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Sammanfattning  
Denna litteraturstudie undersöker vilka faktorer som påverkar effekten som läxa har på elevers kunskaper i  
matematik. Studien visar att läxa är ett komplext fenomen som påverkas av många faktorer och även varierar beroende  
på ämne. På grund av komplexiteten begränsas studien till att undersöka effekten av läxa på individnivå. 
 
Studien identifierar ett antal faktorer. Dessa faktorer visar sig ha en stark koppling till varandra och är svåra att 
skilja från varandra. Därför grupperas de i följande tre kategorier: lärarens syfte med läxan, läxans konstruktion samt 
elevens förutsättning att genomföra läxan. 
 
Studien visar även att läxa varken är strikt positiv eller negativ. Faktorer i alla kategorierna kan medföra att  
elevens kunskaper påverkas positivt, negativt eller inte alls. Den viktigaste slutsatsen av studien är därför att man som  
lärare bör planera sin läxa noggrant, ha ett explicit syfte och att ge tydlig och välgenomtänkt återkoppling. 
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Förord 

Under min studietid har jag även arbetat som studiecoach med elever som behöver läxhjälp i 

matematik. Det jag har fått erfara under detta arbete har fått mig att undra om det verkligen är 

lämpligt att använda sig av läxor som en del av matematikundervisning. Undervisningen ska 

anpassas till elevens individuella behov men ändå ges samtliga elever alltid, enligt min 

erfarenhet, samma läxa i en klass. De elever jag har mött har skaffat läxhjälp då de inte klarar 

av innehållet i läxan, inte har någon i deras närhet som kan hjälpa samt upplever att de börjar 

tappa kontrollen över sin skolsituation. Detta har gjort att de har börjat fundera om över hur 

deras framtid kan komma att bli. Jag vill inte att mina framtida elever ska behöva uppleva 

detta. Jag vill sprida mitt intresse, inte bryta ner mina elever. 
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1. Inledning 

I de flesta utbildningsformer världen över är läxor ett vanligt förekommande inslag och i vissa 

länder beslutas läxans roll av de individuella lärarna medan den i andra länder styrs, ibland i 

detalj, av styrdokument (Cheema & Sheridan, 2015; Kaur, 2010; Landers, 2013a; Rosário, 

Núñez, Vallejo, Cunha, Nunes, Mourão & Pinto, 2015). Generellt anses det att läxor främjar 

lärande men att det sedan länge har funnits en debatt om läxor leder till ökade prestationer och 

om de borde vara ett inslag i undervisningen över huvud taget (Fan, Xu, Cai, He & Fan, 2017; 

Landers, 2013a; Maltese, Tai & Fan, 2012; Zhu & Leung, 2011). Kaur (2010) beskriver att 

lärare i Singapore ger läxor i matematik regelbundet, kopplade till antingen varje eller näst 

intill varje lektion. I USA har National Council of Teachers of Mathematics gått ut med 

rekommendationen att alla elever i högstadiet samt gymnasiet (middle och high school) bör 

ges läxor i matematik regelbundet (Landers, 2013a). Samtidigt sprids en lag, som först 

infördes i Kalifornien och som förbjuder läxor för barn under 15 år, mellan staterna (Eren och 

Henderson, 2011). I Hong Kong använder skolorna en guide, Basic Education Curriculum 

Guide, vilken betonar vikten av läxors roll i lärandeprocessen. Läxor har i Hong Kong 

använts i så stor utsträckning att de år 1994 anses vara orsaken till en våg av självmord bland 

barn. Idag har dock inställningen till läxor ändrats något från ett kvantitetsperspektiv till ett 

större fokus på läxor med hög kvalitet (Zhu & Leung, 2011). 

 

1.1 Bakgrund 

Läxor används av flera anledningar och kan ha många olika syften. Men den vanligaste 

användningen är att förlänga elevernas studietid i matematik då det anses att mängdträning är 

en viktig aspekt för att förstå matematik (Fan et al, 2017; Kaur, 2010; Landers, 2013a; 

Maltese, Tai & Fan, 2012).  

 

Dock är argumenten mot läxa ofta kraftfulla. Till exempel säger rättviseargument att alla 

elever inte har samma förutsättning att få stöd när undervisningen flyttas bort från en 

kontrollerad skolkontext och argument grundade i elevernas psykiska hälsa säger att dåligt 

konstruerad läxa i matematik kan leda till psykiskt trauma (Landers, 2013a, 2013b; Maltese, 

Tai & Fan, 2012;). Samtidigt har forskarvärlden svårt att visa på vilka effekter läxor faktiskt 

har då studier ofta ger motsägande resultat (Maltese, Tai & Fan, 2012). 

 

1.1.1 Läxa i de svenska styrdokumenten - ett historiskt perspektiv 
I Lgr 62 benämndes läxor som ett komplement till skolans arbete och syftade till att befästa de 

kunskaper som skolan förmedlar. Det skrivs även att läxor inte behöver ges lika regelbundet 

för elever i tidiga årskurser vilket antyder att läxor bör förekomma som en regelbunden 

aktivitet. Läxan skulle även ha den funktionen att eleverna skulle lära sig att ta eget ansvar för 

sina studier och aktivt arbeta med studieteknik. Westlund (2004) sammanfattar detta med ’I 

Lgr 1962 nämns läxa som en form av arbetsfostran och ett sätt att inhämta kunskaper och 

färdigheter’ (s.32). 
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Då Lgr 69 infördes skiftade fokus på läxor, vilka då kallades för hemuppgifter. I och med att 

skoldagen förlängdes ansågs hemuppgifter inte längre som en nödvändighet och att dessa 

endast skulle finnas som ett frivilligt alternativ. Då förändringen innebar fler timmar i skolan 

ansågs att eleverna borde få använda övrig tid till rekreation. Skolledningen tilldelades det 

yttersta ansvaret för att denna föreskrift efterlevdes. Läxor fick alltså förekomma men skulle 

vara frivilliga (Westlund, 2004). 

 

Vidare skriver Westlund, (2004) att läxor gjorde en tydlig återkomst i Lgr 80. Hemuppgifter 

sågs nu som en del av skolans arbetssätt vilket inte bara tillät utan även förutsatte att 

hemuppgifter ska finnas. Skolan fick då ett ansvar att lära eleverna att ta ansvar för 

hemuppgifter eftersom de ansågs vara karaktärbyggande. Om en elev hade särskilda skäl som 

omöjliggör genomförandet av hemuppgiften skulle skolan ge eleven de förutsättningar som 

behövdes för att genomföra uppgiften i skolan istället. Det skrevs även specifikt att 

hemuppgifter borde användas till övningar och repetition för att befästa kunskaper och 

färdigheter. 

 

Orden läxa och hemuppgift försvann sedan från läroplanen helt vid Lpo 94 och återkommer 

inte igen. Även i lärarutbildningstexter, utredningar och lärarhandledningar saknas 

hänvisningar till läxor (Westlund, 2004). 

 

1.1.2 Definition av läxa 
En entydig definition av vad en läxa är har inte kunnat etableras i ett svenskt sammanhang. 

Många som har forskat på läxors effekt har gjort detta utan en sådan definition. Ett vanligt sätt 

att se på läxor är att det handlar om en aktivitet, bestämd av läraren, som är kopplat till skolan 

men utförs utanför skolans ramar, ofta i hemmet (Cheema & Sheridan, 2015; Fan et al, 2017; 

Kaur, 2010; Paganin, 2012; Westlund, 2004). Westlund (2004) anser att detta inte är 

tillräckligt och skriver att ’Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet 

mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv’ (s.78) vilket är 

det närmaste vi kommer en definition samt en förklaring till varför det är så svårt att definiera. 

Trots detta används dock den nämnda definitionen ovan i internationell forskning utan att 

problematiseras (Rosário et al, 2015). I den här studien kommer den traditionella definitionen 

fortsättningsvis användas: en läxa är en uppgift som har konstruerats av en lärare för att 

utföras utanför skolans timplan (skoldag). 

 

1.1.3 Allmändidaktisk forskning 
Det har utförts mycket forskning om läxors effekt på elevers prestationer i skolan, lärarens 

roll samt hur elever har genomfört läxan. Bilden av läxor har tidigare varit positiv medan den 

på senare år gått mot att vara mer mångfacetterad. År 2003 kom stark kritik mot mycket av 

den tidigare forskningen kring läxor vilket lade grunden till en ny generation av studier, där 

man insåg behovet av en mer komplex analys. Tidigare studier har undersökt flera faktorer 

som påverkar elevens prestationer och det har visats att tiden som eleverna använder till läxor 

har minimal eller ingen påverkan på deras prestationer i matematik medan frekvens av 
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läxläsning samt elevens ansträngning har en avsevärd betydelse. Flera viktiga faktorer har 

visat sig vara elevens förutsättningar, tidigare prestationer samt lärarens roll (Fernández-

Alonso, Suárez-Álvarez och Muñiz, 2015). 

 

Även om effekterna av läxor har undersökts i stor utsträckning skriver Rosário et al. (2015) 

att syften med läxor kräver mer forskning. Vidare redogör författarna för två vedertagna 

synsätt på syftet med läxor. Enligt det första har läxor följande syften: 

• Träning eller färdighetsträning (practice) 

• Förberedelse (preparation) 

• Förlängning av kunskap, generalisering (extension) 

• Sätta kunskap i sammanhang, se helhetsbild (creative) 

Enligt det andra har läxor tio syften, som delats in i följande tre kategorier: 

• Instruktionella syften (träning, förberedelse, deltagande och personlig utveckling) 

• Kommunikativa syften (förälder-barn relation, förälder-lärare kommunikation och 

elev-elev interaktion) 

• Politiska syften (policy, PR och bestraffning) 

Observera att läxor enligt det första synsättet tillhör kategorin läxor med instruktionella 

syften. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Trots att det saknas en nationell definition av vad begreppet läxor innebär pratar många lärare, 

elever och föräldrar som om läxor vore ett självklart inslag i skolan. Samtidigt beskrivs läxa 

som ett komplext fenomen och ofta som det mest komplexa inslaget som finns i skolan (Fan 

et al, 2017). I förordet beskrivs min oro för vilka konsekvenser framtida läxor kan få. Syftet 

med detta arbete är att undersöka om det finns stöd i forskning för användning av läxor i 

matematik, hur de kan användas på ett konstruktivt sätt samt vilka fallgropar man bör 

undvika. 

 

• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med läxa i matematik? 

• Under vilka förutsättningar har läxa i matematik en gynnsam inverkan på elevernas 

prestationer? 

 

Den här studien utgår i huvudsak från ett elevperspektiv men ser även på läxornas syfte ur ett 

lärarperspektiv. Studien utgår endast från individnivå, det vill säga att klass- och skolnivå inte 

kommer att tas hänsyn till. 
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2. Metod 

Metoden för studien är en litteraturundersökning. En litteraturundersökning består av två delar 

och har utförts utifrån David och Sutton (2016) beskrivning av metoden. David och Sutton 

(2016) beskriver de två processerna som cykliska. De två delarna består av en 

litteratursökning samt en analys av litteraturens innehåll. Men för att veta vad man ska söka 

efter måste man ha en insikt i innehållet men för att känna till innehållet måste man först hitta 

det. Hur sökning har gått till presenteras i stycket nedan följt av en beskrivning av analysens 

utveckling. Den ursprungliga tanken var en systematisk litteraturgenomgång men som det 

förklaras i analysen nedan valdes till slut en narrativ genomgång. 

2.1 Litteratursökning 

Samtliga sökningarna efter litteratur har gjorts i Linköpings Universitets biblioteks sökmotor 

Unisearch. I det inledande skedet av litteratursökningen (den första cykeln) saknades insikt 

om nyckelord inom det undersökta området så breda och generella sökord fick användas. 

Genom den sökningen fann jag de källor som användes i avsnittet Inledning. Den andra 

cykeln inleddes med två nyckelord som sedan avgränsades på olika sätt. Till exempel 

avgränsades sökningen till endast peer reviewed artiklar, se tabell 1 för samtliga 

avgränsningar. Sökningen gav 204 träffar och genom att läsa abstrakten till de artiklar som 

ansågs relevanta för studien utifrån deras titlar kunde 19 artiklar väljas ut för vidare läsning. 

Urvalskriteriet för samtliga artiklar var att det skulle uttala sig om effekten som läxa hade på 

eleverna samt att fokus inte fick vara ett pedagogiskt arbete som läxan endast var en del i, till 

exempel flippat klassrum.  

 

Tabell 1: Första sökning efter litteratur med 19 utvalda artiklar. 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal utvalda träffar 

Mathematic* 

AND Homework 

Avgränsare:  

- Tillgänglig via LiU; Akademiska 

peer review-tidskrifter; Fulltext 

(online); Publicerad: 20100101-

20191231, Disciplin: Utbildning 

Begränsa genom att 

SubjectEDS:  

- high school students 

- adolescence (13-17 yrs) 

- high schools 

- education 

- middle school students 

- middle schools 

 

204 19 
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Efter en första läsning av de 19 utvalda artiklar infördes avgränsningar. Avgränsningarna 

begränsade urvalet till studier som har ett fokus på instruktionella läxor eftersom det är den 

vanligaste typen av läxor som lärare använder och har tydligast koppling till läxans effekt på 

kunskaper i matematik (Rosário et al, 2015). Urvalet begränsades även till årkurs 7 och uppåt 

då elevens ålder visade sig vara en viktig förutsättning. Det medförde att sex artiklar 

förkastades då de inte längre var aktuella. De kvarvarande 13 artiklarna kan hittas i tabell 5 

nedan med artikelnummer 1 - 5, 7, 9, 11, 13 - 15, 17 - 19. Vidare gjordes ytterligare sökningar 

på författarnas namn från de utvalda artiklarna i första sökningen. I tabell 2 nedan presenteras 

de sökningar som resulterade i ytterligare utvalda artiklar. Dessa sökningar medförde tre 

studier med artikelnummer 6, 8, 10 i tabell 5 där samma urvalskriterier användes som 

tidigare. 

 

Tabell 2: Sökningar av författare. 

Sökord Antal träffar Antal utvalda träffar 

Mathematic* AND 

Homework AND AU Cheema 

4 1 

Mathematic* AND 

Homework AND AU 

Fernández-Alonso 

13 1 

Mathematic* AND 

Homework AND AU Landers 

13 1 

 

Efter rekommendation om en forskare i Sverige gjordes även en sökning efter denna författare 

vilket resulterade i ytterligare underlag med artikelnummer 16 i tabell 5 där artikeln valdes på 

grund av att den gav en historisk bild av läxor i Sverige.  

Tabell 3: Sökning av författare enligt rekommendation. 

Sökord Antal träffar Antal utvalda träffar 

AU Westlund AND Läxor 7 1 

 

Slutligen gjordes en kedjesökning där referenslistorna till den utvalda litteraturen 

analyserades mot den aktuella studiens forskningsfrågor. Med samma urvalskriterier som i 

första sökningen gav detta att ytterligare en artikel valdes ut (artikelnummer 12 i tabell 5). 

Tabell 4: Resultat av kedjesökning. 

Kedjesökning från Utvald referens 

Kaur, B. (2011) Ma, X. (1996) 

 

De utvalda artiklarna finns presenterade i tabell 5 nedan. 
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Tabell 5: Utvalda artiklar. 

Nr Författare Artikel namn Beskrivning av studie Ursprung 

1 Cheema, J. 

och Sheridan, 

K 

Time Spent on 

Homework, 

Mathematics Anxiety 

and Mathematics 

Achievement: Evidence 

From a US sample 

En analys av data från PISA 

2012 bestående av 4978 

elever. Analysen använder 

multipel linjär regression 

med minsta kvadratmetoden. 

USA 

2 Du, J., Xu, J. 

och Fan, X. 

Investigating Factors 

That Influences 

Students’ Help Seeking 

in Math Homework: A 

Multilevel Analysis 

Studien undersöker hur 796 

elever i årkurs 8 använder sig 

av hjälpsökning för läxor i 

matematik. Flernivåmodeller 

används för att analyser data. 

Kina och 

USA 

3 Eren, O. och 

Henderson, D. 

J. 

Are We Wasting Our 

Children's Time by 

Giving Them More 

Homework? 

Analys av data från NELS:88 

som berör ca 25 000 elever i 

årskurs 8. Undersöker om 

läxans effekt skiljer sig i olika 

ämnen. 

Tyskland 

och USA 

4 Fan, H., Xu, J., 

Cai, Z., He, J. 

och Fan, X. 

Homework and 

Students’ Achievement 

in Math and Science. A 

30-year Meta-analysis, 

1986-2015 

Studien är en meta-analys 

där urvalet består av 28 

studier över en tidsram av 30 

år. 

Kina och 

USA 

5 Fernández-

Alonso, R., 

Suárez-

Álvarez, J. och 

Muñiz, J. 

Adolescents’ 

Homework 

Performance in 

Mathematics and 

Science: Personal 

Factors and Teaching 

Practices 

En studie av 7725 elever i 

årskurs 8. Utgår från en 

andra nivåns hierarkiska 

linjära modell. 

Spanien 

6 Fernández-

Alonso, R., 

Suárez-

Álvarez, J. och 

Muñiz, J. 

Homework and 

Performance in 

Mathematics: The Role 

of the Teacher, the 

Family and the 

Student’s Background 

En empirisk studie av 7725 

ungdomar och 2246 lärare. 

Metoden för analys är en 

hierarkisk regressionsanalys. 

Studien undersöker både 

individ och klassnivå men 

endast individnivå är 

relevant. 

Spanien 
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7 Kaur, B. Mathematics 

Homework: A Study of 

Three Grade Eight 

Classrooms in 

Singapore 

Studien har undersökt hur 3 

lärare och deras 115 elever i 

årkurs 8 använder läxor. En 

kvalitativ studie med fokus 

på läxans syfte. 

Singapore 

8 Kitsantas, A., 

Cheema, J. 

och Ware, H. 

W. 

Mathematics 

Achievement: The Role 

of Homework and Self-

Efficacy Beliefs 

Analys av data från PISA 2003 

bestående av 5200 elever i 

årskurs 9. Metoden för 

analys är en viktad multipel 

linjär regression. 

USA 

9 Landers, M. Towards a Theory of 

Mathematics 

Homework as a Social 

Practice 

En kvalitativ studie med ett 

etnografiskt perspektiv. 

Studerar två elever i årskurs 

8. 

USA 

10 Landers, M. Buying in and Checking 

Out: Identity 

Development and 

Meaning Making in the 

Practice of 

Mathematics 

Homework 

En ketnografisk studie av 3 

matematiklärare och 14 av 

deras elever i högstadiet. 

Intervjuer användes som 

datainsamling. 

USA 

11 Landers, M. 

och Reinholtz, 

D. 

Students’ Reflections 

on Mathematics 

Homework Feedback 

En kvalitativ studie av elevers 

självutvärdering. 28 elever 

deltog i studien. 

USA 

12 Ma, X. The Effects of 

Cooperative 

Homework on 

Mathematics 

Achievement of 

Chinese High School 

Students 

Studerar hur 182 elever i 

årkurs 12 påverkas av läxor 

som grupparbete med 

minimal styrning från läraren. 

Använder multipel regression 

och korrelation (MRC). 

Kina 

13 Maltese, A., 

Tai, R. och 

Fan, X. 

When is Homework 

Worth the Time?: 

Evaluating the 

Association Between 

Homework and 

Achievement in 

Analys av data insamlat av 

NCES under 12 år tid 

uppdelat i två dataset, NELS 

och ELS. Totalt 7120 elever. 

Analysen kompletteras med 

Kina och 

USA 
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Highscool Science and 

Math 

en egen studie av en klass 

(åk10) med 25 elever. 

14 Paganin, B. A Comparison of 

Homework Practices in 

an Adolescent 

Mathematics 

Classroom 

En jämförelse av två olika 

metoder att arbeta med läxa. 

Studien utfördes med 33 

elever. 

USA 

15 Rosário, P., 

Núñez, J. C., 

Vallejo, G., 

Cunha, J., 

Nunes, T., 

Mourão, R. 

och Pinto, R. 

Does Homework 

Design Matter? The 

Role of Homework's 

Purpose in Student 

Mathematics 

Achievement 

Empirisk studie med 638 

deltagare i årskurs 7. Som 

analys av data används en 

andra nivåns hierarkiska 

linjära modell 

Portugal 

och 

Spanien 

16 Westlund, I. Läxberättelser: läxor 

som tid och uppgift 

Studien fokuserar på 

timplanen och skolor som 

arbetar utanför timplanen. 

Studien valdes dock på grund 

av problematiseringen av 

begreppet läxa samt det 

historiska perspektivet av 

läxa. 

Sverige 

17 Zhu, Y., och 

Leung, F. S. 

Homework and 

Mathematics 

Achievement in Hong 

Kong: Evidence from 

the TIMSS 2003 

Analys av data från TIMSS 

2003. Består av 4972 elever i 

årskurs 8. Utgår från en 

andra nivåns hierarkiska 

linjära modell. 

Hong 

Kong 

18 Özcan, Z.Ç. The relationship 

between mathematical 

problem-solving skills 

and self-regulated 

learning through 

homework behaviours, 

motivation, and 

metacognition 

Använder en hierarkisk 

regressionsanalys för att 

undersöka hur 

problemlösningsförmågan 

påverkas hos 323 elever av 

läxor i matematik. 

Turkiet 
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2.2 Narrativ litteraturgenomgång 

David och Sutton (2016) beskriver den narrativa genomgången utifrån en jämförelse med den 

systematiska genomgången. Den systematiska genomgången innebär att väl definierade 

nyckelord väljs ut som karaktäriserar det undersökta området. Sedan analyseras varje del av 

det utvalda innehållet på samma sätt utifrån dessa nyckelord. Beroende på det undersökta 

områdets karaktär kan det ibland vara svårt att hitta väldefinierade nyckelord och då används 

istället en narrativ genomgång. Den narrativa genomgången innebär att tidigare forskning 

jämförs och kontrasteras i både resultat, tid och rum utan ett förbestämt förhållningssätt. 

David och Sutton (2016) skriver att den systematiska genomgångens stränghet kan bli 

problematisk då litteraturen inte är tillräckligt välstrukturerad och att den narrativa 

genomgång då är ett bättre alternativ. 

 

2.3 Analys 

Till att börja med lästes de första urvalet av artiklar för att få en överblicksbild av 

forskningsvärlden syn på läxor i matematik, vad tidigare forskning har visat samt vilka 

områden som anses problematiska. Den ursprungliga analysen visade ett brett fält med 

svårdefinierade fenomen och en tidigare forskning med många motsägande resultat och 

studier som har fått mycket kritik. Den första slutsatsen av analysen blev därför att litteraturen 

fortsättningsvis måste vara relativt ny och inte använda de metoder som kritiken var riktad 

mot vilket medförde att några utvalda artiklar fick förkastas. Den andra slutsatsen blev att 

fenomenets komplexitet på något sätt kommer behöva begränsas och det hanterades genom att 

införa ett antal kategorier som effekterna grupperades i. Det visade sig dock vara svårt att 

skilja dessa effekter åt då de ofta berörde flera kategorier och den ursprungliga idén om en 

systematisk litteraturgenomgång övergick till en narrativ genomgång. I analysen av 

litteraturen identifierades först och främst de olika effekterna av läxa som sedan grupperades i 

fem kategorier. De fem effektkategorierna är tid, frekvens, gruppåverkan, lärarens syfte och 

elevens förutsättningar. Dessa effektkategorier användes som utgångspunkt för att svara på 

den första frågeställningen ’Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med läxa i 

matematik?’ Därefter sammanställdes resultaten från litteraturen och de grupperades i de tre 

nya kategorierna hur läxan efterarbetas, hur läxan är konstruerad och elevens sociala och 

personliga förutsättningar för att utföra läxan för att skapa en helhetsbild av de 

förutsättningar som gäller för att svara på den andra forskningsfrågan ’Under vilka 

förutsättningar har läxa i matematik en gynnsam inverkan på elevernas prestationer?’. 
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3. Resultat 

Zhu och Leung (2011) skriver att för elever i gymnasiet har läxor i matematik störst positiv 

påverkan medan för elever i hög- och mellanstadiet har läxor en mindre påverkan och för 

yngre elever knappt någon påverkan alls vilket får stöd av flera andra studier (Fan et al, 2017; 

Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez & Muñiz, 2015; Landers, 2013a; Maltese, Tai & Fan, 

2012; Rosário et al, 2015). I resultaten redogörs därför endast för studier baserat på elever 

från årkurs 7 till gymnasiet. 

 

De flesta studierna är korrelationsstudier som undersöker sambandet mellan någon faktor som 

anses intressant att undersöka och ett mått på elevernas kunskaper som mäts på olika sätt. I 

vissa studier har testresultat använts som mått medan andra har utgått från slutbetyg i kurser. 

Då det inte finns någon konsensus för hur elevens kunskaper bör mätas används 

fortsättningsvis prestation eller elevprestation som samlingsbegrepp för detta typ av mått. 

 

3.1 Läxa i matematik 

Som tidigare beskrivits så är läxor i matematik en vanligt förekommande aktivitet, se 

bakgrund. För att förstå hur läxor i matematik påverkar elever är det först viktigt att förstå om 

det finns skillnader i effekten av läxor i olika ämnen. En sådan studie har gjorts av Eren och 

Henderson (2011) där läxors påverkan på elevers prestationer undersöks i matematik, historia, 

engelska (modersmål) samt ’science’ i årskurs 8. Studien genomfördes genom att eleverna 

och lärare fick uppskatta hur mycket tid som användes till läxor varje dag, eleverna gjorde en 

självuppskattning av använd tid medan lärarna uppskattade beräknad tidsåtgång för läxorna. 

Eleverna rapporterade en högre tidsåtgång än lärarna men skillnaderna var obetydliga för 

resultatet. Eleverna fick läxor i två av ämnen och fick sedan skriva test i alla fyra ämnen. 

Studien visade att läxor i engelska, historia och ”science” hade en minimal eller ingen 

påverkan på testresultat men man kunde dock se en skillnad inom matematik. Dock ska det 

påpekas att denna påverkan är signifikant men knappt så. Den viktiga poängen här är att det 

finns en tydlig skillnad mellan läxor i just matematik till skillnad från andra ämnen. 

Ytterligare en aspekt som studien undersökte var om det fanns några ämnesöverskridande 

effekter av läxor men inga sådana kunde observeras. Även Maltese, Tai och Fan (2012) studie 

ger stöd för slutsatsen att läxans effekt skiljer sig för olika ämnen. Fortsättningsvis behandlas 

endast resultat av studier som enbart fokuserar på läxor i matematik. 

 

3.2 Läxa och tid 

I äldre studier från USA och Storbritannien har sambandet mellan tid och läxors påverkan på 

resultat studerats i stor utsträckning. Resultaten för dessa studier pekar på att då elever 

använder mer tid för läxläsning i matematik ökar även deras prestationer. Det är dock endast 

en svag korrelation mellan dessa på gymnasiet och för lägre åldrar är den inte signifikant alls. 

I vissa studier har denna korrelation även visats vara negativ vilket antyder att det finns fler 

bakomliggande faktorer och endast tid är ett otillräckligt mått på läxans effekt vilket har visats 

i nyare studier med mer avancerade modeller (Cheema & Sheridan, 2015; Fan et al, 2017; 
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Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez & Muñiz, 2015, 2016; Rosário et al, 2015; Zhu & Leung, 

2011). Maltese, Tai & Fan (2012) studie undersökte kopplingen mellan tid och prestation, där 

prestation representeras av två olika mått, slutbetyg och provresultat. Resultatet visar att det 

inte finns någon koppling mellan tid och slutbetyg men att det finns en stark positiv 

korrelation mellan tid och provresultat. Cheema och Sheridan (2015) såg att det fanns en 

skillnad i läxläsningstid och prestation för pojkar och flickor men när dessa resultat sattes i 

relation till andra faktorer som tron på den egna förmågan, etnicitet och socioekonomisk 

bakgrund blev skillnaden obetydlig. I studien från Hong Kong, som gjordes av Zhu och 

Leung (2011), varierade resultatet beroende på vilken typ av läxa, jämför 1.1.3, som 

användes. Liknande studier från USA och Storbritannien visar även liknande resultat (Rosário 

et al, 2015). Zhu och Leung (2011) studie genomfördes genom att både elever och lärare 

självskattade för hur mycket tid som användes respektive hur stor tidsåtgång som var 

beräknat. Dock skilde sig dessa siffror; eleverna rapporterade 31–60 minuter matematikläxa 

per dag medan lärarna rapporterade endast 65% av detta. I denna studie användes elevernas 

rapporterade tidsåtgång, då det ansågs ge en bättre bild av elevernas upplevelse. En intressant 

observation är att det lokala styrdokumentet, Basic Education Curriculum Guide, anser att 

eleverna inte bör ha mer än 31–60 minuters läxa per dag vilket täcks av endast 

matematikämnet.  

 

Landers (2013) skriver att då lärare ger läxor som eleverna anser vara besvärliga eller 

tidskrävande ökar tendensen att eleverna kopierar varandras svar för att frigöra tiden till annat 

och anser därför att man bör vara försiktig med att ge för mycket tidskrävande läxor. Vad som 

anses vara för mycket tidskrävande läxa är dock svårt att ange då det varierar från elev till 

elev. 

 

Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez och Muñiz (2015) har även undersökt hur eleverna arbetar 

med läxan och har kommit fram till att metoden är viktigare än mängden läxa. 

 

3.3 Frekvensen av läxor 

Enligt Rosário et al (2015) har forskning visat på både positiva och negativa korrelationer 

mellan tid och prestation men då resultaten sattes i korrelation med frekvensen av läxor 

istället hittade endast positiva korrelationer. Även Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez och 

Muñiz (2015) ser en tydligare korrelation mellan frekvens och prestation än mellan kvantitet 

och prestation men anser att läxa är ett för komplext fenomen för att beskrivas på ett så enkelt 

sätt.  

 

I Zhu och Leung (2011) studie har dock frekvens och prestation en negativ korrelation och 

författarna spekulerar i att det kan beror på kulturella skillnader men även på att läxan har en 

indirekt påverkan, se stycke 3.5.1 nedan. 
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3.4 Läxor som gruppaktivitet 

Läxor som gruppaktivitet har visat sig vara positiva för svaga och medelmåttiga elever då de 

genomförs tillsammans med högpresterande elever medan de högpresterande eleverna har 

behållit sina toppositioner (Kaur, 2010; Ma, 1996). I en studie av Ma (1996) undersöktes hur 

gymnasielever påverkas av samarbete med läxor. Studien visade att grupper om tre elever 

visade sig vara optimalt. Grupper om två, fyra och fem elever bidrog inte med någon 

signifikant skillnad. Tvåmannagrupperna ansågs inte skapa någon meningsfull interaktion 

mellan eleverna och fyra- samt femmannagrupper ansågs vara för stora för att vara effektiva. 

Som tidigare nämnts observerades störst positiv påverkan av grupparbetet på svaga och 

medelmåttiga elever som arbetade tillsammans med högpresterande elever, dock krävdes en 

stark majoritet av högpresterande elever. I grupper med endast högpresterande elever ansågs 

effekten vara positiv men liten. Då resultatet sattes i kontext med tidigare prestationer visade 

sig de tidigare prestationerna dock vara det bästa sättet att förutsäga elevernas testresultat, 

speciellt för de högpresterande eleverna. 

 

3.5 Lärarens syfte 

I en intervjustudie av Kaur (2010) undersöktes hur tre erfarna matematiklärare arbetade med 

läxor. Studien visar att lärare använder läxor för att eleverna ska befästa de kunskaper som 

arbetats med under lektionstid. Läxorna var som regel obligatoriska och tidsbegränsade. 

Samtliga lärare använde läxor för att ge återkoppling samt för att själva få återkoppling på hur 

framgångsrik undervisningen varit. Då läxorna visade på genomgående kunskapsluckor gavs 

lärarna en möjlighet att kunna komplettera undervisningen. Läxor användes även till viss del 

för att förberbereda eleverna när det var dags för prov men huvudsakligen användes de för att 

eleverna skulle repetera och fördjupa kunskaper från lektioner. Samtliga lärare gav samma 

svar då de fick frågan varför de använder läxor: övning ger färdighet. Detta är en vanlig 

inställning bland lärare (Fan et al, 2017; Kaur, 2010; Maltese, Tai & Fan, 2012; Paganin, 

2012; Rosário et al, 2015). Kaur (2010) redogör även för skillnader i syfte beroende på kultur 

och tradition, till exempel att i Singapore anses läxor hålla ungdomar upptagna vilket ger 

nöjda föräldrar, men i samtliga skolsystem används läxor i instruktionella syften. 

 

3.5.1 Läxa i formativt syfte 
Zhu och Leung (2011) kommer fram till att läxor i matematik sällan används som summativ 

bedömning. Däremot använder en stor del av lärarna läxa som ett diskussionsunderlag eller 

som formativt underlag för att tydliggöra vilka behov som finns samt att ge återkoppling. 96% 

av alla tillfrågade elever rapporterar att helklassdiskussioner som efterarbete av läxa 

förekommer ’ibland’ eller oftare. Ytterligare ett syfte med läxan kan vara att låta eleverna 

rätta läxan själva och på sådant sätt tvinga eleverna att reflektera över läxans stoff. Som 

tidigare nämnts så har inte frekvensen av läxor någon signifikant betydelse i de flesta 

studierna men Zhu och Leung (2011) skriver att frekvensen för självutvärdering av läxor har 

en stark koppling till högre prestationer. Deras studie visade dock att då eleverna endast fick 

återkoppling av läraren gav det en positiv effekt men inte lika stark som då eleverna fick göra 

utvärderingen själva, vilket hade dubbelt så stor effekt. Många elever rapporterade att det var 

vanligt att de fick börja med läxorna under lektionstid. Enligt lärarna gjordes det för att 

eleverna skulle komma igång med läxan och minska risken för att läxan inte blir gjord. 
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Frekvensen av detta visade sig dock ha en signifikant negativ korrelation med elevernas 

prestation och förklaras med att den missade lektionstiden har en större påverkan än läxan, 

dock fanns det en positiv korrelation då populationen begränsades till elever som anses ha 

svårigheter med disciplin. Detta ges även stöd av en studie som utförts i Vietnam (Zhu & 

Leung, 2011). 

 

Paganin (2012) skriver att återkoppling kan få både positiva och negativa effekter. Den 

vanligaste typen av återkoppling från läxor är helklassdiskussioner för att reda ut vanliga fel 

men det anser Paganin (2012) vara en otillräcklig form av återkoppling. Muntlig återkoppling 

ska ges direkt till en individ och vara kopplad till en specifik uppgift eller lärandemål. 

Återkopplingen måste vara konstruktiv och det får inte gå för lång tids efter elevens arbete. 

Om eleven får återkoppling skriftligt krävs det tydliga och utförliga förklaringar annars finns 

det en stor risk att eleven inte tar till sig den återkoppling som ges. Den får inte heller vara för 

omfattande. När eleven får för mycket återkoppling finns det en stor risk att elevens 

självkänsla kan påverkas negativt. Därför kan det finnas en poäng i att inte försöka korrigera 

alla misstag på en gång utan försöka fokusera på att eleven upplever återkopplingen som 

positivt. 

 

3.5.2 Läxa som färdighetsträning 
Som nämndes tidigare, se 3.2, så varierade resultaten från Zhu och Leung (2011) då olika 

typer av läxor användes. Läxorna som undersöktes var av typen practice, preparation och 

extension, jämför 1.1.3. Det första fallet, practice, motsvarade standarduppgifter som 

fungerade som repetition efter lektioner. Preparation fungerade som informationsinsamling 

inför lektioner. Extension syftar till utmanande uppgifter som problemlösning och 

generaliseringsuppgifter. Resultatet från studien visade icke signifikant positiv korrelation för 

de två första typerna av läxa men en förhållandevis stark positiv korrelation för läxa som 

syftar till att fördjupa/förlänga kunskaper i matematik. Dessa resultat bekräftas även av 

Rosário et al (2015) med stark positiv koppling för just problemlösningsuppgifter som läxa. 

 

3.5.3 Elevens uppfattning av syftet med läxan 
Rosário et al (2015) upptäckte även en stark koppling mellan elevernas uppfattning av läxans 

syfte och om läxan blev gjord. Därav drogs slutsatsen att det är inte bara viktigt med att ha ett 

explicit syfte med läxan som lärare, syftet måste även kommuniceras och motiveras så att 

eleverna förstår varför läxan är bra för dem. 

 

3.6 Elevens förutsättningar 

Landers (2013a) skriver att läxor inte sker i ett vakuum utan tar plats i flera olika kontexter 

där eleven äger uppgiften. Läxan brukar vanligtvis vara under en längre tidperiod som medför 

att eleven hinner röra sig genom flera olika kontexter och med flera andra deltagare, till 

exempel lärare, andra elever, föräldrar och andra vuxna. Genom deltagande i läxläsning som 

social konstruktion påverkas eleven av andra deltagare i den egna internaliseringen av läxans 

meningsfullhet. Det medför att elever som ofta finner sig i situationer som präglas av starka 
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positiva eller negativa attityder ofta själva får en övervägande positiv eller negativ attityd till 

läxor. Vidare skriver Landers (2013a) att elevernas identifiering med matematikämnet är 

starkt grundat i de egna upplevelserna och tro på sin egen förmåga inom matematik. Hur 

eleverna identifierar sig själva med matematik och läxläsning påverkar starkt vilket djup av 

engagemang de har då de jobbar med läxor. Just engagemang är det enskilt viktigaste 

egenskapen för att läxor ska leda till ökad prestation enligt Zhu och Leung (2011). Landers 

(2013a) hävdar att då det sker en konflikt mellan elevens identitet och förväntningar på 

produktivitet kan läxor leda till matematiskt trauma eller en känsla av att bli förtyckt. Den 

sociala kontexten påverkar elevers identifiering och engagemang, som i sin tur påverkar 

läxans effekt på resultat, resultatet påverkar tron på den egna förmågan vilket till sist påverkar 

engagemang och identifieringen med matematikämnet. Landers (2013b) skriver att elevens 

motivation att arbeta med läxa påverkas mer av hur eleven identifierar sig själv och ser sitt 

framtida jag än vad det gör av argument om varför läxa är bra. 

 

Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez och Muñiz (2015) tar även upp flera viktiga 

förutsättningar för att eleven ska kunna dra nytta av läxan. Till att börja med måste arbetet 

vara autonomt, dvs att eleven har de förkunskaper som krävs för att kunna genomföra 

uppgiften självständigt och inte vara beroende av att omgivningen ska stötta eleven genom 

läxan. Detta bekräftas av Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez och Muñiz (2016). Även 

Landers (2013a) ger stöd till detta och förklara det med att ungdomar i högstadiet och 

gymnasiet går igenom ett stadie i utveckling där de försöker bli oberoende av stöd från sin 

omgivning och därför har en motvilja till att söka hjälp framförallt av föräldrar, som även 

stöds av andra studier (Du, Xu & Fan, 2016). Vidare skriver Fernández-Alonso, Suárez-

Álvarez och Muñiz (2015) att självreglering har visat sig vara en viktig faktor i samband med 

läxor och som även är en förutsättning för att kunna utföra läxan självständigt. Självreglering 

innefattar även hjälpsökning på det sätt att individen själv kan reglerna när hjälp behöver 

hämtas utifrån. Landers och Reinholz (2015) studie visar på att återkoppling i samband med 

självbedömning kan vara viktiga verktyg för att konkretisera behovet av hjälp vilket kan öka 

elevens insikt om den egna hjälpsökningen. Du, Xu och Fan (2016) skriver att en hög 

hjälpsökningsförmåga ger eleven möjligheten till ett långsiktigt autonomt beteende och att 

lärare kan uppmuntra hjälpsökning i samband med läxor för att utveckla elevernas 

självreglering. Enligt Özcan (2015) är självreglering även en förutsättning för problemlösning 

och att problemlösning som läxa är den mest utvecklande typen läxa som lärare kan utforma 

till elever. 

 

3.7 Kritik av forskningresultaten 

En stor del av forskningen som har gjorts på läxor i matematik är korrelationsstudier där olika 

egenskaper hos läxorna har kopplats till förändringar i resultat. Majoriteten av forskningen 

har dock inte tagit hänsyn till hur de olika läxorna har sett ut (område samt konstruktion), den 

har alltså endast undersökts kvantitativt och inte kvalitativt. Vissa kvalitativa inslag har 

undersökts genom att dela in olika typer av syften med läxor men konstruktioner av uppgifter 

har inte undersökts. I forskningen som ligger till grund för detta arbete anges att lärare i 

huvudsak använder sig av läxor för att förstärka elevers kunskaper samt att sätta kunskaperna 

i sammanhang. Läxan används även som förberedelse men endast inför 

bedömningssituationer. Detta motsvarar tre av fyra olika syften enligt den första modellen, se 
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rubriken allmändidaktisk forskning. Problematisering om detta saknas dock. Varför anges 

bara dessa syften medan ett utesluts? 

 

Ytterligare en stor brist i fältet är den svaga definieringen av begrepp som berör dessa 

undersökningar. Ett fåtal författare har problematiserat avsaknaden av en definition för läxa 

men det saknas även en koncensus för vad som menas med resultat. Syftar resultat till 

provresultat, betyg eller elevens faktiska kunskaper? Hur ska sådant mätas? Gör det någon 

skillnad vad som används som resultat? Studier som berör läxa tenderar till att förenkla 

fenomenet och gör antagandet att eventuella fel kancellerar varandra i stora populationer, till 

exempel konstruktionen av läxan, medan andra studier visar att konstruktionen av läxan har 

en avgörande betydelse för dess effekt. 
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4. Diskussion 

I de undersökta artiklarna anges att läxa används i huvudsak med instruktionella syften men 

det framgår inte till vilken grad andra syften med läxor förekommer. Eftersom en närmare 

preciseringen av syftet sällan görs används därför den generella definitionen enligt 1.1.2. 

 

Läxor i matematik anses vara en viktig del av undervisningen enligt både lärare och 

styrdokument på flera håll i världen (Cheema & Sheridan, 2015; Kaur, 2010; Landers, 2013; 

Rosário et al, 2015). Det finns en mängd forskning som visar på att läxor kan ha en positiv 

inverkan på elevers resultat men att det även finns situationer där läxor har en negativ 

inverkan. Dock så finns det minimalt med forskning som visar på vad som gör en läxa bra 

eller dålig. Eftersom läxor är ett så komplext fenomen har litteraturen som ligger till grund för 

den här konsumtionsuppsatsen endast kunnat kartlägga ett fåtal faktorer som utgör 

förutsättningar för läxans effekter på elevens resultat. 

 

4.1 Slutsats 

I de följande två styckena besvaras de två forskningsfrågor som ligger till grund för studien. 

Först listas de positiva och negativa effekterna som läxa kan ha. Det följs sedan av en 

redogörelse av tre viktiga förutsättningar för att läxan ska medföra en positiv effekt på 

eleverna. 

 

4.1.1 Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med läxa i matematik? 
Nedan hittas två listor för positiva och negativa effekter av läxa. Där presenteras möjliga 

effekter som läxa kan ha. I nästa stycke presenteras förutsättningar för positiva effekter. 

Positiva effekter: 

Läxa 

• medför att eleverna får utökad tid till att arbeta med matematik. 

• kan i grupparbeten om tre elever medföra förbättrade prestationer för svaga och 

medelmåttiga elever om det paras ihop med starka elever. 

• ger läraren ett formativt underlag för planeringssyften och identifierar kunskapsluckor. 

• ger möjlighet till återkoppling och/eller självbedömning. 

• utförd i en positivt laddad kontext kan påverka elevens identifiering med matematik, 

engagemanget och tron på den egna förmågan positivt. 

• låter eleven utveckla sin självreglering och hjälpsökningsförmåga. 

Negativa effekter: 

• Konstruktion och återkoppling av läxor kan ta mycket av lärarens planeringstid. 

• För stor mängd läxa ökar risken för fusk/kopiering vilket ger en felaktig bild av 

elevernas kunskaper. 

• Eleven kan få sämre självkänsla av för mycket återkoppling. 
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• Läxa utförd i en negativt laddad kontext kan påverka elevens identifiering med ämnet 

matematik, engagemanget och tron på den egna förmågan negativt. 

• Läxa kan leda till matematiskt trauma eller en känsla av att bli förtyckt. 

 

4.1.2 Under vilka förutsättningar har läxa i matematik en gynnsam inverkan på elevernas 
prestationer? 
Läxa har inget egensyfte. Från studier där mängden läxa har undersökts har ingen tydlig 

korrelation till resultat uppmäts. Då resultatet visat på positiv eller negativ korrelation 

tillskrivs effekten oftast andra faktorer som hur läxan efterarbetas (Landers & Reinholz, 

2015; Paganin, 2012; Zhu & Leung, 2011), hur läxan är konstruerad (Rosário et al, 2015; 

Zhu & Leung, 2011) och elevens sociala och personliga förutsättningar för att utföra läxan 

(Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez & Muñiz, 2015; Landers, 2013a, 2013b; Özcan, 2015). 

Dessa tre grupperingar utgör tre förutsättningar som den andra forskningsfrågan ämnar 

undersöka. 

 

4.1.2.1 Hur läxan efterarbetas 
Lärarens syfte med hur läxan ska användas avgör till stor del hur läxans upplevs av eleverna. 

Ett gott syfte med läxan kräver först och främst att eleverna förstår vad syftet med läxan är 

(Rosário et al, 2015). Syftet utgörs vanligtvis av färdighetsträning, återkoppling eller underlag 

för planering av undervisning. Återkoppling är dock en viktig förutsättning för elevernas 

uppfattning av läxans nytta då de har svårt att se meningen med en läxa där det inte 

förekommer någon återkoppling. Återkopplingen från läxa är inte heller strikt positiv utan det 

förutsätts även en genomtänkt, välformulerad och individuell respons för att eleverna ska dra 

nytta av läxan (Paganin, 2012). Positiva effekter av återkoppling från läxa är till exempel 

ökad motivation, ökat intresse, förbättrad självkänsla och en omställning från resultatinriktad 

till uppgiftsinriktad målsättning. 

 

4.1.2.2 Hur läxa är konstruerad 
Hur läraren konstruerar läxan har en stark koppling till syfte men får utgöra en egen kategori 

med koppling till metodik. Litteraturen har avslöjat att den vanligaste formen av läxor består 

av standarduppgifter för att eleverna ska få färdighetsträna. Sådana läxor har visat sig sakna 

effekt eller påverka eleverna negativt och bör undvikas (Landers, 2013a, 2013b; Maltese, Tai 

& Fan, 2012). Intervjuade lärare avslöjar att motiveringen till sådana läxor är ofta 

tidsaspekten. Det vill säga att det går snabbt att konstruera och rätta. Eleverna beskriver dock 

att sådana läxor är grunden till frustration eller uttråkning och att det sällan leder till intressant 

återkoppling (Rosário et al, 2015). Ytterligare en typ av läxa är den förberedande typen. Det 

handlar ofta om att eleverna ska samla in information inför ett lärandemoment som sedan 

behandlas under lektionstid. Inte heller detta har någon påvisad effekt och förklaras med att 

eleverna sällan förstår syftet med informationen innan det har behandlats under lektionstid 

och därför låter de bli eller endast halvhjärtat gör uppgiften (Rosário et al, 2015). Den tredje 

varianten av läxkonstruktion är den med störst påvisad effekt och innefattar uppgifter som 

syftat till att förlänga och generalisera kunskaper. Det brukar ofta vara uppgifter av 

problemlösningskaraktär som ger bra grund till att ge återkoppling. Det är dock tidskrävande 
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för läraren att konstruera uppgifterna och att formulera konstruktiv återkoppling till eleverna 

(Paganin, 2012). Svårigheten med dessa uppgifter ligger i att konstruera uppgifter som 

utmanar eleverna men ändå har en hög lösningsfrekvens. Uppgifterna får alltså varken vara 

för svåra eller för lätta och brukar motiveras med hänvisning till den proximala zonen för 

utveckling (Vygotsky, 1978) vilket kan vara utmanande för lärare som har stora klasser med 

stora variationer av kunskaper bland eleverna (Rosário et al, 2015). 

 

4.1.2.3 Elevens sociala och personliga förutsättningar att utföra läxan 
I debatten framförs ofta socioekonomiska argument om elevernas olika förutsättningar till 

läxhjälp. Forskningen visar dock att sådana aspekter har en minimal påverkan av läxans 

effekter och förklaras med att eleverna är i en ålder då de eftersträvar att bli oberoende 

individer som sällan söker hjälp hos föräldrar (Kitsantas, Cheema & Ware, 2011; Landers, 

2013b). Om läraren har lyckats i sin konstruktion av uppgifterna innebär det inte heller ett 

bekymmer då meningen är att eleven ska kunna klara av uppgifterna självständigt. Ytterligare 

ett syfte med läxan är att eleverna får utvecklas dessa egenskaper. Att eleven får träna på sin 

självreglering och själv bedöma när hjälp behöver hämtas utifrån (Kitsantas, Cheema & Ware, 

2011; Paganin, 2012). I det läget finns det ett värde i att eleverna blir uppmuntrade av att söka 

hjälp hos varandra (Ma, 1996).  

 

4.2 Pedagogiska implikationer 

Denna studie har gett upphov till flera tankar för hur man som lärare kan använda läxor i sin 

undervisning. De tre kategorierna ovan ger en god bild av hur läxa i matematik kan användas. 

 

En läxa kräver återkoppling för att eleven ska känna att det finns en mening med att göra 

läxan. Återkoppling utgör därför en god utgångspunkt för att använda läxa. Även om man har 

andra syften som att undersöka vilka kunskapsluckor som finns för att planera undervisningen 

ska återkoppling alltid ges. Det är en tidskrävande uppgift att ge tydlig och konstruktiv 

återkoppling så därför kan det vara överväldigande för läraren att ge stora mängder läxa. Läxa 

bör aldrig vara en summativ bedömning då det är svårt att säkerställa en god reliabilitet men 

även för att det kan ge upphov till frustration, prestationsångest och stress som påverkar 

motivationen och målbilden negativt. Oavsett vilket syfte man har med läxan är det viktigt att 

eleverna förstår vad syftet är. 

 

Då läraren konstruerar läxan är det viktigt att ha syftet i åtanke. Läxan måste även utformas så 

att alla elever kan arbete autonomt med uppgifterna och det kan därför finns en poäng med att 

låta eleverna ha lösningsförslag tillgängliga, till exempel en videoinspelning där läraren löser 

uppgifterna. Det ger eleverna möjligheten att söka den information som behövs då eleven inte 

kan komma vidare med läxan vilket bör leda till minskad frustration.  
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Läxor kan ha en negativ påverkan på elevers identifiering med matematikämnet om eleven 

upplever frustration eller stress i samband med läxan. Detta kan skapas genom den kontext 

som eleven befinner sig i och kan ha en negativ påverkan på prestationen. Därför kan det 

finnas en poäng med att låta läxan vara frivillig. Ytterligare motivering för en frivillig läxa är 

att undvika att överbelasta eleven vilket ökar tendenser till fusk genom kopiering som i sin tur 

inte leder till ökade kunskaper. Man kan spekulera i att då läxan är frivillig innebär fusket ett 

större arbete än att inte göra läxan alls vilket även undviker felaktig information om eleverna. 

 

4.3 Förslag till framtida forskning 

Enligt mitt tycke ger studier av enstaka aspekter av läxan resultat med svag reliabilitet och 

tveksam validitet då vi fortfarande inte vet vilka faktorer som har betydelse. Stora variationer 

av resultat kan ses i liknande studier. Istället för att försöka hitta en enskild faktor med stor 

påverkan borde fokus ligga på att först kartlägga vilka faktorer som påverkar läxans effekt för 

att sedan undersöka hur kausalitet ser ut mellan faktorerna. Först när denna kartläggning är 

gjort borde försök till att mäta hur mycket dessa faktorer faktiskt påverkar göras. 

 

Enligt kritiken som presenteras i stycket 3.7 skulle det även vara av intresse att undersöka 

vilken kvalitet som läxor vanligtvis håller. Läxans kvalitet anses vara en viktig förutsättning 

för att läxan ska ge en positiv effekt men det är ytterst sällan som läxan i sig tas i beaktning 

vid studier om läxans effekt. En kartläggning av läxors kvalitet skulle medföra en kontext till 

de redan utförda studierna och möjligen förklara den stora variationen av resultat för liknande 

studier. 

 

Eftersom slutsatserna i denna studie har gjorts genom att sammanställa resultat från en mängd 

olika studier skulle det vara intressant att undersöka vilken effekt som läxa skulle få för 

eleverna och deras prestationer i ämnet matematik om läxan användes utifrån de 

förutsättningar som presenteras som svar på den andra forskningsfrågan. 
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