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Sammanfattning 
Denna studie har syftat till att belysa hur lärare i årskurs 1–3 använder läxor i 
matematikundervisningen. Tidigare forskning visar att det i stort sett saknas forskning om betydelsen 
av formativ bedömning med koppling till läxor. Mot bakgrund av detta var det intressant att undersöka 
hur lärare använder sig av och ger återkoppling på läxor i undervisningen av ämnet. För att ta reda på 
detta har kvalitativa intervjuer, av semistrukturerad form, använts som datainsamlingsmetod med sex 
stycken lärare. Det insamlade datamaterialet bearbetades genom en teoretisk tematisk analys, vilket 
innebar att materialet organiserades i relation till tidigare forskning. Resultatet visar att lärare kan ha 
flera olika syften med läxor, och att det finns olika typer av återkopplingar som man som lärare kan 
välja att använda till dem. Men resultatet har också frambringat ett nyupptäckt syfte vid användningen 
av läxor, samt att återkoppling inte gavs på tre av de sex olika sorters läxor som tillämpades. Denna 
studie efterfrågar och kan användas som utgångspunkt för vidare forskning inom området. 
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1. Inledning – varför en studie 
om läxor? 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017) nämns det 
inte att läxor ska ingå i undervisningen. Trots detta utgör läxor ett inslag i skolans dagliga verksamhet, 
runt om i landet, då många lärare väljer att använda sig av läxor i olika ämnen som till exempelvis 
inom matematik (Strandberg, 2013). De senaste åren har diskussioner angående huruvida lärare bör 
använda läxor eller ej även blivit ett återkommande samtalsämne inom skolans värld såväl som i 
massmedia. I den här studien har en avgränsning dock gjorts till att fokusera på lärares användning av 
läxor. 

Flera studier har belyst hur läxor präglar elevernas vardag, och huruvida den tid som eleverna lägger 
på att göra läxor har effekt på deras motivation och studieresultat i skolan (Cooper & Valentine, 2001; 
Strandberg, 2013). Emellertid så börjar läxorna med att det är lärare som planerar för vilka sorters 
läxor som ska ges, samt avslutas med att de utvärderar och följer upp dessa i undervisningen. Att ge ut 
läxor kräver därför att man, som lärare, reflekterar över vilket syfte, omfång, samt vilken typ av 
återkoppling man ska ge till eleverna på dessa – för att engagera och hjälpa dem i att lyckas i skolan. 
Som blivande lärare i årskurs 1–3 skapar jag, genom detta examensarbete, en djupare förståelse för 
lärares användning och uppföljning av matematikläxor med fokus på återkoppling. Detta görs i 
förhoppning om att det ska hjälpa mig och andra blivande såväl som verksamma lärare, att kritiskt 
kunna förhålla oss till användningen av läxor i vår yrkesprofession.  

2. Bakgrund 

Denna bakgrund utgör en översikt av tidigare forskning som behandlar läxor, återkoppling, samt 
återkoppling på läxor.  

2.1 Forskning om läxor 
I följande avsnitt kommer jag börja med att presentera några definitioner av läxor, för att sedan gå in 
på att lärare kan ha flera olika syften med dem. 

2.1.1 Definitioner av läxor 

Det finns flera olika sätt att definiera begreppet läxa, och det råder på så sätt ingen samsyn om vad 
läxor inbegriper för någonting. En vanlig definition, som ofta används i svensk såväl som 
internationell forskning, är dock att läxor handlar om olika uppgifter som eleverna gör hemma och på 
så sätt inte arbetar med under skoltid (Corno, 1996; Cooper & Valentine, 2001; Westlund, 2007). 
Landers (2013) har gått ett steg längre i hennes definition av vad läxor innebär. Istället för att se läxor 
som en uppgift som eleverna ska utföra utanför skoltid, så ser hon istället matematikläxan i en kontext 
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i vilken eleverna och läxuppgifterna rör sig från skolan, hem, och tillbaka till skolan igen. Figur 1 här 
nedan, illustrerar denna så kallade läxcykel. 

 
Figur 1. Läxcykeln inbegriper användning både i och utanför skolan (Landers, 2013, s.375).  

Läxor är alltså någonting som först ges ut av lärare i skolan, för att sedan användas i olika 
läxrelaterade aktiviteter utanför skolan, som att eleverna till exempelvis gör klart dessa uppgifter. 
Därefter kommer eleverna tillbaka till skolan igen för en utvärdering och uppföljning av, samt 
inlämning av läxorna (Landers, 2013). Denna definition av matematikläxor är även den som används i 
denna studie.  

2.1.2 Beskrivningar av olika syften med läxor 

Flera studier visar på att det finns många anledningar till varför lärare kan välja att tilldela sina elever 
läxor. Generellt sett så brukar läxor ges för att det anses förbättra elevers lärande och 
kunskapsutveckling (Gu & Kristoffersson, 2015; Epstein & Van Voorhis, 2001), men också för att 
undervisningstiden i skolan inte anses räcka till för allt det som eleverna ska lära sig (Cooper & 
Valentine, 2001). Utöver detta skriver flera läxforskare om att lärare kan ha ytterligare, mer 
specificerade syften med de läxor som tilldelas, förutom det som redan nämnts här ovan (Epstein, 
1988; Epstein & Van Voorhis, 2001). Med inspiration av forskaren Max Strandbergs struktur i 
Skolverket (2014), presenterar jag här fem olika syften med läxor: 

• Läxor för repetition- eller övning; är enligt Becker och Epstein (1982) det vanligaste syftet som 
lärare har vid användning av läxor, vilken syftar till att ge eleverna möjligheter till mängdträning 
och repetition av färdigheter som de har lärt sig och fått arbeta med under lektionerna i skolan 
(Epstein & Van Voorhis, 2001). Ett exempel på den här sortens läxa inom 
matematikundervisningen, är att eleverna får öva på multiplikationstabellen hemma. 
 

• Läxor för förberedelse; är en annan sorts läxa som lärare kan ge ut i syfte att eleverna ska vara 
redo inför nästkommande lektion (Epstein & Van Voorhis, 2001). Denna sortens läxa kan till 
exempelvis innefatta uppgifter där eleverna på något sätt ska ta med sig någon gjord erfarenhet 
eller information tillbaka till skolan, vilken sedan används som en utgångspunkt i undervisningen.  
 

• Läxor för att dra nytta av ett innehåll utanför skolan; syftar till att eleverna ska komma i kontakt 
med någonting som finns utanför skolans lokaler. Det kan till exempelvis handla om läxor som för 
eleverna och deras vårdnadshavare samman för samarbete med varandra, där de får utbyta idéer 
och erfarenheter (Epstein & Van Voorhis, 2001), eller på annat sätt möjliggöra att eleverna gagnas 
av ett innehåll utanför skolan i deras lärande.   
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• Läxor för att komma ikapp; syftar till att eleverna ska göra klart oavslutade skoluppgifter, eller 

jobba ikapp om de missat någonting i skolan (Skolverket, 2014). För det här syftet kan lärare välja 
att ge ut läxor till enskilda elever, om det finns en oro för att eleven inte ska uppnå lärandemålet 
för ett visst ämnesområde.  

 
• Läxor för att ge underlag för bedömning och betygsättning; omnämns som ett av de syften som 

lärare kan ha vid användningen av läxor i Skolverket (2014). Det kan till exempelvis vara läxor 
där eleverna får göra större eller mindre uppgifter hemma, för att läraren ska få ett större 
bedömningsunderlag.  

 
De läxor som har nämnts här ovan har använts under analysen av datamaterialet, och kommer 
därigenom att återkomma längre fram i studien.  

2.2 Forskning om återkoppling  
I följande avsnitt kommer jag börja med att presentera vad återkoppling innebär, för att sedan 
presentera flera olika typer av återkopplingar som man som lärare kan välja att använda sig av. 
Avslutningsvis presenteras fyra olika typer av bedömningsdiskurser, vilka har inverkan på lärares 
arbete med återkoppling i praktiken.  

2.2.1 Definitioner av och syften med återkoppling 

Återkoppling från lärare till elever, är en central del av formativ bedömning, då det ger eleverna 
möjligheter till att utvecklas i sitt lärande (Tunstall & Gipps, 1996). Formativ bedömning är en process 
av värdering, bedömning eller utvärdering av elevers arbete, och lärares användande av detta för att 
utveckla deras kunnande vidare. Konkret så innebär detta att lärare, i deras undervisning, använder sin 
uppfattning om elevers visade förståelse, vilket dem sedan ger eleverna information om som de kan 
använda för att utvecklas i sitt lärande (a.a.). För att en återkoppling ska vara effektiv menar Hattie och 
Timperley (2007) att den måste svara på tre frågor av en lärare och/eller elev: 

1. Vart är jag på väg? (Feed up) 
2. Hur går det för mig? (Feed back) 
3. Vart ska jag härnäst? (Feed forward) 

I denna studie har de engelska begreppen för dessa tre frågor översatts till målinriktad återkoppling 
(feed up), återkoppling (feed back), samt framåtkoppling (feed forward). Hattie och Timperley (2007) 
skiljer vidare mellan fyra olika nivåer som dessa tre frågor kan ges på: uppgiftsnivå, processnivå, 
självreglerande nivå, samt personlig nivå. Nedan följer en beskrivning av de olika nivåerna. 

Återkoppling på uppgiftsnivå; inbegriper återkoppling gällande hur väl en uppgift har blivit utförd. 
Denna typ av återkoppling är så specifik att den inte går att generalisera till andra uppgifter än just den 
uppgift återkopplingen ges på. Den är ofta inriktad på att korrigera fel eller efterfråga ytterligare 
information gällande fakta eller begreppskunskaper (Hattie & Timperley, 2007).  

Återkoppling på processnivå; är knuten till process- eller färdighetskunskaper men även till förståelse 
av begrepp eller sammanhang. Det kan handla om att granska och bearbeta information, om att hitta 
felkällor, eller att utveckla strategier för att genomföra uppgiften. Denna återkoppling går att 
generalisera till andra uppgifter vilket gör att den kan stödja elevens lärande på ett bättre sätt än den 
uppgiftsrelaterade återkopplingen. Ett exempel på återkoppling på denna nivå är att den kan vara 
riktad mot förmågor som läraren vill att eleven ska utveckla (Hattie & Timperley, 2007).  
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Återkoppling på självreglerande nivå; tjänar till att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och vilja 
till att själv gå vidare i sitt lärande. En sådan återkoppling kan bestå av frågor från lärarens sida som 
uppmuntrar eller informerar eleven om hur hen till exempelvis kan prestera bättre i arbetet med en 
uppgift (Hattie & Timperley, 2007).  

Återkoppling på personlig nivå; riktas mot eleven som person och kan till exempelvis bestå av 
ospecificerat beröm. En sådan återkoppling har sällan en positiv inverkan på lärandet. En anledning till 
detta är att återkopplingen sällan innehåller tillräckligt med information för att eleven ska kunna 
använda den till att förbättra sin egen prestation. Detta kan snarare påverka elevernas förmåga och 
motivation negativt, i synnerhet för de elever som kanske inte får så mycket beröm (Hattie & 
Timperley, 2007).  

2.2.2 Typologi av läraråterkoppling   

Återkoppling kan användas för flera olika syften av lärare, och därför också se väldigt olika ut 
beroende på detta. I en studie gjord av Tunstall och Gipps (1996), där de undersökte vilka olika typer 
av återkoppling som gavs till elever som var sex till sju år, utarbetade de en typologi av 
läraråterkoppling. I denna typologi har författarna kunnat urskilja fyra olika typer av återkopplingar 
som lärare kan ge till sina elever, vilka benämns som typ A, B, C samt D (se figur 2). 

Typ A Typ B Typ C Typ D  

Belöna Berömma Tydliggöra kunnande Beskriva det kunnande 
som visats 

Belöningar Positiva personliga 
uttryck 

Tydlig beskrivning av 
vad eleven uppnått 

Ömsesidig beskrivning av 
vad som har gått bra  

 Varma 
känslouttryck 

Användning av kriterier 
kopplat till elevers 
prestationer 

Kompletterande 
användning och 
utveckling av kriterier; 
eleven är delaktig i 
processen  

 Allmänt beröm Mer specifikt beröm Beröm integrerat i 
beskrivningen 

 Positiv icke-verbal 
återkoppling 

  

Bestraffa Visa missnöje Tydliggöra möjliga 
förbättringar 

Skapa en väg framåt 
för eleven 

Bestraffning Negativa 
personliga uttryck 

Korrigering av fel Ömsesidig konstruktiv 
kritik 

 Påföljder; 
negativa 
generaliseringar 

Ge möjlighet till mer 
övning; låta eleverna 
träna på att kontrollera 
sina egna prestationer 

Tillhandahålla strategier 

 Negativ icke-
verbal 
återkoppling 

  
 

Figur 2. Typologi av läraråterkoppling (Tunstall & Gipps, 1996, översatt i Boistrup, 2013, s.28).  
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Som typologin här ovan visar, har de fyra typerna av återkoppling ordnats tvärs över en tabell vilken 
visar på två tillvägagångssätt som lärare huvudsakligen kan använda sig av: värderande eller 
beskrivande återkoppling. Vad det gäller dessa två riktningar för återkoppling, så utgörs den 
värderande återkopplingen av typerna A och B och den beskrivande av typerna C och D. I den 
värderande delen av tabellen, som utgörs av kolumn ett och två från vänster, är återkoppling antingen 
positiv eller negativ. I den beskrivande delen, vilket utgörs av de andra två kolumnerna, kan 
återkoppling inte definieras i dessa termer utan är istället prestationsfokuserat (Tunstall & Gipps, 
1996). Dessa typer av återkopplingar, och de ord som kursiverats i figuren, kommer att återkomma 
längre fram i arbetet då jag i resultatet bland annat kommer att redogöra för vilka typer av 
återkopplingar som användes av intervjupersonerna.  

2.2.3 Bedömningsdiskurser i matematik med fokus på återkoppling 

I den institution som skolan utgör finns det mer eller mindre outtalade regler att förhålla sig till som 
lärare, för hur saker och ting bör gå tillväga. Detta kallas för kunskapstraditioner, vilket enligt Boistrup 
(2013) bland annat har en inverkan på hur bedömningsarbetet i en lärares klassrum kan se ut. För 
matematikundervisningens del kan dessa traditioner ta sig i uttryck genom vad som prioriteras i olika 
sorters bedömningar, vilket författaren både i sin avhandling (2010) och bok (2013) presenterar genom 
de fyra olika bedömningsdiskurserna: 

1. Gör det fort och gör det rätt 
2. Vad som helst duger 
3. Öppenhet med matematik, samt 
4. Resonemang tar tid 

I diskursen gör det fort och gör det rätt menar Boistrup (2010, 2013) att återkopplingen huvudsakligen 
går från läraren till eleven. Frågor som ställs av läraren är sällan öppna, och följs vanligtvis inte heller 
upp med följdfrågor. Fokus i denna diskurs ligger mestadels på uppgiften som tilldelats eleven, genom 
att läraren snabbt konstaterar om en elevs svar är rätt eller inte. På så sätt är den återkoppling och 
framåtkoppling som ges i denna diskurs många gånger inte heller kopplade till ett matematiskt 
innehåll, eftersom det snarare handlar om ”hur många uppgifter eleven har gjort eller hur många rätt 
eleven haft på en diagnos” (Boistrup, 2013, s.158). För detta används huvudsakligen uttrycksformer 
och resurser som ingår i någon form av lärobok, i vilka kommunikationen utgörs av kortare 
kommentarer från lärarens sida (a.a.).  

I diskurs två, vad som helst duger, ingår återkopplingar inte i någon större utsträckning utöver en 
sporadisk användning av beröm från lärarens sida. Liksom i ovanstående diskurs så går återkopplingen 
på så sätt huvudsakligen från läraren till eleven även här, men öppna frågor kan också ställas vilket 
erbjuder tillfällen för eleven att bidra till diskussioner. Framåtkoppling och matematiska utmaningar är 
dock inte vanligt. I den här diskursen verkar snarare vad som helst vara okej, vilket kan få som 
konsekvens att eleverna kan visa matematik som inte kan anses vara korrekt inom ämnet, utan att det 
följs upp och tydliggörs av läraren genom någon typ av återkoppling (Boistrup, 2010, 2013).  

I den tredje diskursen, öppenhet med matematik, så används flera olika bedömningshandlingar. 
Återkoppling liksom framåtkoppling används mestadels, vilket både kan ges från läraren till eleverna 
och tvärt om. Det förekommer även matematiska utmaningar, då läraren ofta ställer öppna frågor där 
matematiska processer står i fokus. När eleverna svarar på en uppgift som kan anses vara matematiskt 
inkorrekt så bedöms detta av läraren vilket också sedan kommuniceras konstruktivt till dem. Detta kan 
till exempelvis innebära att elevernas olika svar på en och samma uppgift kan användas av läraren i 
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helklass, där dessa gås igenom och diskuteras, så att alla elever får möjlighet att se flera olika sorters 
lösningar, men i slutändan veta vilka som kan räknas som matematiskt korrekta (Boistrup, 2010, 
2013).  

I den fjärde och sista diskursen, resonemang tar tid, är det även vanligt med olika sorters 
bedömningshandlingar från både lärarens och elevernas sida. I denna diskurs kan även målinriktad 
återkoppling användas ibland, vilket också gör det tydligt för eleverna vilket matematisk kunnande 
som visats. Frågorna som ställs i denna diskurs är, liksom i diskurs 3, är oftast öppna där läraren inte 
vet svaret och eleverna blir utmanade till att lära sig nya saker (Boistrup, 2010, 2013).  

Kopplat till studiens resultat kommer dessa bedömningsdiskurser att återkomma längre fram i arbetet, 
då jag kommer att diskutera lärarnas användning av matematikläxor i förhållande till detta under 
rubrik 6.1 Resultatdiskussion.  

2.3 Forskning om återkoppling på läxor 

I Strandbergs forskningsöversikt (2013) visar resultatet att det i stort sett saknas forskning om 
betydelsen av formativ bedömning med koppling till läxor. En anledning till detta beskrivs som att 
läxor ofta kan ses som en uppgift som ska göras utanför skolan, vilket lärare inte har någon direkt 
kontroll över (Núñez, Suárez, Rosário, Vallejo, Cerezo, & Valle, 2015). Emellertid så indikerar 
tidigare forskning att fördelarna med att göra läxor ökar när lärare följer upp dessa i undervisningen. I 
en studie om läxors inflytande på språk- och matematikprestationer av 5 603 elever i årskurs 3, från 
nio olika länder i Iberoamerika, visar resultatet att elevernas prestationer i skolan ökar om:  

1. Lärarna kontrollerar läxorna.  
2. Läxorna rättas och lärarna ger återkoppling i klassrummet, samt att 
3. Elever med lägre prestationer får anpassade läxor efter deras behov (Murillo & Martínez-Garrido, 

2013).  
Enligt Strandberg (2013) är det vanligt att lärare ger sina elever läxor för att sedan samla in dem för 
kontrollering och rättning enbart. För att läxan ska bli mer än bara en uppgift som eleverna gör och 
som läraren sedan rättar menar Strandberg (2013) i enighet med Murillo och Martínez-Garrido (2013) 
att den bör kopplas samman med formativ bedömning – i vilken återkoppling som tidigare nämnts är 
en del av. Ett problem med studien av Murillo och Martínez-Garrido (2013), liksom många andra 
studier om läxor, är dock att läxorna liksom återkopplingen i det här fallet beskrivs på ett förenklat sätt 
som om de skulle vara lika varandra (Strandberg, 2013). Jag har tidigare i detta arbete visat att så inte 
är fallet. Mot bakgrund av detta motiveras det att jag i denna studie tar reda på hur verksamma lärare i 
grundskolans tidiga årskurser menar att de använder olika sorters matematikläxor, samt vilka typer av 
återkoppling- / framåtkoppling som används som uppföljning av dessa. 

3. Syfte 
Denna studie syftar till att belysa grundlärares användning av matematikläxor i årskurs 1–3. Vad det 
gäller användning så handlar det i denna studie om både läxorna som sådana, men också den 
återkoppling som lärarna ger på läxorna. 
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3.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar konkretiserar syftet: 

• Vilka syften med matematikläxor berättar lärarna att de använder sig av? 

• Vilka typer av åter- / framåtkoppling berättar lärarna att de använder för att följa upp 
matematikläxor i undervisningen? 

4. Metod och metodologi  

Nedan följer en redogörelse för vilken övergripande design som den här studien har, den 
datainsamlingsmetod som har använts, hur intervjupersonerna har valts ut, hur data har bearbetats och 
analyserats, samt hur etiska principer har beaktats i studien.  

4.1 Fallstudier 
Denna uppsats bygger på en fallstudie, i vilken några fall ingående har studerats där lärare talat om sin 
användning av matematikläxor. Enligt Bryman (2011) är en vanlig kritik mot fallstudier att resultaten 
som man som forskare får fram inte går att generaliseras. Då målet med denna uppsats varit att få en 
djupare förståelse för lärarnas användning av matematikläxor, så motiveras dock forskningsdesignen 
av det teoretiska intresset, då jag genom detta angreppssätt kunnat få en mer nyanserad bild av 
intervjupersonernas arbete.  

4.2 Kvalitativa intervjuer 

För att besvara studiens frågeställningar har kvalitativa intervjuer, av semistrukturerad form, använts 
som datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). Enligt Johansson och Svedner (2010) är kvalitativa 
intervjuer en av de metoder som ofta används i examensarbetet i lärarutbildningen. En av 
anledningarna till detta beskrivs som att metoden ofta ger intressanta resultat om till exempelvis 
elevers såväl som lärares syn på undervisning (a.a.). Då jag varit intresserad av att ta reda på hur lärare 
i årskurs 1–3 menar att de använder läxor i sin matematikundervisning, passar detta metodval bra för 
att få fram den information som jag sökt efter i studien.  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) karaktäriseras en semistrukturerad intervju av att den ger utrymme 
åt den enskilda intervjupersonens uppfattning av vad som är relevant och viktigt, genom en struktur 
som liknar ett vardagligt samtal. Som intervju har den dock ett syfte och innefattar en specifik teknik. 
Den utförs med stöd av en så kallad intervjuguide, vilket för denna studie innebär en lista med fyra 
öppna frågeställningar med tillhörande följdfrågor, vilka har använts som utgångspunkt för samtliga 
sex intervjuer (se bilaga 1). Detta för att ge mig stöd under intervjuernas gång, men också för att säkra 
kvalitén av studien (Kvale & Brinkman, 2014).  
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4.3 Urval och genomförande 

Då syftet med detta arbete är att belysa grundlärares användning av matematikläxor i årskurs 1–3 var 
det en förutsättning att intervjupersonerna skulle vara aktiva som matematiklärare för dessa lägre 
åldrar, samt använda sig av läxor på ett eller annat sätt i sin matematikundervisning. Den urvalsteknik 
som användes i denna studie var med beaktning av detta målinriktat, vilket innebar att 
intervjupersonerna valdes ut genom deras relevans för forskningsfrågorna (Bryman, 2011; Kvale & 
Brinkman, 2014). Ett bekvämlighetsurval användes även med hänsyn till den tidsram som detta arbete 
skulle skrivas inom, genom att lärare med tidigare koppling till mig själv kontaktades, samt att jag tog 
kontakt med några av lärarna personligen. Samtliga lärare som tillfrågades valde att medverka i denna 
studie, och kommer fortsättningsvis att hänvisas till under fiktiva, kvinnliga namn för att förhindra att 
det ska kunna gå att urskilja dem på något sätt. Nedan följer en sammanställd tabell över hur många år 
de har varit verksamma som matematiklärare i årskurs 1–3.  

INTERVJUPERSON VERKSAM MATEMATIKLÄRARE I ÅK 1–3 SEDAN 

AURORA 3 månader 

BEATRIX 20 år 

CECILIA 2 år 

DESDEMONA 15 år 

ELEONORA 3 månader 

FREDRIKA 8 år 

Figur 3. Sammanställning över hur många år intervjupersonerna har varit verksamma som 

matematiklärare i årskurs 1–3.  

Undersökningen utfördes på två skolor i olika socioekonomiska områden i en större stad i 
Mellansverige, samt på en svensk skola i Thailand. Valet att utföra en del av undersökningen 
utomlands var en del av ett bekvämlighetsurval då jag skulle göra en resa dit, samtidigt som jag såg en 
möjlighet i det för att få en variation i olika sorters skolor som lärarna jobbade på. De medverkande 
intervjupersonerna har på så sätt alla olika arbetslivserfarenheter, någonting som Johansson och 
Svedner (2010) menar medför till att ett ensidigt perspektiv kan undvikas.  

Data samlades in genom att lärarna intervjuades enskilt, vilket även spelades in med hjälp av en 
mobiltelefon. Genom detta tillvägagångssätt tillät det mig att gå tillbaka flera gånger och lyssna till 
vad intervjupersonerna sagt, vilket Bryman (2011) menar är underlättande för att en noggrann analys 
ska kunna genomföras. Utöver detta genomfördes intervjuerna i lärarnas respektive klassrum, där 
intervjuerna kunde hållas ostört. På så sätt förhindrade det att annat bakgrundsljud skulle kunna få 
eventuell inverkan på kvalitén av de olika inspelningarna, vilket även det framhålls som en viktig 
aspekt att ta i beaktning vid intervjuer (a.a.).  

4.4 Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna, som var 18 – 30 minuter långa, analyserades utifrån en tematisk analys som 
Braun och Clarke (2006) beskriver. Ett sätt att använda tematisk analys är att ge en mer detaljerad och 
nyanserad redogörelse av ett specifikt tema inom det insamlade datamaterialet. Detta benämns av 
författarna som en teoretisk eller deduktiv ansats, vilket för detta arbete har inneburit att jag kodat 
materialet för mitt intresseområde vilket bestått av studiens två forskningsfrågor. Nedan följer en 
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redogörelse för hur databearbetningen och analysen gått till, med hjälp av de sex faser som Braun och 
Clarke (2006) redogör för i sin artikel: 

Fas ett startade med en transkribering av samtliga sex intervjuer, som sedan lästes igenom noggrant 
flera gånger för att jag skulle bli bekant med innehållet i materialet (Braun & Clarke, 2006). 
Transkriberingen skedde ordagrant och var stavningsnormerad, vilket innebär att skriftspråklig 
svenska användes samt att alla ord som intervjupersonerna sa, inklusive tvekanden och pauser togs 
med (Linell, 1994). Valet av detta transkriptionssystem gjordes med beaktning av att det skulle vara 
enkelt att läsa, då utdrag från transkripten skulle komma att användas i resultatdelen. I den här fasen 
kontrollerades även de transkriberingar som gjorts mot ljudinspelningarna, för att säkerhetsställa att de 
skrivits ned korrekt, vilket Braun och Clarke (2006) menar är viktigt.  

Därefter lästes transkriberingarna igenom igen för att identifiera textstycken med relevans för 
uppsatsens frågeställningar. Vid analysen av materialet användes ett latent tillvägagångssätt, då jag 
fokuserade på att organisera materialet i relation till tidigare forskning (Braun & Clarke, 2006). 
Närmare beskrivet handlar detta om att jag på den första forskningsfrågan sorterade materialet utifrån 
den struktur som Strandberg presenterat i Skolverket (2014), och på den andra forskningsfrågan 
utifrån den typologi som Tunstall och Gipps (1996) utformat. Under den här fasen var jag även öppen 
för att andra kategorier skulle kunna uppkomma, och organiserade de textstycken som verkade vara av 
intresse för syftet och frågeställningarna i potentiella koder; genom att de markerades i flera olika 
färger med hjälp av ett ordbehandlingsprogram på datorn.  

Det färgkodade materialet resulterade i 11 kategorier vilka fick tillfälliga definitioner, som i fas tre 
sedan organiserades i två övergripande teman. För detta använde jag mig av tankekartor som hjälp, för 
att kunna se samband mellan dem, för att underlätta sorteringen av de olika koderna, samt för att 
utforma underteman (Braun & Clarke, 2006). Analysen sammanställdes sedan, vilket går att finna i 
resultatet av detta arbete.  

4.5 Forskningsetik 

Vid användning av intervjuer krävs det att intervjupersonerna informeras om ett antal forskningsetiska 
principer som ligger till grund för det så kallade individskyddskravet. Dessa principer konkretiseras av 
Vetenskapsrådet (2002) i fyra olika krav, vilka benämns som:  

• Informationskravet; Intervjupersonerna ska informeras om syftet med det aktuella arbetet ifråga, 
samt om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

• Samtyckeskravet; Intervjupersonerna har rätt till att bestämma över sin medverkan i en 
undersökning och ska få tillfälle till att samtycka till detta.  

• Konfidentialitetskravet; Uppgifter om deltagande intervjupersoner ska behandlas konfidentiellt. 

• Nyttjandekravet; Det insamlade materialet får inte användas för något annat syfte än för det aktuella 
forskningsändamålet ifråga.  

Genom att samtliga intervjupersoner fick ta del av ovanstående information vid intervjutillfället, 
genom att de fick motta ett samtyckesbrev (se bilaga 2), så har studien också uppfyllt de ovanstående 
krav som Vetenskapsrådet (2002) har konkretiserat.  
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5. Resultat 

Nedan kommer resultatet att presenteras genom de två övergripande teman som framkom i samband 
med analysmomentet. Dessa teman har fått följande rubriker: Användning av matematikläxor i 
praktiken, samt Användning av återkoppling på matematikläxor. Dessa rubriker är i sin tur utformade 
efter de kategoriseringar som gjordes under analysen, vilka kommer att anknyta till arbetets 
frågeställningar som inledningsvis repeteras: 

• Vilka syften med matematikläxor berättar lärarna att de använder sig av? 

• Vilka typer av åter–/ framåtkoppling berättar lärarna att de använder för att följa upp 
matematikläxor i undervisningen? 

I det här avsnittet har utdrag från de transkriberade intervjuerna använts för att förtydliga 
intervjupersonernas påståenden. Dessa har här gjorts om till skriftspråklig svenska, för att underlätta 
en läsning av dem. De medverkande intervjupersonerna kommer fortsättningsvis även att vara 
anonyma och benämnas under de fiktiva namnen: Aurora, Beatrix, Cecilia, Desdemona, Eleonora och 
Fredrika. Se figur 3, för ytterligare information om intervjupersonerna.  

5.1 Användning av matematikläxor i praktiken 

Studiens resultat visar att samtliga lärare har använt matematikläxor för olika syften i sin 
undervisning. I följande avsnitt kommer jag att återvända till de kategorier av läxor som presenterats 
under rubrik 2.1.2 i bakgrundsdelen, för att redogöra för resultatet av intervjupersonernas användning 
av matematikläxor.  

Läxor för repetition- eller övning. Fyra av intervjupersonerna beskrev sin användning av läxor som 
ett komplement till den pågående matematikundervisningen. Ett exempel på detta har bland annat gått 
att urskilja i utdrag 1, då Desdemona beskrev sin användning på följande sätt:  

Läxor delar jag ut i efterhand. Alltså läxorna är i sig repetitiva. Det handlar alltså om att jag har 
genomgång först i klasserna, vi arbetar med ett område under en period…under en vecka skulle man 
kunna säga. Sen så får man läxan veckan efter, och då får man läxan på måndagen, och då syftar den 
till att automatisera de kunskaper som eleverna ska ha fått ifrån lektionerna. Så att i sig, så blir det 
inte som rutin att man går igenom läxorna och resultat utav läxor utan de syftar bara för att eleven ska 
ha möjlighet att automatisera sin kunskap. Och då kan det ju handla om att jag har befäst hur jag ska 
arbeta med det här räknesättet, men det kanske tar väldigt lång tid för mig trots att jag har befäst det 
här, men nu har jag möjlighet att automatisera mitt uträknade så att jag också kan effektivisera min 
uträkning. 

(Utdrag 1: Desdemona berättar om läxor för repetition) 

Utifrån utdraget med Desdemona kunde jag i analysen utläsa att läxorna delades ut i efterhand till hela 
elevgruppen, i syfte att ”automatisera de kunskaper som eleverna ska ha fått ifrån lektionerna” 
(Desdemona). Läxornas innehåll kunde variera allt eftersom ämnesområdena i matematik ändrades, 
men läxorna bestod som oftast av räkneuppgifter vilka i sig alltid var repetitiva. Användningen av 
repetitions- eller övningsläxorna såg i stort sett även ut på det här viset i hela materialet, men det 
framkom också att två av intervjupersonerna inte använde den här sortens läxa kontinuerligt i 
undervisningen, som de andra fyra gjorde. De kunde dock emellanåt välja att använda den här sortens 
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läxa för enskilda elever, ifall att de kände att någon elev behövde öva lite extra på något 
matematikinnehåll hemma.  

Läxor för att dra nytta av ett innehåll utanför skolan. Utifrån analysen kunde det även konstateras 
att flera av intervjupersonerna påstod använda sig av läxor för att eleverna skulle få applicera den 
matematik de hade lärt sig i skolan i andra sammanhang – för att stärka elevernas kunskapsutveckling. 
Utdrag 2, här nedan, beskriver Eleonoras användning av detta syfte med läxor: 

I dessa matematikböcker så finns det väldigt många sådana gör tillsammans…och det är spel. 
Framförallt i den här boken så har de favoritsidor. Det kan jag gärna vilja att eleverna tar med hem, 
som läxa, och spela med sin familj. För att de liksom ska få se sitt barns utveckling och eleverna får 
visa hemma vad de kan. 

(Utdrag 2: Eleonora berättar om läxor för att dra nytta av ett innehåll utanför skolan) 

I utdrag 2 med Eleonora kunde jag utläsa hur hon ibland använde sig av olika spelsidor i 
matematikboken, som vissa elever kunde få ta med sig hem och spela med sina familjer som läxa. 
Användningen av läxor för att dra nytta av ett innehåll utanför skolan framkom även, i materialet i 
stort, som om läxorna för det här syftet främst gavs ut i form av spel av olika slag vid behov till vissa 
elever. På så sätt kunde jag även tolka att eleverna ibland fick möjlighet att använda sina 
matematikkunskaper i andra sammanhang utanför skolan, för att visa vad de lärt sig och därigenom 
även befästa sina matematikkunskaper ytterligare.  

Läxor som grund i undervisningen. En annan aspekt som kom fram under analysen var att två av 
intervjupersonerna beskrev sin användning av matematikläxor som en grund för deras undervisning. 
Då deras undervisning bedrevs i en svensk skola i Thailand så skilde sig deras läxanvändning åt från 
de andra intervjupersonernas, genom att läxorna i form av läroböcker med tillhörande grovplaneringar 
skickades med från elevernas ordinarie lärare i Sverige – snarare än att eleverna fick ta med läxor hem. 
Utdrag 4 här nedan utgör ett exempel på hur läxorna användes som en grund i Fredrikas undervisning: 

 
Sen blir det ju för mig…när jag gör en planering så handlar det ju mycket om böcker och sidor så. 
Det är ju inte kunskapsmål som jag har skrivit upp utan det blir ju, när man tittar i deras böcker, så 
blir det utifrån det när de sitter här och jobbar.  

(Utdrag 4: Fredrika berättar om läxor som grund i undervisningen) 

Matematikläxorna som eleverna hade med sig från Sverige, kunde genom utdrag 4 med Fredrika 
tolkas som om de oftast bestod av läroböcker som skulle göras klart fram till olika sidor i syfte att inte 
halka efter i den ordinarie undervisningen hemma. Utifrån bland annat detta utdrag har det även gått 
att utläsa att läxorna användes som en grund som lärarna i Thailand byggde sin undervisning på, i 
syfte att handleda eleverna i det material de fått med sig. 

Läxor för att komma ikapp. Då en av intervjupersonerna byggde sin undervisning på en lärobok så 
kom det även fram att läxorna kunde användas i syfte att låta eleverna komma ikapp i ett visst 
moment. Detta har framkommit i utdrag 3 med Beatrix, då hon beskrev sin användning av 
matematikläxor på följande sätt: 

Om någon har varit sjuk eller varit borta av någon anledning så då brukar man få hem, så att man 
ligger i fas. För det här matematikmaterialet bygger på att man har genomgång i ett visst 
moment...och det bygger ju på varandra. Så det känns som att om man har missat och varit borta i två 
veckor, då har man ju missat oerhört mycket, och då är det bättre att maila föräldrarna och att de 
kommer och hämtar och att man jobbar lite hemma också.  

(Utdrag 3: Beatrix berättar om läxor för att komma ikapp) 
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I utdrag 3 med Beatrix så framkom det att läxor kunde ges i syfte att jobba ikapp i matematikboken 
om någon elev missat ett avsnitt av någon anledning, som till exempelvis på grund av sjukdom eller 
resa. Utifrån ovanstående utdrag kunde det även tolkas som om det var en viktig del av 
undervisningen att eleverna skulle hinna med att göra sidorna i matematikboken, då hon uttryckte att: 
”[…] det här matematik-materialet bygger på att man har genomgång i ett visst moment...och det 
bygger ju på varandra. Så det känns som att om man har missat och varit borta i två veckor, då har 
man ju missat oerhört mycket [...]”.  

Läxor för att ge underlag för bedömning. Resultatet har även visat på att en av intervjupersonerna 
använde sig av läxor för att samla in belägg för bedömning, i syfte att ge läraren stöd i att se om 
eleverna klarat av ett ämnesområde eller inte. Utdrag 5 med Aurora utger ett exempel på 
användningen av läxor för detta syfte:  

Och så kan jag även kolla av, hur ligger den här eleven i det här, har den snappat upp det vi har lärt 
oss? Det är ju jättesmart att göra också...man kan säga att man gör som en mattediagnos fast som 
läxa, fast de vet ju inte om det utan nu ger jag den här läxan för att se om de har klarat av det här 
området.  

(Utdrag 5: Aurora berättar om läxor för att ge underlag för bedömning) 

Utifrån utdrag 5 med Aurora kunde jag uttyda hur hon kunde använda läxor i syfte att ”kolla av” hur 
eleverna låg till i ett visst ämnesområde inom matematikämnet. På så sätt kunde jag även se att hon 
använde läxor för att ge underlag för en bedömning att ske, för att anpassa undervisningen vidare och 
för att på så sätt även kunna stärka elevernas kunskapsutveckling. 

Läxor för förberedelse. Utifrån studiens resultat har det även framkommit att ingen av 
intervjupersonerna använde läxor i syfte att förbereda eleverna inför ett nytt arbetsområde. En av 
intervjupersonerna riktade dock stark kritik mot förberedelseläxor, vilket utdrag 6 med Desdemona 
visar:  

Skulle jag dela ut en läxa i förberedande syfte...alltså att eleverna ska få möta ett räknesätt eller en 
räknemetod som de inte har haft möjlighet att lära sig om, alltså det skulle ju bara vara en bekräftelse 
på att de inte kan. Så det är helt idiotiskt att göra enligt mig. Sen kan det ju dessutom ge problem 
genom att då kanske mamma och pappa blir inblandade och så ska mamma och pappa förklara hur 
man ska genomföra en beräkning, och då kan du räkna ut själv att då har jag helt plötsligt tio, tolv, 
olika sätt, olika strategier som de gör och då ska man kryssa i allt det här. Helt idiotiskt, tycker jag. 
Då är det bättre att det är jag som är läraren och talar om att på det här sättet arbetar vi, och på det här 
sättet så tänker vi, de här strategierna finns, jag kan se vart eleverna befinner sig i de olika typerna av 
strategier och metoder som man kan använda, och därefter så får de en repetitiv läxa.  

(Utdrag 6: Desdemona berättar sin åsikt om läxor för förberedelse) 

I utdrag 6 med Desdemona kunde jag i analysen utläsa hur hon troligtvis aldrig skulle använda sig av 
läxor i förberedande syfte. Istället så framkom det som att det var lärarens jobb att lära in till 
exempelvis olika matematiska strategier, och inte vårdnadshavarnas ansvar. Denna uppfattning kunde 
även tolkas som om den delades av flera av de medverkande intervjupersonerna, då det i 
datamaterialet framkom som viktigt att eleverna skulle klara av att göra läxorna ”på egen hand” 
(Cecilia).  
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5.2 Användning av återkoppling på 
matematikläxor 

Studiens resultat har även visat att samtliga intervjupersoner har använt sig av återkoppling på flera av 
de matematikläxor som användes. I följande avsnitt kommer resultaten att presenteras utifrån den 
typologi av läraråterkoppling som presenterats under rubrik 2.2.2 i bakgrundsdelen, för att redogöra 
för resultatet av intervjupersonernas användning av återkoppling i relation till matematikläxorna. 
Resultatet presenteras efter typ av återkoppling nedan, där ord från figur 2 även har kursiverats.  

Typ A: Belöna. Det visade sig att tre av intervjupersonerna använde sig av belöningar på de 
repetitions- och övningsläxor som användes i matematikundervisningen, på olika sätt. Belöningarna 
bestod som oftast av stjärnor som eleverna antingen fick efter att de gjort klart läxorna digitalt eller i 
sina läxböcker, men framkom i materialet i stort som om det dock inte var en så viktig del av läxornas 
syfte överlag: 

Alltså, det är ingen jättespecifik tanke bakom att de får blommor eller jordgubbar eller vad det kan 
vara. Bara eleverna känner att de får…alltså en känsla att få en belöning för det man gör.  

(Utdrag 7: Aurora berättar om återkoppling genom belöningar) 

Utifrån ovanstående utdrag med Aurora har det gått att urskilja att återkopplingen på 
matematikläxorna gavs från läraren till eleverna i form av beröm för att de endast gjort läxorna. 
Återkopplingen har därigenom framkommit som att den inte hade någon direkt anknytning till det 
matematiska innehåll som läxorna syftade till att eleverna skulle få repetera. Det viktiga i den här 
typen av bedömning, framkom i materialet i stort, som att eleverna skulle få möjlighet att känna att de 
fick en belöning efter de gjort läxorna – så att de skulle förbli motiverade att göra de matematikläxor 
som gavs ut. 

Typ B: Berömma / visa missnöje. En annan återkoppling som i materialet framkom som vanlig vid 
två av intervjupersonernas användning av läxor som grund i undervisningen, var att de ofta kunde 
berömma eleverna. Utdrag 8 med Fredrika utgör ett exempel på användningen av denna typ av 
återkoppling:   

Är det göra klart läxor så rättar jag deras böcker, liksom. Och är det så att de har något slarvfel så har 
de det. Men är det något systematiskt fel så går vi ju igenom det de har gjort fel och rättar och kollar 
liksom hur man ska göra. 

(Utdrag 8: Fredrika berättar om återkoppling genom beröm) 

Utifrån ovanstående utdrag med Fredrika kunde det urskiljas hur positiv ickeverbal återkoppling 
användes genom att hon markerade vart eleverna gjort rätt i läroböckerna. På så sätt har det även gått 
att urskilja att eleverna fick beröm när de gjorde matematikläxorna rätt, men resultatet visar även på att 
negativ ickeverbal återkoppling kunde användas av intervjupersonerna. Detta i form av markeringar i 
form av streck eller post-it-lappar i böckerna, som signalerade till eleverna att de behövde ”rätta” eller 
”göra klart” (Eleonora), vilket kunde tolkas som att läraren visade missnöje. 

Typ C: Tydliggöra möjliga förbättringar. Utifrån analysen framkom det även att en av 
intervjupersonerna kunde tydliggöra möjliga förbättringar på elevernas repetitions- och övningsläxor. 
Denna typ av återkoppling har bland annat framkommit ur utdrag 9 med Beatrix: 
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Som den här läxan med sexans talkamrater som jag berättade om. Då får de det här lilla testet, och det 
får dem rätta själva. Om vi säger att de får två minuter på sig och så stoppar vi, och så säger jag tal 1 
och så får de rätta. Och det är ju för deras egen skull...och så samlar jag i och för sig in det men det är 
för att jag vill ha progressionen, att wow du hade 22 rätt första gången och gång två kanske du hade 
25 och sen kanske nästa gång 30, liksom att man ser utvecklingen.  

 (Utdrag 9: Beatrix berättar om återkoppling genom att tydliggöra möjliga förbättringar) 

I utdrag 9 med Beatrix kunde det utläsas hur hon använde återkoppling på elevernas läxor genom att 
de följdes upp i undervisningen med ett test, som eleverna sedan fick rätta själva. På så sätt gavs 
eleverna möjlighet till att kontrollera sina egna prestationer, och läraren gav dem sedan möjlighet till 
mer övning; för att i det här fallet bli snabba på att räkna med tal inom talområdet 1–6.  

Typ D: Beskriva det kunnande som visats / skapa en väg framåt för eleven. En av 
intervjupersonerna, som endast gav matematikläxor i form av repetitions- och övningsuppgifter, 
arbetade med återkoppling genom muntliga diskussioner i helklass där hon inledningsvis beskrev det 
kunnande som visats. Användningen av den här typen av återkoppling har gått att urskilja i utdrag 10 
då Desdemona beskrev sin användning på följande sätt: 

Sättet man följer upp dem är att jag går in och tittar på resultaten, och tittar på vilken tid eleverna har 
genomfört läxan på, och hur många fel-svar eleverna har. Jag går in och kollar på vilken typ av fel-
svar som är vanliga hos eleverna, jag tar liksom ett genomsnitt och så går jag in på lektionen och 
säger: ’ja, nu har vi jobbat med det här, och ni har nu fått öva hemma och det här var några av de 
felsvaren jag fick. Jag tycker de är jättehäftiga och jättebra för det ger också möjlighet till att resonera 
kring de här felsvaren och lära oss utifrån varandras fel’. Och så går vi igenom de olika typer av fel-
svar som är vanligt förekommande, och så pratar vi kring dem just för att vi ska minimera feltankar.   

(Utdrag 10: Desdemona berättar om återkoppling genom att skapa en väg framåt för eleverna) 

I utdrag 10 med Desdemona kunde jag i analysen utläsa att återkoppling var en viktig del av läxans 
syfte. Detta kunde uttolkas då återkopplingen skedde i helklass och grundade sig på det matematiska 
kunnande som eleverna visat genom repetitions – och övningsläxorna. Jag kunde också tolka att 
återkopplingen användes för att skapa en väg framåt för eleverna, då läraren både gav konstruktiv 
kritik och erbjöd eleverna tillfällen att lära av varandras olika strategier innan nästa repetitionsläxa 
gavs ut.  

Ingen återkoppling. Det visade sig även att det inte gavs någon återkoppling till eleverna vid syftet 
att använda läxor för att ge underlag för bedömning. Utdrag 11 med Aurora utger ett exempel på 
hennes icke-användning av återkoppling: 

Nej....de får inte så mycket återkoppling faktiskt...det får de inte.....det är liksom inte så att bra jobbat 
utan nej, det blir inte på det sättet, nej. Utan det är mest för mig själv att se hur eleverna ligger till så 
att jag kan anpassa uppgifterna.  

(Utdrag 11: Aurora berättar om icke-användningen av återkoppling) 

I utdrag 11 med Aurora så framkom det att återkoppling inte användes i så stor utsträckning, utöver de 
belöningar som tidigare framkommit att hon gav till eleverna via deras digitala läxor (se utdrag 7). Vid 
användningen av läxor för att ge underlag för bedömning, så verkar det som att läxorna endast var för 
läraren att se var eleverna låg till i deras matematiska kunnande för att kunna anpassa undervisningen 
vidare. På så sätt kunde det även tolkas som att det därför inte kommunicerades någon form av 
återkoppling till eleverna.   

Resultatet tyder även på att ingen återkoppling användes vid användningen av läxor för att komma 
ikapp samt läxor för att dra nytta av ett innehåll utanför skolan, då intervjupersonerna inte gav uttryck 
för detta.  
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5.3 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärare kan ha flera olika syften med läxor, och att det finns 
olika typer av återkopplingar som man som lärare kan välja att använda till dem. I studiens resultat 
framkom det att läxor för repetition- eller övning var den sortens läxa som användes mest frekvent av 
intervjupersonerna. Till det syftet så användes tre olika typer av återkoppling; typ A, typ C och typ D 
(se figur 2). I resultatet så framkom det även ett annat syfte, utöver de fem som presenterats i 
bakgrunden, vilket jag valt att kalla för läxor som grund i undervisningen. Den återkoppling som 
intervjupersonerna gav på den sortens läxa kunde härledas till typ B, vilket var berömma/visa 
missnöje. En annan slutsats som kunde dras utifrån resultatet, var att läxor för förberedelser inte 
användes av intervjupersonerna vilket på så sätt inte gått att knyta till någon återkoppling. Läxor för 
att ge underlag för bedömning, läxor för att komma ikapp samt läxor för att dra nytta av ett innehåll 
utanför skolan kunde inte heller härledas till någon typ av återkoppling.  

6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat först att diskuteras och problematiseras i relation till 
studiens två frågeställningar och tidigare forskning. Därefter följer en diskussion över metodens 
tillförlitlighet med koppling till de resultat som studien har frambringat. Vidare följer förslag på hur 
studien kan användas, för att sedan avslutas med förslag på framtida forskning utifrån det som 
framkommit i denna studie.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att matematikläxor används i undervisningen av ämnet. På vilket sätt detta görs skiljer 
sig dock mellan intervjupersonerna, då de i olika utsträckning använder sig av de olika syften som 
presenterats i studiens bakgrund. Enligt Becker och Epstein (1982) är läxor för repetition- eller övning 
det syfte som är vanligast att lärare använder sig av, vilket studiens resultat till viss mån även har visat, 
då samtliga intervjupersoner har använt sig av detta syfte på något sätt i matematikundervisningen. 
Samtidigt har det, i studiens resultat, framkommit som vanligt för två av lärarna att använda ett annat 
syfte som inte finns omnämnt i tidigare forskning: läxor som grund i undervisningen. I detta syfte 
användes läxorna som en grund vilken lärarna i Thailand byggde sin undervisning på, i syfte att 
handleda eleverna i det material de fått med sig. Materialet bestod som oftast av läroböcker med 
tillhörande grovplaneringar som elevernas ordinarie lärare i Sverige skickade med. Utifrån detta har 
det även gått att se ett samband i resultatet med läxor för att komma ikapp, då dessa i grund och botten 
syftade till att eleverna skulle jobba ikapp det de skulle ha missat i undervisningen, vilket stämmer 
överens med den bild som Skolverket (2014) beskrivit.  

Vid intervjupersonernas uppföljning av de olika sorters läxorna så visar resultatet att det endast var 
läxor för repetition- eller övning och läxor som grund i undervisningen som de gav någon typ av 
återkoppling på. På så vis har det även gått att urskilja att det överlag inte var så att intervjupersonerna 
hade en utvecklad praktik vad det gällde att ge återkoppling på de läxor som gavs ut, vilket Strandberg 
(2013) liksom Murillo och Martínez-Garrido (2013) menar är viktigt för att läxan ska bli betydelsefull.  
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Vid användningen av repetitions- eller övningsläxorna visar resultatet på tre olika typer av 
återkopplingar som intervjupersonerna kunde använda, vilka på olika sätt får inverkan på elevernas 
möjligheter till att utvecklas i sitt lärande. Tre av intervjupersonerna använde belöningar, ofta i form 
av stjärnor som uppföljning av repetitions- eller övningsläxorna, vilket kan kopplas samman med 
bedömningsdiskursen gör det fort och gör det rätt, där återkoppling går ut på att snabbt konstatera om 
en elevs svar är rätt eller inte. Men det har också gått att koppla till bedömningsdiskurs 2 vad som helst 
duger, då det i studiens resultat framkom att elevernas svar inte nödvändigtvis behövde vara korrekta 
för att få denna belöning (Boistrup, 2010, 2013). Vidare framgick det att en av intervjupersonerna 
vanligtvis följde upp repetitions- och övningsläxorna med ett test, vilka eleverna fick rätta själva för 
att kunna få syn på möjliga förbättringar. Denna typ av återkoppling har gått att koppla till diskurs 3 
öppenhet med matematik, då den till skillnad från diskurs 2 här går ifrån eleverna till läraren och 
handlar om ett matematikinnehåll (a.a.), i det här fallet för både läraren och eleverna att se om deras 
resultat förbättras över en tid. I resultatet finns det även en av intervjupersonerna som följer upp 
repetitions- och övningsläxorna med diskussioner i helklass. Detta kan även sättas i relation till den 
tredje diskursen, då återkopplingen från läraren först handlar om det kunnande som eleverna visat, 
men också till den fjärde diskursen resonemang tar tid i och med att eleverna utmanas att lära sig nya 
saker genom att de får möjligheter till att samtala med varandra (a.a.).  

Av intervjupersonernas återkopplingshandlingar på de matematikläxor som gavs ut, så påverkas 
elevernas kunskapsutveckling vilket kan problematiseras då de får större eller mindre möjligheter till 
att utvecklas i sitt lärande med avseende på den återkoppling som de får. Om eleverna till stor del 
endast får belöningar, beröm, eller ingen återkoppling alls på sina läxor, så blir det svårt för dem att 
veta hur de ligger till och ska gå vidare i sitt lärande med avseende på de tre frågor som Hattie och 
Timperley (2007) beskriver. Med detta i åtanke verkar det som om en beskrivande återkoppling av typ 
C eller D, som gått att koppla till diskurs 3 öppenhet med matematik och 4 resonemang tar tid, skulle 
gynna elevernas engagemang och lärande bäst vid uppföljningen av läxor, vilket stämmer överens med 
den bild som Boistrup (2013) beskrivit. I studiens resultat framkom det dock som om 
intervjupersonerna huvudsakligen använde sig av en värderande återkoppling, vilket utgjordes av 
belöningar eller beröm från intervjupersonernas sida för att kontrollera och rätta om eleverna gjort 
läxorna, vilket stämmer väl överens med det som Strandberg (2013) beskriver kännetecknar lärares 
uppföljning av läxor. En anledning till detta kan vara för att det inte finns tillräckligt med kunskap om 
hur viktigt det är att följa upp och ge återkoppling av den enskilda elevens resultat från läxor, vilket 
Strandbergs (2013) forskningsöversikt visar på. Ett annat kan vara för att läxor inte ses som en viktig 
del av undervisningen, som Núñez med flera (2015) visat, vilket kunnat tolkas genom att det på tre av 
de fem använda matematikläxora inte gavs någon återkoppling alls.  

6.2 Metoddiskussion 
Det finns flera aspekter som har haft inverkan på tillförlitligheten av studiens resultat. För att säga 
någonting om detta används fyra delkriterier som Bryman (2011) tar upp för att diskutera studiens 
olika metodval.   

• Trovärdighet. För att skapa en trovärdighet i studiens resultat har intervjuundersökningen utförts i 
enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som finns att följa för det 
grundläggande individskyddskravet. Det har gjorts genom att varje intervjuperson fick motta ett 
samtyckesbrev om deras rättigheter och information gällande examensarbetet (se bilaga 2), där de 
även fick chansen till att samtycka till sin medverkan. För att öka trovärdigheten av resultatet 
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ytterligare skulle en möjlighet även ha varit att rapportera resultaten tillbaka till de personer som 
medverkade i studien; för en validering av om jag uppfattat deras användning av matematikläxorna 
på rätt sätt (Bryman, 2011). Detta gjordes dock inte med beaktning av den tidsram i vilken detta 
examensarbete har skrivits inom.  

• Överförbarhet. Eftersom syftet med detta arbete har varit att belysa grundlärares användning av 
matematikläxor i årskurs 1–3 har fokus således varit på att få ett djup i studien för att kunna säga 
någonting om detta. Att välja att intervjua lärare med olika erfarenhetsbakgrund har varit ett sätt för 
att göra överförbarheten större. Det gjordes inte så många intervjuer men de sex som genomfördes 
gav ändå ett brett och varierande resultat, vilket har möjliggjort att överförbarheten i detta arbete 
kan anses vara relativt stor. För att göra studien mer överförbar och tillförlitlig så hade det dock 
krävts att fler intervjupersoner skulle ha deltagit.  

• Pålitlighet. Resultatet i denna studie blir pålitligt då alla faser i forskningsprocessen inklusive 
frågeställningar, val av intervjupersoner, datainsamling, transkriptioner, val av analysmetod och så 
vidare har redogjorts för.  

• Möjlighet att styrka och konfirmera. I detta arbete har jag även gjort mitt bästa för att mina 
personliga värderingar inte skulle få någon inverkan på utförandet och slutsatserna av den 
intervjustudie som utförts. Vid analysen av detta arbete strävade jag därför efter att vara så 
noggrann och öppen som möjligt när jag sorterade det insamlade datamaterialet, samtidigt som min 
forskningsbakgrund fick en stor påverkan på detta vilket inte gick att undvika.  

6.3 Studiens användbarhet 
Tidigare forskning har visat att läxor med koppling till formativ bedömning sällan har studerats 
(Strandberg, 2013). Mot bakgrund av detta väcktes en nyfikenhet inför att ta reda på hur lärare i 
årskurs 1–3 menade att de använde sig av matematikläxor i sin undervisning, i vilken återkoppling var 
en del av.  

I studien framkommer det att samtliga lärare har haft flera olika syften med sina matematikläxor, och 
att de använde olika typer av återkopplingar till dem. Med avseende av detta kan studiens resultat vara 
användbart för bedömningsforskare såväl som för blivande och verksamma lärare inom 
matematikämnet. Detta då möjlighet ges till att reflektera över, samt inspireras av, de medverkande 
lärarnas användning av matematikläxor.  

6.4 Framtida forskning 
Då det inte finns så mycket forskning kring läxor med koppling till formativ bedömning, så finns ett 
starkt behov av ytterligare forskning inom området. För detta skulle den här studien vara intressant att 
utföra i ett större sammanhang, för att se om studiens överförbarhet skulle kunna göras större.  

Studien skulle också kunna utgöra en grund för jämförelser med andra årskurser och ämnen i skolan, 
då lärares syften med läxor och den återkoppling som ges på dem, skulle kunna komma att se 
annorlunda ut beroende av dessa faktorer. På så sätt skulle även en bredare förståelse för lärares 
användning av läxor göras möjlig. Vidare så skulle det också vara intressant att undersöka om lärares 
arbete med tidigare kursplaner har en inverkan på deras användning av matematikläxor. Under arbetet 
med studien kunde jag se ett mönster att det kanske kunde vara på det sättet, men det är inte någonting 
som denna studie kunnat ge svar på.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsinformation: 

Vilket år tog du din lärarexamen? 

Har du lärarlegitimation för att undervisa i matematik i årskurs 1–3? 

Hur många år har du varit verksam som matematiklärare i årskurs 1–3? 

 
1. Skulle du kunna beskriva hur du arbetar med läxor i din matematikundervisning? 

 

–  Hur såg din senaste matematikläxa ut?  
 
–  Brukar du ge någon annan sorts läxa? 
 
– Vilka olika syften brukar du ha med de matematikläxor som du ger till eleverna? 
 
– Ger du alla elever samma läxa? Anpassar du läxor till enskilda elever? Berätta mer. 

 
– Hur ofta ger du dina elever läxor i matematik? 
 
2. Hur kommer det sig att du väljer att använda dessa sorters läxor i din matematikundervisning?  

 

– Hur menar du då? Kan du utveckla det?  
 
– Skiljer sig din läxanvändning åt beroende på vilken årskurs du undervisar i? På vilket sätt? 
 
3. Kan du beskriva hur du brukar göra för att följa upp elevernas matematikläxor? 

 

– Får eleverna återkoppling på de läxor som du ger? 
 
– Sker det muntligt eller skriftligt?  
 
– Kan du ge ett konkret exempel på hur du brukar göra detta?  
 
– Vad brukar dina kommentarer innehålla för information till eleven?  
 
– Arbetar du likadant med återkoppling för alla elever? På vilket sätt?  
 
4. Är det någonting utöver det vi pratat om nu som du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 2  

Samtyckesbrev 

  
Hej! 

Mitt namn är Alexandra Sköld och jag studerar vid Stockholms universitet på grundlärarprogrammet 
F–3. Nu skriver jag mitt examensarbete på avancerad nivå i matematik. Arbetet syftar till att belysa 
grundlärares användning av matematikläxor i årskurs 1–3. Då du är verksam matematiklärare i någon 
av dessa årskurser, har du med anledning av detta fått förfrågan om att medverka i en kort intervju på 
detta tema. Intervjun kommer att spelas in och eventuellt kan jag komma att be om att få fotografera 
material. Det insamlade materialet kommer inte att användas för något annat syfte än för det aktuella 
arbetet ifråga, och uppgifter om till exempelvis namn på skola och deltagande intervjupersoner 
kommer att behandlas konfidentiellt. I samband med examensarbetets slut kommer de inspelade 
intervjuerna och eventuella foton att raderas.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering.  

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare via epost:  

Alexandra Sköld; axxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

Lisa Björklund Boistrup; lxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.xx 

 

Jag har tagit del av informationen ovan om Alexandra Skölds examensarbete vid Stockholms 
universitet, och samtycker till att vara med i arbetet. 

 
Ja _______                              Nej _______ 

 
Datum: _____________________________ 

 
Underskrift: _______________________________________________________ 

 
Namnförtydligande: _________________________________________________ 
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