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       “Blir läxan ordentligt hörd, så blir hon ock ordentligt läst” 

- Frey, 1843  
 



 

Sammanfattning 

Läxor är en förekommande aktivitet i matematikundervisningen och kan av eleverna upplevas som 
repetitiva och utan syfte. En anledningen till detta kan vara att läxorna ibland rättas utan någon som 
helst återkoppling. Mot bakgrund av detta är det av intresse att undersöka lärares åsikter om läxor. 
Syftet med studien är att undersöka vad lärare anser om läxor i matematik och hur de följs  
upp. Studien har utgått från kvalitativa intervjuer för att urskilja olika aspekter av lärares erfarenheter.  
För det första visar resultatet visar på tre olika lärarperspektiv: socialt, motiverande och 
kunskapsintriktat på läxan. För det andra synliggjordes olika metoder för uppföljning av läxor. 
Slutsatsen är att om lärare använder läxor för att generera tänkande och ger kvalitativ återkoppling så 
kommer elevernas motivation öka som kan främja en livslång lust att lära. 
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1. Inledning 

Under vår skoltid var hemläxor en naturlig del av undervisningen. Varje vecka delade läraren ut två 

läxor i engelska  innehållande en läsläxa och en glosläxa. Läsläxan baserades på “veckans text” som 

oftast innehöll dialoger. Det var också vanligt att dela ut en matematikläxa för att repetera och öva mer 

på det aktuella kapitlet. Emellertid uteblev motivationen att göra läxorna. Läxorna i engelska 

förhördes vanligtvis med ett glosförhör där läraren sa ordet på svenska och vi elever skrev ned det 

engelska. Läsläxan förhördes i helklass där varje elev skulle läsa en bit ur texten. Matematikläxan 

däremot lämnades in för rättning och man fick ett resultat av hur många poäng man hade uppnått. Det 

var svårt att se läxors roll i undervisningen och syftet med dem. Under vår verksamhetsförlagda del av 

utbildningen ser vi att glosläxan och läsläxan är kvar, likaså stenciler som matematikläxor trots att det 

har gått 15 år sedan vi var elever på mellanstadiet.  

 

Studier visar att det är mest gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling att följa upp läxorna i 

klassrummet. Peter Wall som är forskare i pedagogiskt arbete på Karlstad universitet säger i en artikel 

att lärare behöver följa upp läxor och ge eleverna återkoppling om de ska ge önskad effekt (SVT 

Nyheter Väst nov, 2015). På detta sätt jobbar man ofta i finska klassrum men i Sverige är det vanligare 

att läraren lägger sin tid till att ta in och rätta läxorna (Skolverket (2014). Wiliam (2013) menar att 

regelbunden användning av ett formativt arbetssätt ökar elevernas prestationer väsentligt. Under 

lärarutbildningen har vi förstått betydelsen av att ha ett formativt förhållningssätt till undervisningen. 

Med formativt förhållningssätt menas att man tar fram belägg om elevers kunskaper för att kunna 

forma sin undervisning som för lärandet framåt (Wiliam, 2013). Det vi ser ute på skolorna under vår 

praktik är ett annat förhållningssätt då läxorna ofta bara används i ett summativt syfte med 

summativa metoder för uppföljning, som rättning av lärare utan återkoppling. Med summativa läxor 

menar vi läxor i syfte att  bedöma elevens kunskaper vid läxtillfället. Eftersom vi bara har sett 

summativa metoder undrar vi vad det då finns för formativa metoder för uppföljning av läxor. Mot 

bakgrund av våra erfarenheter som elever och lärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen vill vi rikta vårt intresse mot fenomenet läxor. Vi vill undersöka vad lärare anser om att 

arbeta med läxor i undervisningen och metoder för hur lärare följer upp läxor formativt och därmed 

skapa ett effektivt lärande.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad lärare anser om att arbeta med läxor i matematik-

undervisningen. Vi vill även identifiera vilka metoder grundskollärare på mellanstadiet använder för 

att följa upp läxor formativt i matematikundervisningen.  

 

 Vad anser lärare om att arbeta med läxor i matematikundervisningen? 

 

 Vilka metoder uppger lärare att de använder för att följa upp läxor formativt i 

matematikundervisningen? 
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3. Bakgrund 

I denna del presenteras litteratur som är till bakgrund för detta arbete. Inledningsvis beskrivs en 

defenition av läxa därefter riktlinjer från skolverket och avslutningsvis tidigare forskning. 

3.1 Definition av läxa 

 
Det finns ingen vedertagen definition som forskare, lärare och gemene man kan enas om begreppet 

läxa. En allmän definition av läxor är uppgifter som läraren ger eleverna efter skoltid. Läxor kan också 

definieras som uppgifter som eleverna själva väljer att göra utanför lektionstid (Skolverket, 2014). 

Petterson och Leo (2005) går ett steg längre i sin definition av vad en läxa är. De menar att en läxa ges 

och förhörs, då arbetar eleverna med den på lektionstid samtidigt som det krävs tid utanför 

lektionstid, det kan också bara vara utanför lektionstid som tid läggs ner på läxan. De menar också att 

elever tolkar läxan olika beroende på tidigare erfarenheter kring läxor, vad de är och vad läxan 

innehåller. Det finns alltså en mängd olika tolkningar på läxan i en och samma klass(Strandberg, 

2013). Petterson och Leo (2005) menar att det finns en mängd olika tolkningar kring vad en läxa är 

och vad den innehåller. Även föräldrar och lärare tolkar läxan olika beroende på tidigare erfarenheter. 

Det gäller då att skolan når en tydlighet i vad begreppet läxa betyder samt vilken metodisk tanke som 

ligger bakom användandet av läxor. Enligt Nationalencyklopedin (2006) är definitionen av läxa en 

“avgränsad skoluppgift för hemarbete”. I den här studien kommer vi att använda oss av national-

encyklopedins definition av vad en läxa är.  

3.2 Riktlinjer från Skolverket 

 
Sedan år 1994 finns det inga lagar eller regler gällande läxor. I tidigare läroplaner beskriver man läxa 

som något väsentligt för skolundervisningen, som då kallades hemuppgifter. I Lgr 80 så skriver de om 

läxa, att det är hemuppgifter som utgör en del av skolans arbetssätt,  “att lära eleverna att ta ansvar för 

en uppgift, anpassad till deras individuella förmåga” (Skolöverstyrelsen, 1980:52). I dagens läroplan 

Lgr11 omnämns varken läxa eller hemuppgifter. Det är upp till varje lärare och rektor utifrån sina 

uppdrag att avgöra om och hur man vill arbeta med läxor i sin verksamhet. Emellertid uttrycks att 

läxor aldrig kan ersätta den lärarledda undervisning som elever har rätt till (Skolverket, 2014).  

3.4 Tidigare forskning  

3.4.1 Avsikten med läxor 

 
Två vanliga syften med att dela ut läxor är att träna in något tidigare bearbetat, delområde, inövat sätt 

eller förberedelse av en lektion eller ett nytt område. Oavsett syfte fungerar läxor som en skoldags 

förlängda arm för att öka inlärningstiden (Maltese, Tai & Fan, 2012). Cooper (2001) grupperar in 

läxan i fyra olika positiva aspekter på läxan. Den första aspekten är att läxan ger omedelbara 

akademiska effekter vilket innebär att eleverna tillgodogör sig fakta bättre, de får ett bättre kritiskt 

tänkande och en bättre förståelse. Den andra aspekten är att läxan ger långsiktiga akademiska 
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effekter. Det innebär att elevernas lärande under lektionstid förbättras, eleverna får bättre studievanor 

och de får en bättre attityd till skolan. Den tredje aspekten är de icke akademiska effekter som läxan 

ger eleverna. Det innebär att eleverna blir bättre med att planera sin tid, arbeta självständigt och får 

ökad självdisciplin. Den fjärde aspekten är föräldrarna involveras. Det innebär att föräldrarna får en 

större inblick i undervisningen och deras barns skolgång (Cooper, 2001). 

 

Generellt sett så ges läxor för att eleverna ska utveckla sina kunskaper. I en studie med 201 lärare var 

den vanligaste åsikten att läxor används för att befästa tidigare känd kunskap genom repetition (Gu & 

Kristoffersson, 2015). Det finns också andra anledningar till att lärare väljer att dela ut läxor. För det 

första att man upplever att tiden i skolan inte räcker till för att eleverna ska lära sig allt de behöver i 

skolan och därför hamnar en del av elevernas studier utanför lektionstid (Skolverket, 2014). 

Framförallt i matematik eftersom det är ett ämne som kräver mer kunskap som inte hinns med under 

den lärarledda undervisningen (Gu & Kristoffersson, 2015). För det andra att eleverna utvecklar goda 

studievanor genom att träna på egen hand, planera sin tid och utveckla en ansvarskänsla. För det 

tredje att ge en insyn och skapa delaktighet hos föräldrarna (Skolverket, 2014).  

3.4.2 Läxors betydelse för elevers lärande 

 
Cooper (2001) menar att det är bättre för elever att ha läxor än att inte ha dem alls. Han har jämfört 

studier med över 3 300 elever och i 70% av de studierna som han jämfört så har de elever med läxor 

presterat märkbart bättre än de elever som inte har haft några läxor. Detta visade också på att 

effekterna av läxor kunde skilja beroende på olika åldrar på eleverna. Elever som gick i åk 4, 5 och 6 

skiljde det mycket på om de hade läxor eller inte. I det lägre åldrarna skiljer det men inte lika märkbart 

som i de högre åldrarna. För att eleverna ska få fördel av läxan så behövs det att läraren förbereder och 

planerar läxan, läxan ska vara anpassad efter varje elevs kunskaper och färdigheter. Läxan måste också 

få föräldrar involverade i deras barns kunskapsutveckling.  

 

I en stor studie med över 7000 elever i Spanien undersökte man elevers prestationer i relation till hur 

mycket tid de lägger på hemarbete. Studien undersökte matematik och naturvetenskap och 

analyserades utifrån ett prov. I studien kom det fram till att det mest optimala var att lägga omkring 

60 minuter per dag på läxor för att öka lärandet. De elever som lade ner eller mindre tid än 60 minuter 

på läxor, visade sämre resultat. Samma resultat visas oavsett kunskapsnivå hos eleverna. Att lägga 60 

minuter per dag på läxor är alltså lika utvecklande för både låg- och högpresterande i matematik och 

naturvetenskap (Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez & Muñiz, 2015). En annan studie som 

understryker att läxor kan öka elevers prestationer tar upp att elevers prestation ökar ifall de lägger 

ner tid på skolarbete utanför skolan. Resultaten i studien visat att elever som lägger ner tid på läxor 

presterar märkbart högre i sina resultat i skolan än de elever som inte lägger ner någon tid på läxor. 

Olika former av läxor kan öka motivationen till läxan för eleverna. Genom att ha förberedande läxor 

kan elevers prestationer öka. Det ger eleverna ett ökat intresse och ett mer givande lärotillfälle (Buijs, 

Admiraal, 2012).  
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3.4.3 Följa upp läxor 

 
Hattie och Timperley (2007) beskriver att ge bra återkoppling till eleverna är viktigt för att föra 

elevernas kunskapsutveckling framåt. De beskriver utifrån fyra olika delar vad som är ett effektivt sätt 

att ge återkoppling. Den första delen är att man ger återkoppling direkt på själva uppgiften eleverna 

gjort. Den andra delen är att man ger återkoppling på själva processen för att skapa en produkt eller 

klara av en uppgift. Den tredje delen är att man kan ge återkoppling som är riktad mot självreglerat 

lärande, återkoppling som ökar självförtroendet att klara mer av. Fjärde delen handlar om att man ger 

personlig återkoppling som inte har med uppgiften att. Det skapar positiva tankar och effekter på den 

som tar emot återkopplingen. 

 

Brookhart(1997) menar att om läxan bara rättas och återlämnas skapas en klassrumsmiljö där allt 

handlar om bedömning och inte hur eleverna ska utvecklas. Det är därför av betydelse att lärare följer 

upp elevernas läxor. Genom att rätta och återlämna läxor med korta kommentarer har en mer negativ 

effekt på elevers lärande då det visar på en summativ bedömning i motsats till den mer fördelaktiga 

formativa bedömningen. Betydelsefull återkoppling ökar kvaliteten på läxor och ger elever information 

om hur de kan utvecklas för att öka sina resultat (Skolverket, 2014). Om inte läxan följs upp av läraren 

kan läxan upplevas meningslös att göra. För att läxan ska uppfattas som meningsfull är det viktigt att 

den hänger ihop med den pågående undervisningen i klassrummet och följs upp så att läxan får en 

tydlig funktion. Det kan handla om att läraren kommenterar och ger eleverna återkoppling på läxan de 

gjort, eleverna gynnas mer av att få diskutera läxorna än att bara få tillbaka dem rättade (Skolverket, 

2014).  

3.4 Teori 

3.4.1 Motivation 

 
För att en elev ska göra en läxa så krävs det att eleven har någon slags motivation till att göra den. 

Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att det finns olika typer av motivation och däribland yttre och inre 

motivation. Yttre motivation beskrivs som något eleven utför för att uppnå någon form av belöning. 

Yttre motivation kan delas upp i två delar, kontrollerad och autonom yttre motivation. Den 

kontrollerade innebär att man inte har något val utan känner sig tvingad att utföra en handling. 

Kontrollerad yttre motivation är när en elev arbetar för att få en belöning eller för att undvika något 

slags straff. Lärare kontrollerar då elevers arbete genom att utdela belöning eller straff till arbetet 

eleven utför. Den autonoma yttre motivationen innebär att eleven tagit till sig synen att det är viktigt 

att lära sig samt skolans värderingar när det gäller beteende. Eleven anstränger sig då för att 

skolämnena har ett värde i sig. Inre motivation är ett självvalt beteende som uppstår när ett 

studiematerial känns intressant och arbetet roligt och tillfredsställande för eleven. Tillfredsställelsen 

ligger då i själva aktiviteten och inte beröm utifrån eller annan belöning som aktiviteten ger. När lärare 

väcker elevernas lust att lära så ökar med största sannolikhet elevernas prestationer också. I 
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pedagogiska sammanhang ska lärare försöka skapa en inre motivation hos eleverna för det är den 

starkaste drivkraft man kan tänka sig i skolarbetet(Skaalvik & Skaalvik, 2016).  

 

Ryan och Deci (2000) beskriver olika sätt som påverkar både den inre och den yttre motivationen hos 

människan. De menar att för en inre motivation krävs det att en elev ska känna att den har kompetens 

att klara av uppgiften, för att det ger en tillfredsställelse av att klara av uppgiften för eleven och att 

eleven har en tro på sin egen förmåga. För en inre motivation krävs inte bara att eleven ska känna att 

den har en kompetens utan eleven skall också känna autonomi, ett självbestämmande behov som 

uppfylls genom att eleven känner att den har ett inflytande och kan påverka sina beslut och 

handlingar. För att en elev ska vara motiverad krävs det också att den känner en viss tillhörighet, det 

handlar om elevernas sociala relationer. Eleven måste känna att den är respekterad, ha en känsla av 

tillit och trygghet. Det kan handla om familjär tillhörighet, kompisgrupper eller i samhället. En 

påverkan av den yttre motivationen kan vara att om en elev gör en läxa så är det för att föräldrarna inte 

ska ge eleven några påföljder av att inte den inte gjort läxan (Ryan & Deci, 2000).  

 

En del i att motivera eleverna är att stärka deras självkänsla. Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att 

anpassningar av arbetsuppgifter efter elevernas förutsättningar ökar elevernas självkänsla. De menar 

också att anpassninging har betydelse för elevernas attribution och även lärarens, vilket handlar om 

orsaker till prestationer och hur det påverkar eleven. Eleverna måste se att deras ansträngningar ger 

reslutat. En annan del i att elever ska bli motiverade är tron på deras egna förmåga. För att hjälpa 

eleverna till att tro på deras egna förmåga och känna på hur det är att lyckas kan läraren anpassa 

arbetsformen efter elevens nuvarande nivå (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

3.4.2 Formativ bedömning 

 
Utifrån ett lärandeperspektiv är det svårt att på förhand veta hur mycket övning som krävs för att 

eleverna ska lära sig något. Därför är det viktigt att ta reda på vad eleverna kan och hur de ska ta sig 

vidare i sitt lärande. När elever kommer till skolan är de inte ett tomt papper som ska fyllas på med 

kunskap. Elever försöker hela tiden skapa sig en bild av sin omvärld genom att använda tidigare 

erfarenheter. Lärandet är därför en aktiv och konstruktiv process som handlar om vad som händer när 

lärande sker. Lärare måste ta reda på vad eleverna kan och använda det för att sätta in det i nya 

sammanhang. Ett annat viktigt lärandeperspektiv är att man under lärandeprocessen inte alltid kan 

förutsätta att eleverna lär sig det man lär ut. Denna process började man för omkring 50 år sedan att 

testa och kontrollera med bedömningar. Då talade man inte om bedömningar för att kontrollera vad 

eleverna kan, som läxförhör och prov, utan bedömning för att få fram och använda uppgifter om 

elevers prestationer. Denna bedömning benämns som formativ bedömning (Wiliam, 2016). 

 

Formativ bedömning användes för första gången som begrepp redan år 1967 för att beskriva hur 

utvärdering kan utveckla undervisningen. Två år senare beskrevs formativ bedömning som prov i 

skolans raka motsats. Istället för ett summativt prov som avslutade ett område beskrevs formativ 

bedömning som små prov för att utveckla lärprocessen (Wiliam, 2013). Formativ bedömning började 
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beskrivas som kontrast till den mer vanliga summativa bedömningen. Summativ bedömning 

summerar en elevs prestationer och har ingen direkt koppling till inlärning. Formativ bedömning 

fokuserar på hur kvalitativ respons kan forma och utveckla elevernas prestationer (Sadler, 1989). Idag 

definieras formativ bedömning som en kontinuerlig bedömningsprocess där läraren anpassar 

undervisningen för att bättre möta elevernas inlärningsbehov (Formativ bedömning, 2015, 25 

februari). 

3.4.2 Nyckelstrategier 

 
En formativ undervisningspraktik utgörs av tre nyckelprocesser: var eleverna befinner sig i lärandet, 

vart eleverna är på väg i sitt lärande och hur man ska ta sig dit (Wiliam, 2013: 60–61). För att i sin tur 

konkretisera dessa tre nyckelprocesser för formativ bedömning beskriver Wiliam (2013) fem 

nyckelstrategier: klargöra, delge och förstå lärandemål (1) och kriterier för framsteg, genomföra 

effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande(2), ge 

feedback som för lärandet framåt(3), aktivera eleverna som läranderesurs för varandra(4) och aktivera 

eleverna till att äga sitt egen lärande(5). Bedömning utgör en central del i en bra undervisning 

eftersom en lärare inte kan förutspå vad eleverna kommer att lära sig hur läraren än utformar sin 

undervisning. Formativ bedömning utgör grunden för lärandet där läraren inhämtar information om 

elevers kunskap för att kunna forma sin undervisning till ett så effektivt lärande som möjligt för 

eleverna. Genom att forma undervisningen utifrån elevernas kunskaper skapar man ett bättre och mer 

effektivt lärande.  

 

Nyckelstrategi 1 

 

Den första nyckelstrategin handlar om att klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för 

framsteg. Denna nyckelstrategi bottnar i att det inte alltid är självklart för elever vad de ska lära sig och 

varför. Därför är det viktigt att läraren tydliggör mål med lärandet. Wiliam (2013) understryker att 

lärandemål inte nödvändigtvis är samma sak som lärandekontexten (det man arbetar med). Ett 

lärandemål är något eleverna kan utveckla och använda sig av i olika kontexter. Till exempel under en 

lektion där eleverna ska träna på att föra argument för eller emot dödshjälp, då är lärandemålet att 

träna på att föra argument och lärandekontexten dödshjälp. Förtydligande av lärandemål och kriterier 

för framsteg kan framföras med bedömningsmatriser, elevvänligt språk och att titta på tidigare 

årskursers svar på en uppgift (Wiliam, 2013). 

 

Nyckelstrategi 2 

 

Den andra handlar om att genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som 

tar fram belägg för lärande. En huvuduppgift för lärare är att ta reda på vad eleverna vet och undervisa 

utifrån det. Genom planerade aktiviteter får läraren en chans att finna belägg för var eleverna är i sitt 

lärande. William (2013) ger några exempel på dessa planerade aktiviteter: glasspinnar, varför-frågor, 

skrivplattor (White boards) och utgångspass (exit-pass). Det är omöjligt för lärare att undervisa 
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eleverna individ för individ men dessa tekniker får man fram belägg om varje elevs lärande. 

Teknikerna skapar också ett engagerande klassrum där lärare snabbt och effektivt kan anpassa 

undervisningen (Wiliam, 2013). 

  

Nyckelstrategi 3 

 

Den tredje handlar om att ge feedback som för lärandet framåt. Feedback till eleverna sker konstant 

men det handlar om att ge rätt typ av feedback. Feedback ska syfta på att hjälpa eleverna utvecklas 

annars kan den bli kontraproduktiv. Att bara ge bra och effektiv feedback är svårt. Fel typ av feedback 

kan göra att eleven blir omotiverad och ger upp. För att feedback ska vara formativ måste den fungera 

som hjälp för att utveckla eleven. Feedback som är avsedd som hjälp men inte kan användas av eleven 

blir inte formativ. Det räcker inte bara med att berätta för eleven vad den måste bli bättre på utan den 

måste också veta hur (Wiliam, 2013).  

 

Nyckelstrategi 4 

 

Den fjärde handlar om att aktivera eleverna som läranderesurs för varandra. Kollaborativt lärande är 

väldigt effektivt för elevers lärande. När eleverna agerar som läranderesurser ökar motivationen hos 

kamraterna. Den sociala sammanhållningen ökar eftersom att när eleverna hjälper varandra stärker 

det också gruppen. Eleverna som inte förstår kan bli hjälpt av en kamrat som förstår. Att hjälpa 

varandra ökar också den kognitiva utvecklingen då de tvingas att förklara för varandra(Wiliam, 2013). 

Några praktiska tekniker för att hjälpa eleverna att använda varandra som läranderesurser. En teknik 

bygger på att innan en elev frågar läraren måste den fråga tre kamrater först, en annan är att låta 

eleverna bedöma varandras läxor och en tredje är “två stjärnor och en önskning”. Två stjärnor och en 

önskning går ut på att när en elev ger feedback på en kamrat ger den två positiva saker och en sak att 

förbättra. När man aktiverar eleverna som läranderesurs för varandra gynnas både de som hjälper och 

de som blir hjälpt (Wiliam, 2013).  

 

Nyckelstrategi 5 

 

Den femte nyckelstrategin handlar om att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. Även om det är 

läraren eller klasskamrater som hjälper den enskilda eleven är det den själv som måste lära sig. 

Grundtanken är att eleverna ska med sina kognitiva resurser, känslor och handlingar nå deras 

lärandemål. En praktisk teknik för att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande är att använda 

olikfärgade muggar som elever använder för att visa om den förstår, har en fråga eller att det går för 

fort fram under en genomgång. En annan är att efter varje lektion fråga alla elever vad de lärt sig 

under den lektionen och även låta eleverna föra loggbok. Desto bättre eleverna kan styra sitt lärande ju 

bättre lär de sig (Wiliam, 2013). 
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4. Metod 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka vad lärare anser om att arbeta med läxor inom 

matematik. Vi vill även identifiera vilka metoder grundskollärare på mellanstadiet använder för att 

följa upp läxor formativt i matematikundervisningen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med lärare 

från två olika kommuner i Norrland. Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner och transkriberades 

för stöd vid analysen av data och under skrivandet. Datamaterialet bearbetades och analyserades i två 

delar utifrån våra frågeställningar. Varje del hade sin egen analysmetod så att analysen av 

datamaterialet skulle utmynna i ett så reliabelt resultat som möjligt.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 

 
Fördelen med att utföra kvalitativa intervjuer var att det gav oss lärares erfarenheter och motiv på hur 

läxor kan följas upp. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa intervjuer är till fördel när ett 

ämne har olika aspekter av mänsklig erfarenhet. Liknande menar Trost (2010) att kvalitativa 

intervjuer utgörs av enkla och raka frågor där man får innehållsrika svar som kan utmynna i 

intressanta åsikter och mönster. Genom att varje lärare är unik med olika åsikter om läxor och olika 

metoder för att följa upp läxor, konstruerades intervjufrågor explorativt. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver explorativa intervjuer som öppna och föga strukturerade där intervjuaren introducerar en 

fråga och använder svaren för att få ny information om ämnet. Trost (2010) menar samtidigt att man 

ska vara uppmärksam när det gäller termen strukturer. Strukturer kan syfta till både intervjufrågor 

och studien som sådan. Man kan ställa sig frågan om intervjufrågorna är öppna eller stängda och ifall 

intervjun sker utifrån ett avgränsat område (studiens syfte). Våra intervjuer är inom området lärares 

åsikter om läxor och metoder för uppföljning av läxor och är därmed strukturerade genom att de 

handlar om avgränsade områden. Intervjufrågorna är i låg grad strukturerade eftersom de är öppna, 

alltså utan svarsalternativ.   

 

Vi är båda insatta i och bekant med vårt ämne vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är viktigt för 

att bättre ställa relevanta frågor i intervjuer. Intervjufrågorna i undersökningen är relevanta för att ge 

oss reliabel data. Kvale och Brinkmann (2014) tar också upp ett problem med kvalitativa intervjuer, 

vilket kan vara att forskarna bara gör dem av ett egenintresse av att tala med människor och inte låta 

ämnet bestämma metoden. I vår studie har vi därför låtit vårt ämne och syfte helt bestämma vårt val 

av metod.  

4.2 Urval 

 
Eftersom det är lärares erfarenheter och metoder vi vill åt för den här studiens syfte, fokuseras urvalet 

mot lärare. Urvalet till intervjuerna var lärare från skolor i norra Sverige med olika lång erfarenhet av 

lärar-yrket. Kvale och Brinkmann (2014) menar att antalet intervjuer alltid varierar i studier där 

kvalitativa intervjuer används. Vidare menar de att antalet inte får vara för litet eller för stort. I första 

fallet reduceras möjligheten att generalisera resultatet och i andra fallet försvåras arbetet med att 

genomföra ingående tolkningar av intervjuerna. Vi har intervjuat tio stycken lärare som undervisar i 
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någon av årskurserna 4-6. Trost (2010) menar att urvalet helst ska, utifrån den givna ramen, vara 

heterogent. Vårt urval bestod av en variation inom ramen av lärare som har lärarlegitimation mot 

årskurserna 4–6 och matematik. Urvalet begränsades på det här sättet eftersom vår utbildning och 

framtida yrke är riktat mot årskurserna 4–6. Variationerna bestod av olika långa erfarenheter av 

läraryrket, utbildningsbakgrund och geografiska läge.  

 

Tabell 1. Informantens år som lärare, utbildning och undervisningsämne. 

  År som lärare Utbildning Undervisningsämnen 

Informant 1 22 4-9 Ma, No 

Informant 2 15 Fritidshem, 1-9 Ma, Sv, So, No, Eng, Bild 

Informant 3 15 4-9 Ma, Sv, So, No,Eng, Bild 

Informant 4 16 1-7 Sv, Ma, So 

Informant 5 32 4-5 Eng, Ma, No, Sv 

Informant 6 30 Mellanstadiet Ma, Sv,, So, No, musik och 

idrott 

Informant 7 15 1-7 matte och NO Ma och No 

Informant 8 14 1-7 svenska SO, läst upp 

matten till årskurs 6 

Svenska, So och Ma 

Informant 9 21 1-7 Ma, No och Eng 

Informant 10 35 Mellanstadiet och 

speciallärare 

Ma, Sv, och Eng 

* Alla lärare i undersökningen har lärarlegitimation och undervisar i grundskolan inom årskurserna 4-6. 

4.3 Genomförande 

 
Eftersom vi har valt att göra undersökningen ur lärares perspektiv för vårt syfte och frågeställningar 

konstruerades intervjuerna kvalitativa. Till det skapade vi en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll 

ett antal frågor mot samma företeelse för att kunna förstå alla dess nyanser (Trost 2010). 

 

Innan vi genomförde våra intervjuer genomfördes en pilotintervju. Detta gjorde vi för att se om våra 

intervjufrågor skulle svara på våra frågeställningar i undersökningen. Den gjordes även i syfte för att 

testa strukturen på intervjufrågorna, ungefär hur lång tid intervjuerna skulle ta och för att vi skulle bli  

mer bekväma med situationen att leda en intervju. Till pilotintervjun sammanställdes ett dokument 

med våra intervjufrågor och gjorde förfrågan om deltagande. När vi fått svar skickades ett 

samtyckesformulär om vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer som vi skulle ta hänsyn till 

under intervjun. Efter pilotintervjuer genomfördes en del korrigeringar i vår intervjuguide eftersom vi 
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kände att några frågor var tvungna att omformuleras och vissa frågor i intervjun kunde vi ta bort då de 

inte var relevanta för vår undersökning.  

 

För att komma i kontakt med lärare som uppfyllde kriterierna denna studie skickade vi ut ett 

missivbrev (se bilaga 2). Missivet förklarade syftet med undersökningen, varför vi ville komma i 

kontakt med personen vi skickade ut det till och vilka vi var som skulle göra undersökningen. I mailet 

informerades informanterna om vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som vi skulle ta 

hänsyn till i undersökningen. De lärare som gav oss respons och ett godkännande för att ställa upp på 

en intervju tog vi kontakt med och bestämde en tid och plats. Platsen för intervjun valdes av den 

intervjuade. Kravet var dock att det skulle vara en så ostörd miljö som möjligt och att några åhörare ej 

skulle finnas med vid intervjun. Tid för intervjun var då lärarna var utan elevarbete så de inte kunde 

bli ett störande moment. Vi valde att dela upp varje intervju så att vi var en intervjuare vid varje 

intervjutillfälle. Detta gjorde vi för att risken finns att vid fler än en intervjuare kan det kännas som ett 

maktövergrepp och att den intervjuade känner sig komma i underläge (Trost 2010). Under 

intervjuerna följde vi vår intervjuguide noggrant för att vi skulle få samma information oavsett vem 

som ledde intervjun. Vi spelade in alla intervjuer för att kunna transkribera dem korrekt och inte 

missa någon information från lärarna och att den intervjuade kunde på ett mer avslappnat sätt leda 

intervjun och fokusera på vad läraren sade istället för att föra anteckningar. Alla intervjuer har 

transkriberats i enskilda dokument och all information från intervjuerna har bearbetats i vår analys 

och har kunnat framställa vårt resultat med denna studie.   

4.4 Forskningsetiska överväganden 

 
I intervjuforskning kan det uppstå etiska problem som måste tas i beräkning innan man börjar 

intervjuer. I intervjusituationen kan det uppstå stress hos den som blir intervjuad vilket kan leda till 

ändrad självuppfattning (Kvale & Brinkmann, 2013). I vår studie kan det bli känsligt när man frågar en 

lärare om dennes undervisning och därför är det viktigt att vi inte pressar dem under intervjuerna. Det 

kan leda till att de inte vill fortsätta intervjun eller att de svarar så att vi ska bli “nöjda”. 

 

I vår undersökning har vi följt vetenskapsrådets (2002)  fyra huvudkrav för att upprätthålla 

individskyddskravet. De fyra huvudkraven består av: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att den intervjuade blir 

informerad om syftet med studien och dess deltagande. Den intervjuade personen ska också 

informeras om att det är frivilligt att delta och avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet 

bygger på att samtycke ska inhämtas från den som ska bli intervjuad. Det är på dess villkor som 

intervjun ska ske. Informanten ska kunna avbryta intervjun utan några negativa konsekvenser. Alla 

uppgifter om informanten ska enligt konfidentialitetskravet hållas hemliga och utan att någon 

utomstående får tag på dem. Alla uppgifter om informanterna ska hanteras så att de inte kan 

identifieras. Enligt nyttjandekravet ska alla uppgifter som insamlas enbart användas till vetenskapliga 

syften. Med hänsyn till individskyddskravet har vi informerat om vår studies syfte, hållit intervjuer på 
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informantens villkor, hållit alla anonyma och enbart använt uppgifter till vår undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5 Analysmetod 

 
Vår analys delades in i två delar, en för varje frågeställning. Vi har valt att kalla den första analysen av 

vår första forskningsfråga för analys A och den andra analysen av vår andra forskningsfråga för analys 

B. I analysen A koncentrerades citat i intervjuerna till gemensamma teman. Analysmetoden kallas 

meningskoncentrering vilket betyder att man drar samman den intervjuade personens(informanten) 

citat till kortare formuleringar (Kvale och Brinkmann 2009). Citat som berörde vår första 

frågeställning färgkodades och delades upp i teman (Se bilaga 3). I analys B analyserades utifrån 

Dylans (2013) fem nyckelstrategier. Genom att ta fasta på Dylans (2013) nyckelstrategier kunde vi 

filtrera det som uttrycktes formativt i informanternas citat. Utifrån filtreringen kunde vi sedan urskilja 

metoder som lärare använder för att följa upp läxor formativt (Se bilaga 4). 

 

Intervjuerna med lärarna transkriberades utifrån ljudinspelningarna. Trost (2010) menar att 

inspelning av intervjuerna är också till fördel därför man kan lyssna till tonfall och transkribera vad 

som ordagrant har sagts. Med hänsyn till informanterna transkriberar intervjuerna genom att skriva 

de i skriftspråk mer än talspråk, alltså utan att citera informanterna allt för ofta ordagrant. Det kan 

anses som oetiskt att använda talspråk i transkriberingen. Informanten kan känna sig blottad ifall 

deras citat skulle citeras ordagrant även om hen sannolikt aldrig kommer att läsa rapporten. En del 

citat har citeras ordagrant för betydelse för förståelsen (Trost, 2010). Ljudinspelningarna sparades 

under hela skrivprocessen ifall vi var tvungna att återkomma och kontrollera dessa.  

4.5.1 Analys A - lärare om att arbeta med läxor 

 
Analysen av vad lärare anser med att använda läxor har vi utgått från meningskoncentrering som 

innebär att vi har pressat samman långa uttalanden till kortare där innebörden av det som sagts 

formuleras om i några få ord (Kvale & Brinkmann 2009). Varje intervju analyserades enskilt i ett 

separat dokument. Det utmynnade alltså i tio stycken dokument, ett för varje informant. Först lästes 

de transkriberade intervjuerna igenom för att få en känsla av helheten. Sedan koncentrerades  

citaten utifrån det som är relevant för vår första frågeställning och mot motivationsteorierna: 

självkänsla, attribution, tron på den egna förmågan samt inre och yttre motivation. Koncentreringen 

av citaten från intervjuerna har vi valt att kalla filtrering. Genom att filtrera citaten kunde de citat som 

berörde vår första frågeställning klippas ut och sättas in i ett separat dokument. I de filtrerade citaten 

skapade vi teman som dominerade utifrån intervjupersonernas synvinkel. Vi kunde därefter ställa 

dessa teman mot vårt syfte och vår frågeställning. Se exempel på menings-koncentrering, filtrering och 

skapandet av teman utifrån analysen informant 1 i bilaga 3. 
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4.5.2 Analys B - metoder för att följa upp läxor 

 
Analysen av vilka metoder lärare använder för att följa upp läxor formativ har gjorts i tre steg. I varje 

steg har vi delat in datamaterialet i mindre delar utifrån Dylan Wiliams (2013) fem nyckelstrategier för 

formativ bedömning. Watt Bolsen (2007) beskriver uppdelning av datamaterial så här:  

 

“Att koda ett datamaterial innebär att dela upp det i mindre delar enligt 

bestämda principer. Kodningsprinciperna är starkt avgörande eftersom de, 

så att säga, är vad vi tittar efter.” (Watt Bolsen, 2007: 89).  

 

Analysen av de transkriberade intervjuerna började vi med att läsa igenom dem noga och ett flertal 

gånger för att skapa sig en helhet om dem. Efter att vi fått oss en helhet om intervjuerna började vi 

sortera in citat i de fem huvudkategorierna. Varje kategori delades in i var sitt dokument för att 

underlätta analysen. Det blev alltså fem dokument, ett för varje kategori. Citaten från intervjuerna 

jämfördes med huvudkategorierna. När ett citat kunde kopplas mot en kategori klistrades det in i det 

dokumentet som citatet berörde. Genom att definitionen av varje huvudkategori var klar för oss kunde 

vi koppla citat till kategorierna. Denna del i analysen kallade vi för “filtrering”. Först efter att citaten 

från intervjuerna hade delats upp i dokumenten urskilde vi metoder för uppföljning av läxor med 

färgkodning. Det kunde både vara dominerande- och mindre förekommande metoder. Se exempel på 

hur analysen har gjorts utifrån nyckelstrategi 2 i bilaga 4. 

4.6 Reliabilitet  

 
Reliabilitet handlar om mätningen eller att tillförlitligheten är stabil vid en undersökning och inte 

utsatt för slumpmässiga händelser. Alla intervjuare ska fråga på samma sätt, situationen ska vara 

likadan för alla (Trost 2010). I vår studie var vi noggranna med att studera det vi hade i avsikt att 

studera. I detta fall vad lärare anser om att arbeta med läxor i matematikundervisningen samt vilka 

metoder lärarna använder för att följa upp läxorna i matematikundervisningen. Vi hade utformat ett 

flertal frågor om samma företeelser i vår intervjuguide för att kunna förstå alla nyanser om vad lärarna 

tyckte om dem. Reliabiliteten i vår studie är hög med tanke på att lärarna vi intervjuade var väl insatta 

inom de frågor de fick besvara. Om en studie ska bli trovärdig måste man kunna visa på att data är 

insamlad, bearbetat på ett seriöst sätt och relevant för studien (Trost 2010). I vårt fall så har vi 

utformat en analysmetod utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Datamaterialet har bearbetats 

noggrant för att kunna besvara var och en av frågeställningarna. Det gör att tillförlitligheten 

(reliabiliteten) i vår metod ökar för denna studie. Vi valde att spela in och transkribera alla intervjuer 

för att hantera all information korrekt, på ett tillförlitligt sätt och att båda kan analysera all 

information från intervjuerna. Genom att vi har gjort alla intervjuer var för sig kan det minska vår 

reliabilitet, även om vi båda utgått från intervjuguiden vid varje intervjutillfälle så kan spontana 
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situationer uppstå vid kvalitativa intervjuer som inte går att förutse men som ändå transkriberas och 

analyseras. 
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5. Resultat 

Här presenteras resultatet från analysen av datamaterialet. Datamaterialet har bearbetats utifrån våra 

två forskningsfrågor resultatet kommer att redogöras i två delar. Först presenteras resultatet från 

analysmetod A som svarar på vår första frågeställning, sedan presenteras resultatet från analysmetod 

B som svarar på vår andra frågeställning.  

5.1 Lärare om att arbeta med läxor i matematik 

 
Nedan presenteras resultatet från analys A. För att göra resultatet tydligare delades kategorierna in i 

tre huvudkategori som härledas till motivationsteorierna: socialt, motiverade för lärande och 

kunskapsinriktat. Varje kategori presenteras utifrån analysen av datamaterialet med en 

sammanfattning. Citat klipps direkt ut från analysen för att understryka delar som var svårt att 

formulera med andra ord.  

5.1.1 Socialt 

 
Hemförhållandens påverkan 

 

Sju av tio lärare som intervjuades hade åsikter om hemförhållandes påverkan på eleverna. De flesta 

lärare anser att de olika förutsättningarna i hemmen gör att det kan bli orättvist för eleverna att arbeta 

med läxorna hemma. En lärare påpekar också att eftersom hemförhållanden skiljer sig mellan  

alla elever kan man inte utgå ifrån att alla har tillgång till datorer. Alla lärare som nämner 

hemförhållandenas betydelse av läxor i intervjun säger att det är viktigt att vara vaksam med läxor så 

de som inte får stöd hemma inte far illa av att läraren ger läxor. En lärare berättar att på grund av olika 

hemförhållanden så ger läraren läxor som föräldrarna inte ska behöva hjälpa till med för att alla ska ha 

samma förutsättningar.  

 

Läxor som fostran 
 
En av skolans uppdrag är att samarbeta med hemmen och fostra eleverna till mer ansvarstagande. 

Fem av de intervjuade lärarna nämner fostran som en del i att de använder läxor i undervisningen. De 

anser att läxor hjälper eleverna att börja ta ansvar och planera sin tid utanför skolan. De menar även 

att läxan är ett tillfälle då elever får träna studieteknik. En lärare tycker att läxor är bra för att då är 

eleverna noga med läxarbetet för det finns inget facit till uppgifterna när eleverna arbetar hemma utan 

de får fundera och arbeta med läxan själva. Läraren tycker att läxan blir noga utförd när den är gjord 

hemifrån. 

5.1.2 Motiverande för lärande 

 

Uppföljning 
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Alla intervjuade lärare är överens om att uppföljning är en viktig del när man arbetar med läxor. Följs 

läxorna inte upp tappar de en viktig del i arbetet med läxor ansåg en del lärare. Att bara lämna in läxan 

utan uppföljning beskrev en lärare som värdelöst. En lärare beskrev hur eleverna bara sökte 

bekräftelse hellre än att göra läxorna för deras egen skull när de bara rättade läxorna utan uppföljning. 

Tre lärare menar att genom att följa upp läxor ger man signaler till eleverna att läxan har betydelse och 

att det finns ett syfte. Vet eleverna att läxorna kommer att följas upp kommer läxorna vara gjorda och 

kännas mer meningsfulla. Uppföljning ska ses som ett lärotillfälle och elever som inte förstår läxan 

eller tycker den är för svår får även en chans att förstå och lära sig. Informant 3 förklarade uppföljning 

av läxan såhär: 

 

”Jag ser en större förståelse av elevrna och att det inte bara är att göra, lämna in 

och rätta. De var mer upphängda att få min bekräftelse eller mitt klistermärke än 

att de faktiskt hade fått förståelse om någonting. Eleverna får en förståelse för att 

de gör det för deras egen skull.” 

 

Bortsett från perspektivet att uppföljning av läxor skapar mening och syfte för läxor nämner två lärare 

ett annat perspektiv. I uppföljningen kan det urskiljas olika metoder och lösningar från eleverna. Det 

är inte alltid säkert att det bara finns en lösning till en uppgift och vid en uppföljning av läxan kan 

eleverna se att det finns olika sätt att tänka. Det gör att eleverna kan tänka om och utveckla sitt 

tänkande. Två lärare beskrev att uppföljningen av läxor är ett bra tillfälle att se vad eleverna kan och 

hur man ska lägga upp fortsatt undervisning. Eleverna får en chans att visa vad de kan och får träna på 

att uttrycka sig. Läraren ser vad eleverna kan och samtidigt ser eleverna själva vad de ska utveckla och 

vad/varför de hade fel på en uppgift.  

 

Mål med läxan 
 
Att man har ett mål med läxan innebär att läraren har ett syfte med varför eleverna får en läxa. Många 

lärare anser att om man inte har ett mål eller ett syfte med läxan så ger den inget för eleverna och blir 

inte betydelsefull. Lärarna anser att det är av stor vikt att man har tänkt igenom sina läxor och inte 

bara ger ut läxor till eleverna utan något tanke bakom dem. Det är viktigt att läxorna håller sig till det 

ämne som eleverna arbetar med och att eleverna är medveten om vad de ska göra med läxan. 

Nivåanpassning av läxan 

 
Sex lärare talade om vikten av att tänka på vilken nivå man har på läxorna. Läxorna ska inte vara 

segregerande på grund av hur bra man är i skolan eller hur mycket hjälp man får hemma. Läxorna ska 

konstrueras så att alla har en chans till att klara av läxorna. Utan att känna hopplöshet eller att de inte 

får någon hjälp hemifrån. Samtidigt anser en lärare att en elev som har för lätt för en läxa kan bli 

omotiverad och känna att läxan inte ger någonting Tre lärare anser att för att ge alla eleverna en chans 

kan läxan innehålla två-tre nivåer. På så sätt kan eleverna själva välja vilken nivå de jobbar med och på 

så sätt ha en chans till att lyckas.  
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Skapa intresse 
 
En del lärare menar att läxan kan hjälpa eleverna att öka deras intresse för ett område. Två lärare  

berättar att de tycker att läxan kan skapa ett intresse för eleverna, beroende på hur man jobbar.  

En lärare menar att när de har frivilliga läxor så är det i syfte att eleverna ska få ett intresse och känna  

att de vill klara av den läxan. Två lärare menar också att barn alltid utvecklas av beröm och läxor är en 

bra möjlighet att ge eleverna beröm. Det skapar ett intresse och ökar elevernas motivation till att 

fortsätta arbeta inom området. Informant 10 beskriver det såhär: 

 

”De ser ju att jag är intresserad och de blir stolta över att få beröm. När du ger 

beröm till någon som gjort något bra blir det väldigt effektivt.”  

5.1.3 Kunskapsinriktat 

 

Komma ikapp 

 
Fyra av tio lärare menar att de använder läxor i matematik för att en del elever behöver “komma 

ikapp” resterande elever i klassen. Lärarna menar att elever som inte hinner med ett visst uppsatt mål 

får ta hem och arbeta för att komma ikapp de resterande i klassen. En lärare menar att om en elev 

missat något på ett prov eller test så kan också eleverna få uppgifter med sig hem för att repetera och 

komma ikapp kunskapsmässigt de andra eleverna i klassen.  

 

Repetition  
 
Åtta av tio lärare i studien menar att de arbetar med läxor i matematik i syfte att eleverna ska repetera 

och befästa kunskap som de arbetat med i skolan. Läxorna är till största del för att eleverna ska få mer 

mängdträning av området som de arbetar med i skolan. Det är sällan lärarna ger något nytt område 

eller nya uppgifter hem med eleverna. En lärare menar att tiden i skolan inte alltid räcker till för 

eleverna för att jobba igenom och hinna träna på alla saker så i det syftet får eleverna läxa för att 

“nöta” in det som eleverna arbetat med i skolan. 

 

Undervisningens förlängda arm 
 
Sex lärare beskriver läxor som är förankrade och har koppling till det aktuella området. Matematik-

läxan ska inte vara vad som helst utan ses som ett extra lärotillfälle, alltså en förlängd arm av 

undervisningen. En lärare menar att läxan ska kopplas till det område man jobbar med för tillfället. En 

annan menar att det ska vara något man jobbat med i boken. Informant 3 beskriver det såhär:  

 

”För mig är det viktigt att läxorna har en förankring i det vi jobbar med. Det är 

oftast lättare för eleverna om vi har sett igång med ett ämne i skolan innan jag delar 

ut en läxa.” 
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Två lärare anser också att genom att arbeta med läxor får man inte bara ett extra lärotillfälle utan den 

kan användas som komplettering till sådant som boken inte täcker. De menar att ibland tycker de se 

att läroböckerna inte räcker till och att de skulle vilja jobba mer med ett område. Vid sådana fall är 

läxor en bra metod för att förlänga undervisningen utan att förlora tid av skolundervisningen. En 

lärare menar att läxan kan användas som extra träning för eleverna som anser sig själv behöva träna 

mer på ett område. Det kan ge eleverna en möjlighet att få mer kunskaper inför ett test eller fördjupa 

kunskaper inom ett område.  

 

Förberedande av lektion 
 
Att använda läxor som något eleverna ska förbereda eller för att eleverna ska ha lite förståelse inför en 

lektion är det fyra av tio intervjuade lärare som använder sig av. Det kan innebära att eleverna får en 

uppgift inför en lektion och det blir som ett hjälpmedel för läraren till att få effektiva lektioner. 

Informant 2 nämner ett exempel på en förberedande läxa: 

 

”De kan få en undersökande läxa också om vi håller på med temperatur och 

diagram till exempel. Då kan de få undersöka temperaturen under en vecka sen gör 

vi ett diagram i skolan. ” 

 

Det kan också handla om att läraren planerar inför ett nytt område och anser att eleverna behöver 

besitta vissa kunskaper för att klara av eller för att det ska underlätta för eleverna att arbeta med ett 

visst område. En del lärare anser att arbeta med läxor som förberedande inför en lektion eller område  

kan vara svårt för eleverna också för att det hamnar mycket ansvar på eleverna för att det ska fungera.  

Läxor rättade av lärare 

 
De flesta lärare nämner att de haft läxor med sina elever som de bara har samlat in och rättat. Lärarna 

som berättar detta använder sig inte av denna metod nu längre när de arbetar med läxor i 

undervisningen. De menar att eleverna inte utvecklas av att arbeta på det sättet. Eleverna reflekterar 

inte över resultat eller deras fel på uppgifterna utan tittar bara poäng och sedan läggs det bort. 

Förutom aspekten att lärarna inte tycker att elevernas kunskaper utvecklas på detta vis så menar de 

också att det är väldigt tidskrävande för läraren själv att sitta och rätta alla elevers läxor. De tycker att 

det tar mer tid för dem än vad det ger för eleverna att suttit och rättat alla deras läxor och de får 

tillbaka en poäng. Informant 10 beskriver rättning av lärare såhär: 

 

”Förut rättade jag väldigt mycket men jag började fråga mig själv varför jag rättar, 

det viktiga är vad jag ska bedöma och det får inte ta massor av onödig tid.”  

 

Metoden att läraren samlar in elevernas läxor, rättar dem och återlämnar dem till eleverna menar 

lärarna inte är en metod att föredra. Lärare som nämner detta under intervjuerna har en negativ 

inställning till metoden och har hittat andra metoder för att arbeta med läxor. 
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5.2 Metoder för att följa upp läxor formativt i matematik 
 
Nedan presenteras resultatet från analys B, utifrån vår andra frågeställning. Vi urskiljde metoder för 

uppföljning av läxor där de flesta är praktiska tekniker för lärare att direkt tillämpa i sin undervisning. 

För att göra det tydligt prestenterar vi utifrån varje nyckelstrategi  var för sig och i villken 

nyckelstrategi metoden bottnar i. Under varje nyckelstrategi presenteras metoder för uppföljning av 

läxor. Varje metod presenteras med en kort genomgång vad den handlar och sedan citat från 

informanterna för att förtydliga resultatet. 

5.2.1 Nyckelstrategi 1  

 

Klargöra begrepp eller förmågor 

 
Vid genomgång av läxor är det ett bra läge att förklara och tydliggöra vilka begrepp och förmågor som 

kommer behandlas under genomgången. Till exempel att läraren skriver på tavlan innan 

genomgången vilka begrepp som står i fokus. Då vet eleverna vilka begrepp som de för tillfället övar 

på. En lärare nämner att ett bra exempel är att sätta upp förmågor och begrepp på väggarna eller på 

tavlan så läraren snabbt kan peka på vad man kommer att träna på. Informant 6 ger ett exempel hur 

man kan klaragöra förmågor eller begrepp: 

 

”Jag börjar alltid med att peka på en förmåga och säga att ni ska vi träna på det här 

begreppet, kommunikation t.ex.” 

 

Klargöra kriterier för framsteg 

En metod att få eleverna medvetna om vad som krävs av dem för att nå ett högre betyg eller komma till 

en högre nivå är att klargöra kriterier om vad som krävs. Det kan vara att läraren förklarar för eleverna 

om vad som förväntas för att komma till nästa nivå eller vad de behöver klara av för att komma till 

nästa kunskapsnivå. En lärare berättar också att ibland kan eleverna få se lösningar eller strategier 

eleverna kan ta hjälp av för att komma vidare.  

5.2.2 Nyckelstrategi 2 

 
Trafikljus 

 

En metod för lärare att ta fram belägg om vad eleverna kan eller har lärt sig är att använda sig av 

“trafikljus”. Det innebär att läraren ställer en fråga eller ett påstående som eleverna ska fundera på och 

eleverna svarar med att de håller upp lappar som är olika färger beroende på vad de känner. Håller 

eleven upp en grön färg så visar man att man förstår och tyckte eleverna att det var svårt så håller de 

upp en röd lapp. Metoden ger en snabb överblick på vad eleverna har förstått och inte.  
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Skapa delaktighet och engagemang  

 

Ett sätt för lärare att skapa delaktighet för alla elever är att läraren slumpmässigt delar ut frågor till 

eleverna, på de viset vet de aldrig vem som kommer få svara på frågan och alla måste vara förberedda 

för att kunna svara på frågan. Det kan vara att läraren drar en lapp från en låda där det varje elev har 

en lapp med sitt namn på. Metoden är utmärkt för att göra alla elever delaktiga under en uppföljning 

av läxor. Det går inte att ”gömma” sig bland sina klasskamrater utan eleverna måste hela tiden vara 

beredda på att vara delaktiga.  Informant 1 beskriver metoden såhär:  

 

”Glasspinnar...det gör att vem som helst kan få en fråga och gör att alla måste vara 

vakna.” 

 

Redovisning 

 

Läraren kan låta eleverna vara beredda på att de ska redovisa en uppgift eller något de har gjort inför 

klassen. Eleverna får förklara hur de har gjort eller så får eleven komma fram och visa på tavlan hur de 

gjort eller få leda en uppgift. Med metoden blir eleverna engagerade i uppgiften eller det som de håller 

på med för att de vet att de kommer att få visa inför klassen och vad de har gjort. De andra eleverna får 

också en titta på klasskompisars lösningar och kan ta lärdom eller få kunskap från det. Det kan 

redovisas individuellt muntligt eller att en mindre grupp får redovisa någonting inför klassen. Alla 

elever känner sig inte trygga med att stå och prata inför en hel klass. Det läraren kan göra då är att låta 

eleverna redovisa i mindre grupper för att eleverna ska bli mer trygga i redovisningen. Läraren kan 

också para ihop eleverna två och två eller i mindre grupper för att man som elev inte ska behöva 

redovisa ensam. 

 

Exitpass 

 

För att läraren ska ha koll på om elever har lärt sig något under uppföljning av läxan eller i slutet på ett 

område så kan läraren göra en mindre koll i form av exitpass. Det handlar om att läraren ställer en 

fråga eleverna ska svara på och får lämna svaren till läraren när lektionen är slut som en “biljett ut”. 

Läraren kan då efter lektionen titta på elevernas svar och se om de har förstått eller om läraren måste 

jobba vidare med det som läraren frågade eleverna på eller gå vidare i undervisningen. Informant 5 

beskriver metoden såhär: 

 

”Kollar upp med exitpass så jag ser att de klarar en viss nivå och ser vilka som 

kanske inte är där så jag kan repetera det i så fall.” 

 

White-Board 

 

Om läraren vill göra en snabb avstämning i klassen för att se om eleverna har förstått och hänger med i 

undervisningen så kan läraren använda sig av whiteboards. De är oftast i samma storlek som  ett A4-
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papper och alla elever har varsin whiteboard att tillgå. Läraren ställer en fråga till klassen som eleverna 

svarar på, skriver svaren på sina whiteboards (skrivplattor) och håller upp den så att läraren ser svaret. 

Med denna metod får läraren en snabb överblick om eleverna har förstått målet med läxan samt om de 

hänger med, det kan ske före uppföljning samt efter. Informant beskriver metoden såhär:  

 

”Eleverna brukar få använda whiteboards. Det är för att stämma av om de hängt 

med.” 

 

Rättning i helklass 

 

Rättning i helklass är något många lärare använder sig av i sin undervisning. Läraren tar då upp och 

går igenom uppgifter gemensamt på tavlan och eleverna får hjälpa till att svara på frågorna. Det kan 

vara de uppgifter läraren vet är lite svårare och för att se så att alla elever hänger med på det rättar 

dom uppgifterna i helklass. Lärare kan också gå igenom alla uppgifter på tavlan och rätta de 

gemensamt beroende på hur mycket tid det finns för den gemensamma rättningen. Elever som har det 

lite svårare får också ett extra lärotillfälle när uppgifter rättas gemensamt. Med denna metod får 

läraren hela tiden överblick vad klassen kunde om läxan.  

5.2.3 Nyckelstrategi 3 

 

Muntlig feedback på läxor 

 

Feedback är en återkoppling som är viktig för eleverna att få. Den muntliga feedback lärare ger kan ske 

på olika sätt. Läraren kan ge direkt feedback till elever vid uppföljningar för att se om alla hänger med. 

Det kan också ske när eleverna arbetar, att läraren tar sig tid att sätta sig ner med en elev och prata 

igenom någon uppgift för att se hur de går för dem att arbeta. Eleverna utvecklas om de får prata om 

uppgifter och får snabb återkoppling på det som eleverna arbetar med. Eleverna kan få frågan om de 

kan lösa uppgifter på annat sätt eller se jämförelsen för att hitta lämpliga strategier som passar varje 

elev. Informant 1 beskriver feedback såhär:  

 

”I genomgångar kan man ge snabb feedback för att kolla ifall de är med.” 

 

Informant 2 beskriver den utvecklande aspekten av feedback: 

 

”Däremot är det mer utvecklande för eleven att jobba mer formativt och få lite 

feedback på de dem har gjort. Diskussioner och pratet.. då händer det mycket.” 
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Skriftlig feedback 

 

Skriftlig feedback handlar om att lärare kan ge återkoppling till eleverna som är genomtänkt på vad 

eleverna kan utveckla samt vad de gjort bra. Det kan ske efter en uppföljning eller en uppgift och då 

kan läraren tänka igenom vilken feedback eleven ska få på uppgiften för att utveckla sitt lärande. Det 

kan vara korta kommentarer till eleverna men också utvecklande texter för en större återkoppling som 

eleverna får läsa igenom. Detta är både av betydelse för läxor och prov. 

 

Öka självförtroende  

 

Lärare har i syfte med deras återkoppling att det ska stärka eleverna att utveckla sina kunskaper. Då 

kan lärare ge elever feedback som är direkt personlig för att eleverna kan känna sig nöjda. Det kan 

också vara att läraren ger elever beröm på något för att sen komma till en önskan som de ska arbeta 

vidare med. På det sättet så lyfts eleven upp och får mer självförtroende till att fortsätta med uppgiften. 

Informant 6 beskriver återkoppling såhär:  

 

”Jag brukar lyfta enskilda elever i olika lägen för att stärka den enskilda inför 

klassen men även att stimulera andra att få beröm inför andra. Så jag jobbar på två 

sätt både den enskilde direkt och lyfta enskilda elever” 

5.2.4 Nyckelstrategi 4 

 

Jämföra med en klasskamrat 

 

Många lärare tycker att det är ett bra sätt att låta eleverna vara läranderesurs för varandra. Då brukar 

lärarna be eleverna sätta sig två och två med sina läxor och jämföra sina svar. Eleverna kan då  få 

diskutera svaren och om de har olika svar får de diskutera vem som har rätt. På en del uppgift kan det 

också vara så att eleverna löser uppgifter tillsammans. Genom metoden att jämföra med en 

klasskamrat får eleverna se på andra sätt att lösa  samma uppgift, det kan i sin tur  hjälpa dem hitta 

lösningsmetoder som passar dem. Informant 2 går in mer på fördelar med metoden: 

 

”Man kan få hjälp med att man kan tänka olika. Att det finns olika sätt att tänka. 

Och hjälp med att tänka lättare. Vissa tänker jättekrångligt. Eleverna kan hitta 

metoder som är bra och passar dem.” 

 

Informant 4 beskriver metoden såhär: 

 

”Vi jobbar också med att jämföra. Har vi haft en läxa så jämför vi den med en 

kompis. Är det något som är olika får de fundera på vem som har rätt.” 
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Ta hjälp av en klasskamrat 

 

Läraren kan uppmana eleverna att ta hjälp av en klasskamrat ifall de fastnat på något. Det kan vara vid 

en genomgång  i helklass och om eleven inte förstår kan den lyssna på vad klasskompisarna har svarat 

för att se hur de tänkt som kan generera tänkande. Det öppnar för ny kunskap eller nya sett att lösa 

uppgifter. Eleverna kan också jobba med en kompis under eget ansvar där de känner att de kan jobba 

bäst.  

 

Gemensam rättning 
 
Gemensam rättning är något som läraren gör med hela klassen. Läraren kan ta uppgifter som har varit 

svårare. Om läraren ser att eleverna haft problem med ungefär samma uppgift  kan läraren också gå 

igenom och rätta de uppgifterna tillsammans i helklass. Ibland rättas också alla uppgifter gemensamt 

så att läraren vet att alla elever sett hur man kan lösa varje uppgift eftersom det kan vara stor 

spridning i en klass på vilka uppgifter de har haft rätt på. Ibland har lärare också visat på andra 

lösningar och diskuterat dem med eleverna om de tycker det är bättre eller sämre lösningar. Det för att 

få eleverna att se olika metoder de kan använda vid lösning av någon uppgift. Informant 4 beskriver 

det såhär: 

”Det räknas ju som att man bedömer varandra för då brukar jag lägga fram 

anonymt en lösning någon har gjort sen fråga om den är korrekt, titta på en annan 

och se alternativen om de är bättre/sämre.” 

EPA 

 

Att jobba efter modellen EPA som står för Enskilt, Par och Alla kan ge eleverna en trygghet i att 

diskutera uppgifter i klassrummet. Eleverna får då först fundera lite själv på en uppgift, sen får de 

ventilera sina tankar med en kompis och sist så tar man upp tankarna i helklass. Informant 8 beskriver 

metoden såhär:  

 

”Jag tror att de måste ha pratat med någon kompis före. Lite som EPA. Asså fått 

rata med nån så de blir lite trygga. Vissa spelar de ingen roll för men för att få med 

sig flertalet måste de fått tänka själv sen pratat med någon för att känna sig trygga 

att kunna förklara. För det är en sak att bara tänka i huvudet.” 

5.2.5 Nyckelstrategi 5 

 

Ta ansvar för sin egen utveckling 

 

Att låta eleverna ta ansvar för sin egen utveckling kräver att eleverna är målmedvetna och har lust att 

lära. Det kan vara så att eleverna får sitta med ett facit under eget ansvar och rätta läxor själva på 

sådant de gjort för att kunna se vad de behöver träna mer på. Det gäller då att eleverna använder facit 



 
 

24 

på rätt sätt. Eleverna kan efter ett arbetsområde eller ett arbete utvärdera sig själv i vad de behöver 

träna mer på, sedan ta hjälp av läraren för att träna på dessa saker.  

Informant 8 beskriver ett exempel: 

 

”Jag har också gjort så att de får tänka själva vad de behöver träna mer på själva sen fått 

arbetsblad från mig så de kan träna på dom här delarna. Lite då och då får de stanna och känna 

vad de behöver” 

 

Att eleverna bedömer sig själva kan ske på olika sätt men kräver till stor del att eleverna är motiverade. 

Det kan vara så att läraren ger eleverna en checklista för att bedöma sig själva och checka av alla delar 

själva. Läraren kan också visa på kunskapskraven och låta eleverna bedöma sig själva och sitt arbete 

utifrån det. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I analys A urskiljdes flera kategorier vilket till en början bara kändes positivt. Under arbetet med 

resultatet upptäckte vi däremot att det blev för ostrukturerat. Det var svårt att navigera sig i  

resultatet så kategorierna fick delas upp i tre huvudkategorier. I analys B var det svårare att urskilja  

metoder för vissa nyckelstrategier än andra, svårast var nyckelstrategi 1 och 5. Det  

kan bero på att det nämns färre praktiska tekniker om nyckelstrategierna 1 och 5.  

Trost (2010) förespråkar en heterogen grupp informanter och det gav oss ett bredare perspektiv 

 på det vi ville undersöka. Samtidigt bestod urvalet enbart utav tio lärare från olika skolor i norrland så  

alltså hade resultatet kanske sett annorlunda ut ifall antalet informanter hade varit 

fler. utbildningsbakgrunderna skilde sig mellan lärarna på grund av att lärarutbildningen har sett 

annorlunda ut genom tiderna. Några har en så kallad 1-7 utbildning medan andra har den äldre 

mellanstadielärarutbildningen. I resultatet såg vi dock ingen skillnad i informanternas åsikter 

beroende på vilken utbildningsbakgrund de hade.  

 

Vi anser att kvalitativa intervjuer var en passande metod för vår undersökning för att det  gav oss en 

bred syn om vad lärare anser om läxor i matematik, samt deras metoder för att följa upp läxan för att 

vi kunde ställa följdfrågor på informanternas svar under intervjun. Detta medförde att vi fick ut så 

mycket som möjligt av informanternas åsikter med de kvalitativa intervjuerna. Pilotintervjun upplevde 

vi som givande för oss, eftersom då den kunde utvärdera vår intervjuguide och intervjufrågor och göra 

lite korrigeringar. För varje intervju blev vi mer bekväma och det utmynnade i bättre kvalité. De 

inledande intervjuerna däremot, upplevde vi blev mer av ett samtal, kollegor emellan, än en intervju. 

Det utmynnade i en del samtalsämnen utanför det centrala ämnet. Vi fick i resultatet inte fram många 

olika strategier från lärarna hur de ger feedback förutom muntlig- och skriftlig feedback vilket vi i 

efterhand har reflekterat över kan berott på våra intervjufrågor. En del av intervjufrågorna kan ha 

upplevts för generella som också kan ha resulterat i andra samtalsämnen än vad syftet var. Vi 

intervjuade var för sig, vilket fungerade bra och lärarna fick uttrycka sina tankar och åsikter.  Det kan 

alltid skilja på hur man uppfattar situationer när man leder en intervju som kan göra att våra 

intervjuer skiljer sig lite från varandra än om båda användt samma metod. Vi anser dock att vi fick 

med all data som behövdes eftersom vi utförde fem intervjuer var kunde den andre kolla igenom 

transkriberingen med nya ögon. Detta underlättade analysen då vi såg saker från varandras 

transkriberingar som annars hade kunnat förbises. Lärarna som blev intervjuade fick inte ta del av 

våra intervjufrågor i förväg utan fick bara veta vad intervjun skulle handla om. Det kan göra att 

misstolkningar eller felsägningar är en del av den information man kanske använder sig av i analysen 

(Trost, 2010).  

 

Vår analysmetod fungerade väl att använda men det var mycket data som bearbetades vilket var 

väldigt tidskrävande. Det svåraste med analysen var att se metoder för nyckelstrategi 5 i analys B där 
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vi fick överväga några gånger om de informanterna sa stämde in på nyckelstrategi 5 eller inte. Det kan 

minskat vår reabilitet i arbetet då  andra kan ha värderat informanternas citat på ett annorlunda sätt. 

6.2 Resultatdiskussion 

 
I vår undersökning urskildes mellanstadielärares åsikter om läxor samt olika metoder för uppföljning 

av läxor som lärarna använder. De intervjuade lärarna var högst angelägna att bidra med åsikter och 

tankar kring läxor. Alla hade sin egen uppfattning om läxor och hur de kan följas upp. I vår analys av 

datamaterialet kunde man urskilja stora likheter mellan lärarnas metoder och åsikter. Metoderna och 

åsikterna bottnade i syfte och mål med det man gör samt att läxor och uppföljning ska motivivera 

eleverna till lärande.  

 6.2.1 Vad lärare anser om läxor i matematik 

 
Socialt 
 
Lärarna i denna studie var överens om att det finns en social aspekt kring läxor och att den har en 

betydande roll för både kunskap och ett fostransperspektiv. Det går inte att förutsätta att alla elever får 

hjälp hemma, därför att det är en stor skillnad på hur hemförhållandena ser ut. Cooper (2001) menar 

att det är en icke-akademisk effekt av läxan. En del elever får mycket hjälp medan andra inte får någon 

hjälp alls. Skaalvik och Skaalvik(2016) menar att elevers självkänsla och sociala jämförelse handlar om 

att anpassa arbetsuppgifter efter elevers förutsättningar. Utifrån vårt resultat kan vi därför se att det är 

viktigt för lärare att vara vaksam och att läxan konstrueras på ett sådant sätt att alla elever kan klara 

den utan hjälp hemifrån.  

 

Kunskapsinriktat och motiverande för lärande 

 

Lärarna ser läxan som ett extra lärotillfälle för eleverna och anser att läxan kan användas för att 

komplettera undervisningen. Läxan blir en förlängd arm av undervisningen (Maltese et al. 2012). Vårt 

resultat har visat på att vissa lärare anser att det är bra om eleverna kommer förberedda inom ett 

område men att det kräver också mycket av eleverna. För att det ska fungera måste eleverna ta ansvar 

och vara förberedda. Förberedande av läxor kan ändå vara att föredra. Eleverna blir mer aktiva i 

lärandet vilket Wiliam (2013) menar är en nödvändighet för ökat lärande. Det ökar också motivationen 

därför det ökar elevens chans att klara av läxan och därmed tro på sin egna förmåga (Ryan & Deci, 

2000). Detta kan också kopplas till att använda läxor för att elever ska komma ikapp för känslan av att 

lyckas (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Det är viktigt att hitta en lämplig nivåanpassning av läxan till 

eleverna för att de ska känna sig motiverad till att göra den. Vid en nivåanpassning av läxan har 

eleverna chans att klara av läxan och ser att deras ansträngningar ger reslutat (Skaalvik & Skaalvik, 

2016). Nivåanpassning av läxan har framkommit i resultatet är viktigt så att inte läxan tar för mycket 

tid. Då behöver eleverna inte lägga mer än 60 minuter per dag, vilket är mest optimalt för lärandet 

(Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez & Muñiz, 2015). 
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Generera tänkande 

 

Det vi såg i resultatet var att många lärare använder läxan som något som ska motivera eleverna och 

skapa lärande. Att läxan följs upp var alla lärare överens om att det är viktigt för elevernas lärande. 

Följs läxan inte upp känner eleverna att den blir meningslös, de gör den men får inte någon form av 

bedömning kring den. Det är förvisso intressant då utgångspunkten i den här rapporten var just att vi 

under vår praktikperiod, på lärarutbildningen, sett att de väldigt sällan följs upp. Det kan bero på att 

lärarna har identifierat ett behov av uppföljning men inte tagit med det i sin undervisning. Resultatet 

beskriver att elever ibland gör läxan för någon form av bekräftelse vilket visar på att eleverna har en 

form av yttre motivation för att genomföra uppgiften enligt Skaalvik och Skaalvik (2016). Skaalvik och 

Skaalvik(2016) menar samtidigt att det är inre motivation som är den stora drivkraften i elevers 

lärande. Genom att följa upp läxorna kan eleverna ta större ansvar i sitt lärande och generera en inre 

motivation. Därför anser vi att uppföljning av läxan kan ha en stor roll i undervisningen. Läxor ska 

skapa intresse hos eleverna för ämnet. I pedagogiska sammanhang ska lärare försöka skapa en inre 

motivation hos eleverna för det är den starkaste drivkraft man kan tänka sig i skolarbetet. Vilket 

Skaalvik och Skaalvik (2016) menar väcker elevernas lust att lära och kommer med största sannolikhet 

kommer öka elevernas prestationer. Därför är motivation ett viktigt syfte med läxan, att det ska väcka 

ett intresse hos eleverna.  

 

Från summativ- till formativ undervisningpraktik 

 

Alla lärare berättar att de tidigare arbetat på det “klassiska” sättet med läxan där de delar ut läxa till 

eleverna varje vecka, rättar dem och sedan lämnar tillbaka läxorna till eleverna. Nu förtiden har de 

slutat med det och har hittat andra metoder för att följa upp läxan. Lärarna tyckte att det inte gav 

eleverna något att bara rätta och lämna tillbaka det. Brookhart (1997) menar att om läxan bara rättas 

och återlämnas skapas en klassrumsmiljö där allt handlar om bedömning och inte hur eleverna ska 

utvecklas. Det får en mer negativ effekt på eleverna med det summativa sättet att arbeta med läxor än 

det fördelaktiga med det formativa. Det visade sig att lärarna hade det svårt att se sig själva som 

utövare av en formativ undervisningspraktik kring uppföljning av läxor. Det kan handla om en 

osäkerhet genom att de har läst och hört om formativ bedömning men inte ansett att det är något för 

dem. Trots detta kunde vi urskilja flera metoder som lärarna använder för att följa upp läxor formativt.  

6.2.2 Lärares metoder vid uppföljning 

 

Klargöra och delge mål med uppföljning 

 

Metoder för att klargöra och delge mål vid uppföljning av läxor var det svåraste att urskilja. Även om 

det är en av Wiliams (2013) fem nyckelstrategier och en väldigt grundläggande sådan, var det inte 

många som arbetade efter den. Det analysen kunde urskilja var två metoder för klargörande av 

förmågor innan en genomgång av läxan. Det är mer av en autonom yttre motivation då det är skolans 

och lärarens värderingar som eleverna ska följa. Trots det är “klargöra förmågor” en bra metod för att 
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göra genomgångar mer tillfredsställande för eleverna. Vilket är vägen mot en mer inre motivation hos 

eleverna(Skaalvik & Skaalvik, 2016). Eleverna blir också medvetna hur de ska utvecklas och det 

genererar tänkande vilket är en viktig del för att föra eleverna framåt i kunskapsutvecklingen (Hattie & 

Timperley, 2007). Vi kunde urskilja flera metoder för att ta fram belägg om elevers lärande utifrån 

analysen. Det kan bero på att det är väl inövade metoder. Metoderna ger också läraren information om 

hur den ska forma den fortsatta undervisningen (Wiliam, 2013). Samtidigt som läraren tar fram belägg 

och kan forma undervisningen genererar det också tänkande genom att eleverna måste fundera på vad 

de har lärt sig (Hattie & Timperley).  

 

Kvalitativ återkoppling under uppföljning 

 

Att ge elever återkoppling på deras arbete är en viktig del i att föra deras lärande framåt. Hattie och 

Timperley (2007) beskriver att ge bra återkoppling till eleverna är viktigt för att föra elevernas 

kunskapsutveckling framåt. Det är av stor vikt att det sker på rätt sätt för att det ska generera lärande. 

Detta kan ske både skriftligt och muntligt från läraren. Lärarnas syfte med att ge eleverna feedback är 

också för att öka deras motivation då det kan peppa och visa eleverna på de bra saker de gjort med ett 

arbete som vi också såg i vårt resultat. Det stärker eleven att vilja fortsätta med arbetet. 

Studiematerialet blir mer intressant vilket ökar deras prestationer och den inre motivationen(Skaalvik 

& Skaalvik, 2016). 

 

Elever som läranderesurs för varandra under uppföljning 

 

Att aktivera eleverna som läranderesurs för varandra såg vi i vårt resultat var en vanlig metod bland 

lärarna när de följde upp läxor i matematik. Vi fann att läraren ofta låter eleverna sitta parvis och 

jämföra sina svar i läxan. Det kan dels gynna eleverna för de kan få se olika lösningar på uppgifterna 

men också att de diskuterar deras svar och kan resonera sig fram till en lösning. Wiliam (2013) menar 

att om elever kan hjälpa varandra så ökar den kognitiva utvecklingen då de måste förklara för någon 

annan, det gynnar både den som hjälper och den som blir hjälpt. När läraren låter eleverna få arbeta 

parvis och vara läranderesurs för varandra skapas en känsla av tillhörighet och social relation mellan 

eleverna. Ryan och Deci (2000) menar att om en elev ska vara motiverad så krävs det också att den 

känner tillhörighet, att eleven känner tillit och en trygghet i klassen. Vi upplever att det är av 

nödvändighet att låta eleverna rätta läxor tillsammans, eftersom det ökar motivationen och den social 

tillhörighet. 

 

Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

 

Wiliam (2013) menar att ju mer eleverna styr sitt eget lärande desto mer lär de sig. Lärarna i denna 

undersökning identifierade samma sak och använde sig av metoder för att låta eleverna styra över sitt 

eget lärande kring läxor. Metoderna som identifierades för denna nyckelstrategi kunde vi se att de 

handlar om arbetet efter en genomgång av läxan, alltså hur eleverna ska utveckla sina kunskaper eller 



 
 

29 

förbättra sådant som de hade svårt för. En aspekt av självbestämmande och autonomi vilket Ryan och 

Deci (2000) menar gör att eleven känner en större inre motivation i dess lärande.   
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Slutsats 

Vår undersökning har visat att lärarna anser att läxan berör många olika områden som inte bara har 

med undervisningen att göra. Läxor i matematikundervisningen har inte bara ett kunskapsutvecklande 

aspekt. Det finns också en social- och motivationsaspekt av läxor. Förutom de olika aspekterna som 

visar på en stor inverkan på undervisningen är det av nödvändighet att ha ett mål med läxan. Utan 

mål, syfte och uppföljning av läxor upplevs den som meningslös. Vi kan utifrån den här studien dra 

slutsatsen att hur läraren planerar, genomför och följer upp läxan spelar en roll i elevers motivation 

och lust att lära. Vår undersökning har också visat på metoder lärare på mellanstadiet använder sig av 

när de följer upp läxor formativt. Vi kan därför dra slutsatsen att det finns flera olika metoder lärare 

kan använda sig av för att följa upp läxor formativt. Metoderna innebär inte mer tid att planera för 

läraren, men det gynnar motivationen och kunskapsutvecklingen hos eleverna.  

 

Slutsatsen av den här studien är att läxor och framförallt hur de följs upp har en betydande roll i 

matematikundervisningen. Använder lärare läxor för att aktivera tänkande, generera återkoppling, 

social tillhörighet, motivera och låta eleverna ta ansvar över sitt eget lärande kommer lärare 

tillsammans med eleverna närmare en av de mest grundläggande delarna av undervisningen; att 

främja en livslång lust att lära.  

 

 

Vidare forskning 

Genom att vår studie är begränsad till att bara urskilja åsikter och metoder skulle det vara intressant 

med en större studie där man undersöker hur elever gynnas av metoderna. En kvantitativ studie där 

man följer elever under en termin med formativa metoder respektive summativa eller ingen 

uppföljning alls. Där skulle man också kunna titta på skillnad mellan hur hög- och lågpresterande 

gynnas av uppföljning av formativa metoder. Det skulle också vara intressant att undersöka lärares 

åsikter om summativa metoder kontra formativa. 
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Bilagor 
Intervjuguide 

1. Information för den intervjuade om syftet med denna studie och eventuella frågor. 

2. Godkännande för inspelning 

3. Intervjufrågor 

4. Avslutade frågor 

5. Stänga av inspelning 

6. Avslut med intervjuaren och berättande om hur materialet kommer användas 

7. Frågor och funderingar 

 

Intervjufrågor 

1. Är det okej att spela in detta samtal? 

2. Hur länge har du jobbat som lärare? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vilka ämnen undervisar du i? 

5. På vilka sätt har du arbetat med bedömning under detta läsår? 

- Varför har du arbetat på detta sätt? 

6. Hur brukar du ge feedback till eleverna om resultat från bedömningar? 

- Muntligt? Skriftligt? 

7. Hur brukar du använda resultatet från bedömningar till fortsatt undervisning? 

8. Man brukar tala om följande arbetsformer i matematikundervisningen: genomgång av lärarna, arbete i 

helklass, arbete i grupper och arbete individuellt. 

- Hur mycket har du under läsåret använt dig av dessa arbetsformer?(Hur stor del av undervisningen, 

gradera 1-4) 

- Hur brukar du lägga upp arbete i helklassdiskussioner kring lösning av någon uppgift? 

- vad tycker du är viktigt för att skapa en sådan diskussion? 

 

9. När elever arbetar med uppgifter på egen hand eller i grupp, hur rättas uppgifterna?  

- Används facit? 

- Tar du in elevlösningar? 

- Används andra upplägg? 

- Vilken tycker du fungerar bäst? (varför) 

10. I kursplanen beskrivs olika matematiska förmågor, på vilket sätt tror du eleverna är medvetna om 

förmågorna 

- OM JA: Har du aktivt arbetat med att tydliggöra förmågorna för eleverna? (varför, varför inte?) 

11. Hur anser du att man på bästa sätt kan få information om eleverna har lärt sig målet för en 

lektion/vecka. 

- Kan du ge något exempel? 

12. Har du använt dig av att elever bedömer sina egna läxor eller andra elevers kunskaper och lärande? 
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13. Hur arbetar skolan för att möjliggöra utveckling av matematikundervisningen? (policy, 

arbetsdokument) 

 

Vad anser lärare om att arbeta (formativt) med läxor i matematik? 

1. Vad anser du om att arbeta med läxor? 

- varför, varför inte? 

2. Vad anser du om att arbeta med läxor i matematik? 

3. Kan du beskriva hur du arbetar med läxor i matematik? 

4. Ser du några svårigheter med läxor i matematik? 

- I så fall vilka?  

 

Vilka metoder använder lärare för att följa upp läxor (formativt) i matematik? 

1. Vilka olika former av läxor får eleverna? (begreppsläxa, beräkning, förberedande för lektion?) 

- I vilket syfte? 

2. Hur ofta har eleverna läxor? 

3. Hur följer du upp elevernas läxor i matematik? 

- vad gör läraren med informationen från läxorna? 

- kan du beskriva så detaljerat som möjligt hur en uppföljning av en läxa kan se ut? 

4. Kan du beskriva på vilket sätt du tycker elevernas kunskaper utvecklas av att följa upp läxor? 

- Kan du ge något exempel? 

5. Är läxorna du delar ut alltid förbestämda? 

- kan spontana läxor förekomma?  

6. Får alla elever i klassen samma läxa eller individanpassas dem? 

7. Har du arbetat på någon annat sätt med läxor tidigare? 

- Ser du någon skillnad mot tidigare? 

8. Man brukar ibland prata om summativ och formativ bedömning. Vilken funktion tycker du de olika 

bedömningsformer kan ha i matematikundervisningen? 
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Missivbrev 
  

Till                                               Grundskollärare i årskurs 4-6                             

                                                                                                                                                                          

Umeå 2017-01-17                                                                                                                                                    

          

                                                                                                   

Hej! 

  

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på lärarutbildningen vid Umeå universitet, med 

inriktning mot årskurs 4-6. Under denna termin ska vi utföra en vetenskaplig studie i form av ett 

examensarbete på 30hp. Kursen bygger på kunskap vi erhållit under ämnesstudier och 

verksamhetsförlagd undervisning (VFU). 

  

Syftet med vår studie är att undersöka vad lärare anser om att arbeta med läxor inom matematik. I 

denna studie vill vi även identifiera vilka metoder grundskollärare på mellanstadiet använder för att 

följa upp läxor i matematikundervisningen. 

  

För att undersöka vårt syfte med studien ska vi göra ett antal intervjuer med lärare i årskurs 4-6. Med 

intervjuerna vill vi undersöka hur lärare följer upp läxor i matematik samt vad de anser om att arbeta 

med läxor. Intervjuerna kommer att ta ungefär 30 minuter och spelas in för att underlätta arbetet med 

analysen. 

  

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Dessa innebär att 

ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande 

utan någon närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för det. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

När arbetet är färdigt och godkänt kommer alla inspelningar att raderas. 

  

  

Tack på förhand! 

 

Vid frågor, kontakta oss: 

Simon Granqvist - simongranqvist@hotmail.com 

Joakim Lindahl - jockelindahl@live.se 
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Analys A 

Informant 1 

Filtrering  

Ja, jag är själv väldigt försiktig med läxor...jag är lite kluven. Jag tycker det är lite...utslagsgivande med 

läxor...beroende på hur man formar dem. Matteläxor har jag, på ett ungefär, tre gånger per termin. Det är 

oftast repetitionsuppgifter på sådant vi gjort, som de ska räkna hemma. Det är inga nya uppgifter de ska ta 

hem. Det är lätt hänt att de som är duktiga får hjälp hemma medans de som har svårt hemma får ingen hjälp. 

Ibland har jag de som inte hunnit veckans mål och då kan jag ge en läxa där de ska räkna ikapp för att nå 

minimikravet.  

Med åren har det däremot blivit så stor skillnad mellan de som får hjälp och de som inte får det, så därför har 

jag dragit ner på läxorna. Vilka förutsättningar hemma gör att det blir orättvist.  

Man kan inte bara låta eleverna göra läxor hemma och sedan inte följa upp dem eftersom man kan ha fått olika 

mycket hjälp med den och då ser jag det som min uppgift att ge alla en ärlig chans.  

Jag följer alltid upp läxor och jag tror att om eleverna vet att jag följer upp läxorna känner de att läxorna är mer 

meningsfulla eller att de känner att de måste göra dem, för rätt var det är måste eleven fram till tavlan och 

presentera sin lösning.  

Uppdelning i teman från citaten 

Repetition 

 Det är oftast repetitionsuppgifter på sådant vi gjort, som de ska räkna hemma...så det är inga nya uppgifter 

de ska ta hem.  

 

Komma ikapp 

 Ibland har jag de som inte hunnit veckans mål och då kan jag ge en läxa där de ska räkna ikapp för att nå 

minimikravet. 

 

Hemförhållanden 

 Med åren har det däremot blivit så stor skillnad mellan de som får hjälp och de som inte får det, så därför 

har jag dragit ner på läxorna. Vilka förutsättningar hemma gör att det blir orättvist.  

 Det är lätt hänt att de som är duktiga får hjälp hemma medans de som har svårt hemma får ingen hjälp. 

 

Uppföljning 

 Man kan inte bara låta eleverna göra läxor hemma och sedan inte följa upp dem eftersom man kan ha 

fått olika mycket hjälp med den och då ser jag det som min uppgift att ge alla en ärlig chans.  

 Jag följer alltid upp läxor och jag tror att om eleverna vet att jag följer upp läxorna känner de att 

läxorna är mer meningsfulla eller att de känner att de måste göra dem, för rätt var det är måste eleven 

fram till tavlan och presentera sin lösning. 

 

Figur 1. Figuren visar ett exempel på hur bearbetningen av data har skett för analys av informant 1. Den visar 

varje steg från transkriberad text till uppdelning av teman.  
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AnalysB 

 

Figur 2. Figuren visar ett exempel på hur bearbetningen av data har skett för varje steg från transkriberad text 

till uppdelning av metoder utifrån nyckelstrategi 2.  

 
 

Nyckelstrategi 2 - ta fram belägg för elevers prestationer  

 

Definition: Att uppnå effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att 

lärande har skett.  

Filtrering 

Eleverna får börja med att ta fram läxan och ibland frågar jag vilka som vill svara men oftast drar jag en lapp 

därför alla ska ha gjort läxan. Då kan de bli vem som helst som får svara på uppgiften. Uppgifterna delas upp 

mellan eleverna och får de något problem med att svara på en uppgift kan den fråga en kompis om hjälp. 

Efter att eleven har svarat sammanfattar jag deras svar och alla som inte svarat rätt eller missuppfattat får då 

chans att rätta själva. Allting ska ju vara rätt i slutändan (Informant 3). 

Urskilja metoder 

Eleverna får börja med att ta fram läxan och ibland frågar jag vilka som vill svara men oftast drar jag en lapp 

därför alla ska ha gjort läxan. Då kan de bli vem som helst som får svara på uppgiften. Uppgifterna delas upp 

mellan eleverna och får de något problem med att svara på en uppgift kan den fråga en kompis om hjälp. 

Efter att eleven har svarat sammanfattar jag deras svar och alla som inte svarat rätt eller missuppfattat får då 

chans att rätta själva. Allting ska ju vara rätt i slutändan (Informant 3). 

 

Uppdelning i metoder(teman) 

Helklassgenomgång 

 Eleverna får börja med att ta fram läxan och ibland frågar jag vilka som vill svara. Uppgifterna delas 

upp mellan eleverna och får de något problem med att svara på en uppgift kan den fråga en kompis 

om hjälp. Efter att eleven har svarat sammanfattar jag deras svar och alla som inte svarat rätt eller 

missuppfattat får då chans att rätta själva(Informant 3) 

 

Slumpvist utdelade frågor 

 oftast drar jag en lapp därför alla ska ha gjort läxan. Då kan de bli vem som helst som får svara på 

uppgiften(Informant 3) 

 


