.3 % av alla 

informanter, som nämner detta är hälften sådana som svarat ”nej” på frågan om det är 

viktigt med en förälders eller annan vuxens hjälp med matematikläxorna. Andra orsaker 

som nämns är att föräldrar bör ta ansvar för att eleven kommer ihåg eller igång med att 

 
10 Svarsalternativen var följande: 1=inte viktigt, 2=lite viktigt, 3=kan inte säga, 4=ganska viktigt, 
5=mycket viktigt. 
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göra sin läxa eller kommer igång med den, för att ge en lugn miljö för läxläsning och för 

att hjälpa med tidshantering och studieteknik. Informant nr 1 talar om att föräldrar skall 

hjälpa eleven att komma ihåg och att komma igång med hemläxan. Hen nämner även 

tidshantering som något föräldrarna gärna får stöda barnet i: 

”I årskurs 3-4 är det viktigt att föräldrarna stöder med att komma ihåg att göra läxan och 
ge eleven möjlighet att arbeta i en lugn miljö. Att komma igång med läxorna behöver 
också stödas av en vuxen. Tidshantering är också en av det viktigaste som föräldrarna 
kan stöda eleven i.” 

 

Orsaker som nämns för att motivera varför en förälders eller annan vuxens hjälp inte är 

viktigt inkluderar uttryck som ”eleven ska ta ansvar för sin inlärning” (informant nr 4), man 

kan ”inte räkna med att eleven får hjälp” (informant nr 6) och att eleverna ska ha möjlighet 

att klara av läxorna på egen hand (informanter nr 4, 8, 9, 10 och 18). Informant nr 4 

uttrycker sig så här: 

”Eleven ska ta ansvar för sin inlärning. Läxorna ska vara sådana att eleven har 
förutsättningar att klara dem på egen hand.  Föräldern kan intressera sig för skolgången 
utan att hjälpa.” 

 

Av de 18 informanterna reflekterar enbart tre i sina svar, alltså specifikt i svaret till just 

den här diskuterade frågan eller i svaret till någon annan fråga, över en möjlig ojämlik 

situation som elever försätts i om föräldrars stöd eller hjälp krävs för att få hemläxorna 

gjorda. Informant nr 9 gör det på följande sätt: 

”Alla elever har olika möjlighet till en vuxens stöd, vilket har gjort att jag ger läxor som 
eleverna ska ha möjlighet att lösa på egen hand utan vuxet stöd. Det är enligt mig viktigt 
att ha vuxet stöd, eftersom det kan ge nya perspektiv och hjälpa eleverna arbeta i sin 
proximala utvecklingszon.” 

 

Att hjälp och stöd med hemläxor kan leda till en ojämlik situation är något som i tidigare 

forskning kunnat påvisas (se kapitel 2.4.4 ovan). Som ovan nämnts kan föräldrars 

engagemang och stöd med hemläxor ha en effekt på kunskapsutvecklingen och elevens 

familjebakgrund och socioekonomiska status kan leda till ojämlikhet (bl.a. Rønning, 

2010; Hattie, 2009; Cooper, 2007; Sheldon & Epstein, 2005).11  

 

5.4.3 Stöd från skolans håll 
 

Vad gör man då om inte eleven får den hjälp hemma som hen behöver? Nio informanter, 

dvs. 50 %, rapporterar att man hänvisar eleven till läxklubb. Av de här nio informanterna 

meddelar sex att man alternativt ger stödundervisning själv eller i samarbete med 

 
11 Se även resultaten ur PISA-undersökningarna där man kommit fram till att hemmens 
socioekonomiska status har en inverkan på kunskapsutvecklingen (Undervisnings- och 
kulturministeriet, 2019 för senaste resultat; Kupari et al., 2013 specifikt för matematikens del.) 
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speciallärare. Vidare rapporterar en informant att extra stöd ges t.ex. genom 

specialundervisning eller stödlektioner men specificerar inte vem som ger stödet.   

 

Fem lärare, motsvarande 27.8 %, tar helt och hållet på sig ansvaret för att ge stöd med 

hemläxor. Stödet verkar ges under lektionstid. Vissa informanter meddelar det explicit, 

t.ex. ”Då försöker man ge det stödet under lektionen” (informant nr 12) medan andra är 

mindre explicita, t.ex. ”Eleverna har möjlighet att fråga och få hjälp av mig om någonting 

kring läxorna lämnat oklart” (informant nr 9). En informant skriver att hen informerat 

föräldrarna att för svåra läxor skall lämnas ogjorda och att ”För att undvika för svåra läxor 

går jag personligen igenom med eleverna vad de ska göra och frågar om de vet vad de 

ska göra” (informant nr 1). 

 

En informant nöjer sig med att meddela att ”Då ger vi stöd!!!!” (informant nr 18) medan 

en informant är mera försiktig och skriver ”då kanske man funderar om någon stödåtgärd 

behövs?” (informant nr 7). Vidare meddelar en att ”Man försöker ge en så enkel 

matematikläxa åt eleven så man tror han eller hon klarar den och förklarar i skolan för 

eleven hur läxan ska göras” (informant nr 16). 

 

Grafen nedan strävar till att åskådliggöra ovannämnda (Figur 9). 

 

 

 

Figur 9. Stöd med hemläxor. 
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5.5 Sammanfattning 

 

I det här underkapitlet följer en kort sammanfattning av de mest relevanta resultaten av 

denna studie. Beskrivningen av informanterna och deras syn på lärande (se kapitel 5.1) 

inkluderas inte här. Fokus är på svaren till forskningsfrågorna. 

 

Då det gäller den första forskningsfrågan ”Hurdana hemläxor i matematik ger 

klasslärare?” är det alldeles tydligt att fokus ligger på repetitiva mekaniska räkneuppgifter 

som för det mesta skall göras på egen hand. Samtliga informanter svarar att de ger 

mekaniska räkneuppgifter i hemläxa kring hälften av gångerna eller oftare. Den avsedda 

tidsanvändningen per hemläxa varierar från under 10 minuter till högst 30 minuter och i 

snitt ges hemläxor i matematik ett par gånger per vecka. Problemlösningsuppgifter och 

framförallt sådana uppgifter som kräver att eleven använder sig av det som hen lärt sig 

under lektionen i en ny kontext (förlängning) används av informanterna mycket mer 

begränsat, om alls. På basen av litteraturgenomgången var just förlängning det allra 

effektivaste sättet för inlärning i matematik. Det som syns tydligt i resultaten är att 

hemuppgifterna inte i någon stor utsträckning är sådana som kräver att de görs utanför 

skoltid, dvs. i hemmiljö eller annan miljö utanför skolan, eller t.ex. tillsammans med 

någon familjemedlem.  

 

Den andra forskningsfrågan lyder: ” Hur motiverar klasslärarna sina val av hemläxor och 

hur tänker de att de hemläxor de ger stöder matematikinlärning?” Det klart viktigaste 

syftet till att ge hemläxor i matematik är vikten av att öva färdigheter som lärts ut under 

lektionen, dvs. att repetera. Andra viktiga syften som anges är övning av tidshantering 

och utveckling av studieteknik, vilket kan vara specifikt just för lågklasselever (se bl.a. 

Epstein & Van Voorhis, 2001). Detsamma kan gälla för föräldraengagemang vilket 

informanterna även lyfter fram som ett av de viktigare syftena. Problemlösning och/eller 

att överföra det under lektionen lärda till andra situationer hör också till de syften som 

informanterna sammantaget anser viktiga. Vad gäller de övriga syftena, förberedelse 

inför lektion, komma ikapp de övriga eleverna och följa kommunen/skolans linjer, finns 

det stor spridning i informanternas svar. 

 

Merparten av informanterna (N=16, 88.9 %) motiverar användningen av hemläxor i 

matematikundervisningen med att eleverna skall repetera det som lärts ut under 

lektionen. Någon typ av utveckling av elevens arbetssätt (ansvarstagande, planering, 

strukturering, lära rutiner) används som motivering av just under hälften av informanterna 
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(N=8, 44.4 %). Detta kan vara specifikt för lågklasselever då man ser på tidigare 

forskning. De övriga motiveringarna förekommer mer sporadiskt. Intressant är att trots 

att de flesta informanter definierar hemläxan som något som görs utanför skoltid i 

hemma- eller annan miljö än skolmiljön (se kapitel 5.2.1) så motiverar inte mer än två 

informanter givande av hemläxor i matematik med att det är viktigt att hemläxorna görs 

just utanför skolan/skoltiden, dvs. i en annan kontext eller miljö än den som skolan 

erbjuder. Vidare hänvisar hälften av informanterna på ett eller annat sätt i sina 

motiveringar till att eleverna i sina hemläxor skall arbeta med frågor som behandlats 

antingen under samma dag eller senaste lektion. Den kända läxforskaren Cooper (1989, 

2007) har däremot kommit fram till att det är effektivare med hemläxor där innehåll från 

tidigare lektioner antingen enbart eller i kombination med innehåll från senaste lektion 

används i hemläxorna.  

 

Även då det gäller typen av hemläxor som informanterna anser att stöder 

matematikinlärning bäst lyfts repetitionsläxor upp. Just under hälften av informanterna 

(44.4 %) indikerar att repetitionsläxor är sådana som stöder matematikinlärning. Lika 

många informanter inkluderar problemlösningsuppgifter i sitt svar. Användning av ordet 

repetition i svaret exkluderar inte varken problemlösnings- eller mekaniska eller någon 

annan typ av uppgifter. Anmärkningsvärt är att det finns en total avsaknad av hänvisning 

till forskning då lärarna besvarar denna fråga. 

 

Den tredje forskningsfrågan lyder ”I vilken utsträckning förväntar sig lärarna 

föräldraengagemang då de ger hemläxor i matematik?”. Syftet var att utreda hur 

klasslärarna tänker om behovet av föräldrarnas stöd och huruvida de reflekterar över om 

stödet eller avsaknad därav kan leda till ojämlikhet elever emellan. Största delen av 

informanterna (66.7 %) anser att det är viktigt med en förälders eller annan vuxens hjälp 

med hemläxorna i den årskurs de undervisar. Bland informanterna är åsikterna fördelade 

så att de som undervisar yngre barn anser att det är viktigare än de som undervisar äldre 

lågklasselever. Detta motsvarar vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller 

föräldrars benägenhet att hjälpa sina barn med hemläxor, dvs. ju äldre barnen blir desto 

mindre hjälp ger föräldrarna. Informanterna anger olika orsaker till varför de anser att 

föräldrarnas engagemang är viktigt. Just över hälften (55.6 %) anser att föräldrarna skall 

finnas till hands för att konkret hjälpa till med hemläxan. Vikten av att föräldrarna visar 

intresse för sitt barns skolgång lyfts även fram av informanterna (33.3 %). Sju informanter 

(38.9 %) nämner något slags motargument till kravet på att föräldrar ska stöda sina barn 

vid hemläxor. Hänvisning till läxklubb är det botemedlet som oftast nämns (50.0 %) mot 

avsaknad av läxläsningsstöd hemma. 
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De flesta informanter, dvs. 16 av 19 (84.2 %), visar i studien en oproblematisk inställning 

till användningen av hemläxor som undervisningsmetod i matematik. Några informanter 

(informanter nr 10, 11 och 19) reflekterar dock något djupare kring frågorna och 

problematiserar även användningen av hemläxor. De frågor som dessa informanter 

främst funderar kring är den motstridiga avsedda nyttan med hemläxor, ojämlikheten 

som användningen av hemläxor i undervisningen kan leda till då inte alla elever får 

likvärdigt stöd hemifrån och att det är viktigt att fundera ut syftet för hemläxan och inte 

ge den per automatik. 
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6 Diskussion 
 

I det här kapitel diskuteras först reflektioner kring undersökningen och genomförandet 

av den samt dras slutsatser av temat som en helhet. Undersökningens genomförande 

och dess resultat kopplas till undersökningens syfte och observationer görs kring hur 

syftet har förverkligats. Även frågor för vidare forskning läggs fram. Slutligen analyseras 

undersökningens tillförlitlighet.  

 

6.1 Reflektioner och slutsatser 

 

En stor del av den tidigare läxforskningen studerar vad elever gör, bl.a. huruvida och hur 

slutförandet av hemläxor eller tiden som används för dem påverkar elevprestationer eller 

skolframgång. Hela processen med hemläxor börjar dock hos läraren. Det är hen som 

väljer vilka ämnen hemläxorna skall tangera, vilket innehåll de skall ha, hur de är 

utformade, vad syftet med hemläxor är, hur mycket och hur ofta hemläxor ges osv. Det 

är mycket att ta i beaktande, inte minst elevers karakteristiska särdrag, hemförhållanden, 

förmågor osv. Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärare tänker då de ger 

hemläxor, i det här fallet begränsat till matematikundervisningen i lågklass. Även de 

deltagande klasslärarnas syn på vikten av föräldrars engagemang i elevernas läxläsning 

i läroämnet matematik undersöktes. 

 

En lärare är som sagt tvungen att ta i beaktande många aspekter då hen gör en 

bedömning över huruvida det lönar sig att ge hemläxor eller inte och hurdana 

hemläxorna skall vara. I en idealvärld planerar och förverkligar läraren hemläxan så att 

den är meningsfull, aktiverande och av hög kvalitet samt på den enskilda elevens nivå, 

så att eleverna kan dra nytta av den tid de lägger på att göra hemläxorna och så att 

föräldrar på ett effektivt och korrekt sätt involveras i sina barns läxarbete (Epstein & Van 

Voorhis, 2001). Läraren har med andra ord en nyckelroll när det kommer till att förse 

eleverna med lämpliga hemläxor. Skoluppgifter både i och utanför skolan reflekterar 

såväl lärarens insikt i läroplanens innehåll som hens förståelse av de förmågor och 

behov som elever har samt deras individuella särdrag och familjeförhållanden. I all 

undervisning är det centralt att läraren reflekterar över sin egen roll och kontinuerligt 

granskar den kritiskt. Läraren bör enligt Hattie (2012) ha ett förhållningssätt där hen 

frågar sig själv vilken effekt läraren själv har på lärandet. I den här kontexten handlar det 

om hurdana hemläxor hen ger, hur mycket som ges och varför de ges. Hatties (2012) 

huvudbudskap är att lärare skall bli utvärderare av sin egen inverkan. Frågor som läraren 
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kan fråga sig själv inkluderar: Har mina åtgärder, t.ex. givandet av hemläxor, någon 

inverkan? Om de har inverkan vilken är i så fall denna inverkan? Har mina åtgärder en 

effekt på elevernas lärande eller någon annan avsedd effekt? Kan jag backa upp mina 

svar till dessa frågor med forskningsbaserad teori? (Hattie, 2012). Denna avhandling 

strävar till att bidra till att de lärare som tar del av den i allt större utsträckning frågar sig 

den här typen av frågor och allmänt alltmer reflekterar över varför och hur de ger 

hemläxor som en del av sin (matematik)undervisning. 

 

Läroplanen fokuserar på lärande genom förståelse, konstruktion av kunskap, 

individualisering och socialt samspel (Utbildningsstyrelsen, 2014). Hur påverkar denna 

(social)konstruktivistiska syn på lärande matematikläxorna? I studien indikerar 

informanterna att de har ett klart konstruktivistiskt, t.o.m. socialkonstruktivistiskt, synsätt 

på lärande (se kapitel 5.1.2). På vilket sätt syns då denna (social)konstruktivistiska syn i 

utformningen av hemläxorna som en del av undervisningen? Eller syns den alls? Inom 

det begränsade samplet som utgör datat för denna studie bekräftades den uppfattning 

som litteraturgenomgången och de tidigare studieresultaten indikerat, nämligen att 

hemläxor i matematik i stor utsträckning utgör ett undantag från det 

(social)konstruktivistiska synsättet på lärande och undervisning. Matematikläxorna är 

fortfarande till stor del traditionella mekaniska räkneuppgifter som eleverna förväntas 

göra självständigt (se kapitel 5.2.3).  

 

Forskningen antyder att hemläxor med syfte att överföra kunskap som eleverna fått lära 

sig under lektionen till andra situationer, t.ex. problemlösningsuppgifter, har en starkare 

positiv effekt på matematikinlärning än sådana med övnings- eller förberedelsesyfte. 

Detta är också i linje med den konstruktivistiska syn på lärande som lyfts fram i 

läroplanen. Ändå verkar det på basen av tidigare forskning och även denna studie vara 

vedertaget att lärare trots allt i stor grad anvisar just övningsläxor. Orsaken till det här 

kan vara att lärare upplever att problemlösningsuppgifter är svåra att rätta och att de 

kräver mer arbete och tid av läraren. (Rosário et al., 2015.) I den här studien undersöktes 

inte orsakerna till varför lärarna ger den typen av hemläxor i matematik som de ger. Är 

just det faktum att vissa typer av uppgifter är lättare att rätta än andra avgörande för 

hurdana hemläxor som ges? Eller är det t.ex. jämlikhetsfrågor, dvs. avsaknad av stöd 

hemifrån för en del elevers del, som påverkar? Eller är det möjligtvis lärarnas tro på att 

just den typen av uppgifter, t.ex. mekaniska repetitionsuppgifter, är sådana som leder till 

ökad inlärning? Det vore intressant att i vidare forskning fokusera på dessa aspekter. 

Resultaten av den här studien indikerar ändå att många lärare tror på att 
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repetitionsövningar är den typen av hemläxor som bidrar till kunskapsutveckling (se 

kapitel 5.3.3). 

 

Centralt i lärande är elevens förståelse. Detta står klart och tydligt i läroplanen och är en 

central del av den konstruktivistiska synen på lärande. Tillämpat på hemläxor är det alltså 

av vikt att läraren ser till att eleven förstått det som hen förväntas repetera hemma. Att 

mekaniskt repetera något som man inte förstått kan knappast vara till någon nytta. Man 

kan kanske argumentera för att mekanisk innötning i syfte att t.ex. lära sig 

multiplikationstabellerna utantill har sin givna roll i matematikundervisningen. Man kan 

ändå samtidigt med fog fråga sig om utantillstudier krävs i för hög grad av eleverna då 

all information nuförtiden är så lättillgänglig? Är det motiverande för eleverna? Eller 

kunde deras tid utanför skolan användas mer effektivt på annat som de trivs med att 

göra och som utvecklar andra förmågor som i läroplanen lyfts fram som viktiga, bl.a. 

utveckling av sociala relationer, samarbete, kritiskt tänkande osv.? 

 

Om en lärare önskar utveckla utformningen av sina hemläxor i matematik, hur kunde 

detta ske? Kan t.ex. TIPS-hemläxor vara det lärare skall sträva till i sin 

matematikundervisning? TIPS-studierna frångår frågor om hur mycket tid eleverna 

använder för att göra hemläxorna eller hur mycket läxor som en elev avklarar och 

fokuserar i stället på hemläxornas utformning och innehåll med klart syfte på elevens 

inlärning och utveckling (se kapitel 2.4.4). Förberedelse inför, planering av och 

uppföljning av hemläxorna får här också en central roll. (Epstein & Van Voorhis, 2001.) 

Forskning tyder på positiva effekter av TIPS-processen just i matematikundervisning. 

Den kräver dock aktivt engagemang från familjens sida, vilket inte alltid är oproblematiskt 

från ett jämlikhetsperspektiv. Uppföljning och återkoppling som i tidigare forskning visat 

sig ha betydelse för inlärning (se kapitel 2.4.5) går dock att utföra i klassen under 

lektionstid utan krav på föräldrarnas engagemang.  

 

Som en del av den här studien tillfrågades de deltagande klasslärarna hur de tänker 

kring just föräldrarnas engagemang i samband med matematikläxorna. Forskning tyder 

på att föräldrars stöd är värdefullt men att då alla elever inte får samma nivå av stöd eller 

i värsta fall inte får något stöd överhuvudtaget från hemmet så leder det till ojämlikhet 

elever emellan. Ofta har det att göra med socioekonomiska nivåskillnader.12 Föräldrars 

 
12 Detta syns även i de senaste PISA-mätningarna från år 2018 som dock inte direkt rapporterar 
hemförhållandenas effekt på matematikkunskaperna men det finns ingen orsak att tro att 
situationen är en annan för matematikens del än vad den är för läsningens del (Undervisnings- 
och kulturministeriet, 2019). Denna tolkning bekräftas även i PISA-mätningarna från år 2012 där 
matematiken hade huvudfokus senast (Kupari et al., 2013). Vad gäller fjärdeklassister visar 
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attityder gentemot skolan eller förutsättningar att hjälpa sina barn i skolarbetet kan 

variera stort och påverkar med stor sannolikhet hur eleverna presterar. Även ekonomiska 

förhållanden kan påverka elevers prestationer om tillgång till resurser som dator eller 

dylikt är förväntningen från skolans sida. (Vettenranta et al., 2016.) Exempelvis 

läxklubbar med både vuxenstöd och andra nödvändiga resurser kunde råda bot på detta 

problem. Läxklubbar nämns också av informanterna som det mest använda botemedlet 

mot bristande föräldraengagemang i de deltagande skolorna (se kapitel 5.4.3). Den 

enskilda läraren kan kanske ha svårt att påverka likvärdigheten i utbildningssystemet i 

sin helhet men genom att reflektera kring hemläxors användning, förberedelse, 

utformning och uppföljning kan en enskild lärare på mikronivå ge sina egna elever 

likvärdiga förutsättningar att klara av läxorna och dra nytta av dem. 

 

Endast några informanter tangerade i studien risken av att elever försätts i en ojämlik 

situation då man använder hemläxor som en del av undervisningen.13 Ett av den 

grundläggande utbildningens främsta uppdrag är att främja jämlikhet 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). Med tanke på att hemförhållandena sannolikt har en 

inverkan på elevers kunskapsutveckling och kan leda till ojämlikhet i undervisningen ter 

det sig naturligt att fråga om vi som lärare borde fokusera på att ge även repetition och 

all annan typ av nödvändig övning, inklusive övning i tidshantering och studieteknik, 

under skoltid. Om tiden i skolan inte räcker till för att få allt skolarbete gjort, läggs stort 

ansvar på lärarna i deras arbete med att planera vad eleverna skall arbeta med i skolan 

och vad man kan ge för uppgifter hem. Det är möjligt att t.ex. mekaniska övningsuppgifter 

just därför lämnas till hemmiljön där inte lärarens handledning finns att tillgå. Betoning 

bör dock ovan vara på ordet ”om”. Syftet med att ge en hemläxa borde alltid funderas ut 

och läraren bör fråga sig själv huruvida den är nödvändig eller inte. Trots att de flesta 

informanter definierar hemläxan som något som görs utanför skoltid i hemma- eller 

annan miljö än skolmiljön (se kapitel 5.2.1) så motiverar inte mer än ett fåtal informanter 

givande av hemläxor i matematik med att det skulle vara viktigt att läxorna görs just 

utanför skolan och skoltiden, alltså i en annan kontext eller miljö. Kan detta vara ett 

tecken på att lärarna upplever att tiden i skolan inte räcker till för att göra allting? Är 

hemläxorna ett symptom av att vi har för korta skoldagar enligt lärarna? Detta kunde 

vara intressant att undersöka i vidare studier. 

 

 
TIMMS-resultaten från år 2015 på liknande resultat. Familjernas socioekonomiska status har 
alltså betydelse för hur eleverna klarar sig i matematik. (Vettenranta et al., 2016.) 
13 Klasslärarna som deltog i studien ombads dock inte direkt reflektera över denna fråga. 
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Tidigare studier antyder att hemläxor ofta är känslomässigt laddade aktiviteter och att de 

flesta elever upplever dem olustiga. Hemläxor kan leda till försämrad motivation och en 

ökning av ångest och uttråkning samt i extrema fall till att eleverna slutar arbeta med 

sina uppgifter helt och hållet. (Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Goetz, Frenzel & Pekrun, 

2011.) Tuohilampi har i sin doktorsavhandling (2016) studerat bl.a. finska elevers 

matematikrelaterade affekter (kognitivt, motivationsmässigt och känslomässigt) och 

hennes forskning bekräftar att finska elevers affekter försämras relativt dramatiskt under 

grundskolan och den känslomässiga biten gör det redan genast efter skolstart i lågklass 

(Tuohilampi, 2016). Effekten av hemläxor är sannolikt effektivast om inte eleverna 

upplever olustiga känslor då de gör sina hemuppgifter (se t.ex. Dettmers et al., 2011). 

Det vore intressant och meningsfullt att studera huruvida och hur mycket negativa 

känslor inför eller under utförandet av hemläxor påverkar inlärning både allmänt och 

inom läroämnet matematik. Det verkar finnas begränsat med forskning inom området 

(Dettmers et al., 2011). Som en naturlig del av samma tema vore att studera hurdana 

hemläxor i matematik som är sådana som av elever upplevs som olustiga. Enligt TIMMS-

undersökningen från år 2015 ogillar en tredjedel av eleverna i Finland matematik 

(Vettenranta, et al., 2016). Finns det möjlighet att förbättra det sätt elever ser på 

matematik på genom att utveckla utformningen av t.ex. hemläxorna som en del av 

undervisningen? 

 

Trots det begränsade samplet utgör den häri presenterade studien tillsammans med 

sammanfattningen av den tidigare läxforskningen en helhet som klasslärare kunde dra 

nytta av att bekanta sig med. Det är möjligt och t.o.m. sannolikt att hemläxor som en del 

av undervisningen för många lärare blivit en självklarhet. Som jag redan många gånger 

tidigare i den här avhandlingen nämnt hör det till en lärares arbete att kontinuerligt 

reflektera över den egna undervisningen och de arbetsmetoder som används. Hemläxor 

behöver inte vara en självklarhet vare sig i matematik eller i något annat läroämne. 

Denna avhandling kan bidra till att de lärare som bekantar sig med den ser på sitt sätt 

att använda hemläxor i undervisningen med nya ögon. Om så är fallet har jag med 

avhandlingen uppnått ett av mina syften. Om avhandlingen dessutom kan väcka 

diskussion om bl.a. hemläxors syften och utformning inom lärarkollegiet har målet med 

avhandlingen mer än överskridits. 
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6.2 Tillförlitlighet 

 

Forskningens tillförlitlighet behandlas oftast med hjälp av begreppen validitet och 

reliabilitet. Med validitet avses att man undersökt vad man lovat, dvs. att man mäter det 

man vill mäta (t.ex. Metsämuuronen, 2005). God validitet är primärt med tanke på 

tillförlitligheten men räcker ändå inte allena till om undersökningen inte har reliabilitet. 

Reliabilitet handlar om att forskningsresultaten är pålitliga och upprepbara. 

Användningen av dessa begrepp har ändå kritiserats inom den kvalitativa forskningen 

eftersom de har sitt ursprung i kvantitativ forskning och således främst uppfyller dess 

behov. Viktigt är dock inte vilka begrepp som används utan hur de tolkas. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018.) Den här undersökningen innehåller både kvantitativa och kvalitativa 

angreppssätt. Jag kommer att analysera dess tillförlitlighet bl.a. med användning av 

ovannämnda begrepp men jag kommer även att ta upp andra aspekter som har med 

tillförlitlighet att göra. 

 

Med validitet avses alltså att undersökningen mätt det den avser mäta. Den här 

undersökningen hade för avsikt att utreda klasslärares syn på användningen av 

hemläxor som en del av matematikundervisningen. Både olika lärandeteorier samt 

tidigare forskning kring ämnet har använts som bakgrund då enkäten som 

datainsamlingen bygger på har planerats. Flervalsfrågornas alternativ bygger i stort på 

just den bakomliggande teorin. För att inte informanterna ändå skulle begränsas i sina 

svar har de givits tillfälle att i svaren på de öppna frågorna motivera sina svar 

noggrannare och också lyfta fram andra alternativa svar. På det här sättet strävar jag till 

att höja den interna validiteten. Några informanter använde sig mer av denna möjlighet 

än andra. De viktigaste frågorna krävde dessutom att varje informant åtminstone med 

några självvalda ord öppet kommenterade frågan för att säkerställa att svaren tolkades 

på rätt sätt. 

 

För att säkerställa god reliabilitet i en undersökning bör datainsamlingen planeras och 

genomföras på ett noggrant sätt (Tufte, 2011). Enkäten som använts som 

datainsamlingssätt i denna undersökning har utarbetats på basen av den tidigare 

forskning som finns på området. T.ex. har de argument som av lärare i tidigare forskning 

nämnts för användning av hemläxor i undervisningen använts som alternativ i 

flervalsfrågorna. Dessutom har informanterna alltid givits utrymme att specificera eller 

ange andra orsaker, syften osv. i sina öppna svar i enkäten. Detta har gjorts för att inte 
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minska på risken för feltolkning. På så sätt har jag strävat till att uppnå god reliabilitet i 

den här undersökningen. Med tanke på kvantitativa analyser är 19 informanter ändå 

ganska lite. Av den orsaken är de kvantitativa analyserna begränsade till deskriptiv 

statistik. 

 

På basen av den tidigare forskning inom området som finns och som häri hänvisats till 

strävar jag till att ge en möjligast heltäckande bild av problematiken kring hemläxor. Trots 

detta är sannolikt bilden inte fullständig. Med genomgången av tidigare forskning har jag 

strävat till att få en bild över hurdana hemläxor som används och hurdan effekt de har 

särskilt på matematikinlärning. En stor del av forskningen använder sig av 

standardiserade prov (vissa dock också av icke-standardiserade) eller vitsord som lärare 

givit för att mäta hemläxornas effekt på prestationen. Forskare använder dem för att de 

är lätta att samla in och rapportera men man kan med fog ifrågasätta huruvida ett sådant 

prov eller ett högre vitsord i ämnet faktiskt visar att eleven lärt sig mer. (Kohn, 2006.) 

Läxforskningen domineras också av amerikanska studier. Det är ifrågasatt om och i 

vilken grad dessa resultat går att tillämpa i finsk kontext. Jämförelsen till tidigare 

forskning i denna avhandling bör alltså läsas i den här kontexten. Den tidigare forskning 

kring hemläxor som rapporterats i denna avhandling kan ändå ge en lärare underlag för 

sitt reflekterande kring hur mycket och hurdana hemläxor hen vill ge och är på så sätt 

relevant även om den inte direkt kunde tillämpas i finsk kontext. Eftersom en del av syftet 

med denna avhandling är att ge lärare underlag för sitt reflexiva arbete har jag ansett att 

den är användbar som referens i denna avhandling. 

 

I en undersökning är det viktigt att så noggrant som möjligt rapportera hur 

datainsamlingen gjorts och datat analyserats. På så vis görs forskningen och dess 

resultat mer tydliga och förståeliga och läsaren ges en möjlighet att avgöra hur tillförlitliga 

forskningsresultaten är. (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Genomförandet av undersökningen 

har i denna avhandling beskrivits i detalj för att möjliggöra ovannämnda analys. 

Nackdelen med en enkät som datainsamlingsinstrument har även diskuterats (se kapitel 

4.1). På grund av det begränsade samplet är forskningsresultaten inte direkt 

generaliserbara utan de är en beskrivning av den syn som undersökningens informanter 

innehar. Den tidigare forskningen har delvis styrt datainsamlingen och struktureringen 

av analysarbetet men slutsatserna har gjorts på basen av datat.  
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BILAGA 1 Enkätformuläret 

 
Enkätfrågor, pro gradu-avhandling, Jessica Lindqvist 

 

Bästa klasslärare i åk 1-6, 

  

Jag arbetar som bäst på min pro gradu -avhandling vid Helsingfors universitets pedagogiska 
fakultet, klasslärarutbildningen. Som min handledare fungerar universitetslektor Laura 
Tuohilampi och i andra hand professor Erika Löfström. 

  

Jag är intresserad av varför och hur hemläxor används som en del av undervisningen i lågklass. 
Frågan om läxors nytta har debatterats en hel del och forskning visar på motstridiga resultat 
därvid. Mitt mål är att i min pro gradu -avhandling studera hur klasslärare tänker då de ger eller 
låter bli att ge hemläxor. Matematik är ett ämne där hemläxor används i hög grad. Bl.a. därför 
har jag valt att lägga fokus vid hemläxor i matematik i lågklasser. Resultatet av den 
undersökning jag ämnar göra kan bidra till mer reflexivitet hos lärare i sitt arbete. 

  

En del av frågorna i formuläret är flervalsfrågor och en del öppna frågor. Enkäten tar ca 10-15 
minuter att besvara. Jag vore oerhört tacksam om Du tog tid på dig att svara på den! Det är 
naturligtvis alldeles frivilligt att delta eller låta bli. 

  

Jag önskar att få in enkätsvaren senast måndag 21.10.2019. Därefter analyserar jag dem och 
slutför min avhandling inom loppet av läsåret 2019-2020. Forskningsresultaten kan Du alltså 
läsa i min pro gradu-avhandling som publiceras på https://ethesis.helsinki.fi/sv. Jag skickar 
även gärna en kort sammanfattning över resultaten av undersökningen via skolan till alla som 
ombads delta i undersökningen. 

  

Genom att svara på frågorna och lämna in svaren ger Du ditt medgivande till att delta i 
undersökningen. Du skall inte ange ditt namn eller andra uppgifter om Dig själv vid något skede 
av processen. Din identitet hålls alltså totalt anonym. Jag nämner inte heller den skola eller 
kommun Du arbetar i vid namn i min avhandling. 

  

Stort tack i förväg för din medverkan! 

  

Med vänlig hälsning, 

  

Jessica Lindqvist 
jessica.lindqvist@helsinki.fi 
040 526 9799 

 
 

1. Kön  
a. Man  
b. Kvinna 
c. Något annat / vill inte ange 

 
2. Födelseår: __________ 

 
3. Utbildning (möjlighet att välja flera alternativ) 

a. Klasslärare 
b. Pedagogie magister utan klasslärarbehörighet 
c. Annan utbildning (i tillägg till eller i stället för a. eller b.), vilken? 

________________ 
 

4. Nuvarande arbetsplats: _________________________ 
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5. Hur länge har du arbetat som verksam lärare (med eller utan utbildning)? 
a. Mindre än 5 år 
b. Mellan 5 och 10 år 
c. Mellan 10 och 15 år 
d. Mellan 15 och 20 år 
e. Mer än 20 år 

 
6. Vilken årskurs undervisar du matematik i? Välj din huvudsakliga årskurs, utgående från 

vilken du också besvarar de resterande frågorna.  
a. 1-2 
b. 3-4 
c. 5-6 

 

7. I vilken mån håller du med om följande påståenden? (håller inte med, håller 
delvis inte med, neutral, håller delvis med, håller helt med) 

a. Undervisning strävar till att överföra kunskap på eleverna 
b. Matematik bygger på kumulativa lärandestrukturer, dvs. man måste lära sig en 

sak för att kunna förstå nästa 
c. Det primära i min undervisning är VAD jag lär ut 
d. Det primära i min undervisning är HUR jag lär ut 
e. Elevens förståelse är centralt för lärandet 
f. Lärandet har samband med den kontext där kunskapen lärs och används 
g. Lärandet sker genom socialt samspel 
h. Kunskap är något som konstrueras 
i. Var och en har förmåga att lära sig matematik 
j. Elever lär sig på olika sätt 

 

8. Vad innebär begreppet ”hemläxa” i ditt arbete som lärare? 
______________________________ 

 

9. Ger du hemläxor i matematik? 
a. Ja 
b. Nej 

 

10. Varför ger du / ger du inte hemläxor i matematik? 
 
Frågorna nedan (med undantag för den sista frågan) ställs bara till dem som svarat ”ja” på fråga 
nr 9. 
 

11. Vad är lämplig tidsanvändning per hemläxa i den årskurs du undervisar? 
a. Mindre än 10 minuter 
b. Mellan 10 och 20 minuter 
c. Mellan 20 och 30 minuter 
d. Mer än 30 minuter 
e. Tidsanvändningen är inte relevant 

 
 

12. Hur ofta ger du i snitt hemläxor i matematik per vecka? 
a. Mellan 0 och 1 gång 
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b. Mellan 2 och 3 gånger 
c. Mellan 4 och 5 gånger 

 

13. Ange hur viktiga du anser de olika syftena för att ge hemläxor i matematik i den 
årskurs du undervisar är? (inte viktig, lite viktig, kan inte säga, ganska viktig, 
mycket viktig) 

a. Öva färdigheter som lärts ut under lektionen, repetition 
b. Förberedelse inför lektion 
c. Överföring av det under lektionen lärda till andra situationer; 

problemlösning 
d. Föräldraengagemang; stärka förhållandena förälder-elev och hem-skola 
e. Öva tidshantering 
f. Utveckla studievanor/-teknik 
g. Komma ikapp de övriga eleverna 
h. Följa kommunens/skolans riktlinjer 

 

14. Har du några andra syften för att ge hemläxor i matematik? Vilka? 
 

15. Av de hemläxor i matematik som du ger hur ofta är de... (nästan aldrig, ibland, 
kring hälften av gångerna, ofta,  nästan alltid) 

a. ...mekaniska räkneuppgifter? 
b. ...uppgifter som kombinerar olika matematiska kunskaper? 
c. ...uppgifter som skall göras tillsammans med andra? 
d. ...uppgifter som strävar till att lösa ett problem? 
e. ...uppgifter som kräver att de görs i hemmiljö eller utanför skolan? 
f. ...uppgifter som skall göras på egen hand? 
g. ...uppgifter som handlar om autentiska situationer? 
h. ...uppgifter som kräver att eleven använder det på lektionen lärda i en 

ny kontext? 
 

16. Hurdana hemläxor stöder matematikinlärning bäst?                
 

17. Är en förälders eller annan vuxens hjälp viktig för att göra matematikläxorna i den 
årskurs du undervisar? 

a. Ja 
b. Nej 

 

18. Varför är det viktigt / inte viktigt med förälders / annan vuxens hjälp? 
 

19. Om eleven inte kan få det stöd med matematikläxan hemma som hen behöver, 
vad gör man då? 
 

20. Har du något övrigt du önskar tillägga? 
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TUSEN TACK FÖR DIN TID OCH HJÄLP! 
 
Jag önskar dig en skön fortsättning på hösten! 
      
Jessica Lindqvist 
jessica.lindqvist@helsinki.fi  
040 526 9799 
 
 

mailto:jessica.lindqvist@helsinki.fi

	1 Inledning
	2 Teoretisk bakgrund
	2.1 Syner på lärande
	2.1.1 Behaviorism
	2.1.2 (Social)konstruktivism

	2.2 Lärandeteorierna och läroplanen
	2.3 Hemläxor och synen på lärande
	2.3.1 Definition av begreppet hemläxa
	2.3.2 Läxans historia och utveckling
	2.3.3 Syften med hemläxor
	2.3.4 Effekter som hemläxor antas ha
	2.3.5 Matematik och hemläxor inom ramen för läroplanens syn på lärande

	2.4 Fördelar och nackdelar med hemläxor - vad säger forskning?
	2.4.1 Hemläxor vs. inga hemläxor eller extra skolarbete
	2.4.2 Tiden som eleven använder på hemläxor
	2.4.3 Läxornas utformning och syfte
	2.4.4 Föräldraengagemang
	2.4.5 Uppföljning och återkoppling
	2.4.6 Individualisering
	2.4.7 Sammanfattning


	3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor
	4 Genomförande
	4.1 Datainsamling
	4.2 Analysmetoder
	4.3 Etiska aspekter

	5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten
	5.1 Informanterna samt deras syn på lärande
	5.1.1 Informanterna
	5.1.2 Informanternas syn på lärande

	5.2 Hurdana hemläxor i matematik ger klasslärare?
	5.2.1 Definition av begreppet hemläxa
	5.2.2 Tidsanvändning och frekvens
	5.2.3 Hur ser hemläxorna ut?

	5.3 Hur motiverar klasslärarna sina val av hemläxor?
	5.3.1 Syften som klasslärare anger
	5.3.2 Motiveringar till användning av hemläxor i matematik
	5.3.3 Hurdana hemläxor anser klasslärarna att stöder matematikinlärning bäst?
	5.3.4 Varför ges inte hemläxor i matematik?

	5.4 I vilken utsträckning förväntar sig lärarna föräldraengagemang då de ger hemläxor i matematik?
	5.4.1 Är föräldraengagemang viktigt?
	5.4.2 Varför är föräldraengagemang viktigt / inte viktigt?
	5.4.3 Stöd från skolans håll

	5.5 Sammanfattning

	6 Diskussion
	6.1 Reflektioner och slutsatser
	6.2 Tillförlitlighet

	Källor
	Bilagor

