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1. Inledning  

Hela Sveriges befolkning har någon gång i livet varit i kontakt med skolans värld, 

antingen som elever själva eller som vårdnadshavare till elever i skolan, eller både 

och. På så sätt har de flesta mött matematik som ett skolämne och troligtvis även haft 

läxor inom matematik. 

Det är viktigt som lärare att förhålla sig till läxor, då det är en stor debatt i skolan och 

i samhället idag, både i kvälls- och dagstidningar (Sundén Jelmini, 2014, 7 februari). 

Detta är även anledningen till att vi valt att skriva om matematikläxor. Vare sig vi 

som lärare ger läxor eller inte ger läxor, kommer det finnas vårdnadshavare, elever, 

rektorer och kollegor som har andra åsikter om läxor än oss. Därför är det viktigt att 

kunna argumentera för eller emot läxans plats i undervisningen. Genom denna 

uppsats skapar vi oss en djupare kunskap inom området och kan då enklare 

argumentera för vårt val av läxor. 

Matematik är ett aktuellt ämne idag då tester gjorda av PISA precis har kommit med 

resultat som visar att elevers kunskaper inom matematik sjunker i Sverige jämfört 

med andra länder. Frågan är då om läxor har en inverkan i detta, vilket vi kommer 

kolla närmare på (Skolverket, 2013).  

Det finns en koppling mellan matematikläxor och elevers prestationer. Om elever 

regelbundet gör läxor i matematik så presterar de sedan bättre på tester (Van Voorhis, 

2010). Det är också viktigt att eleverna får stöttning hemma med sina läxor för att 

eleverna ska prestera bättre i matematik, menar Kitsantas, Cheema och Ware (2011). 

Men stöttnigen har även sina negativa effekter. Alla elever har inte samma möjlighet 

att få hjälp hemma med sina läxor vilket i sin tur leder till ökade klasskillnader i 

skolan (Hellsten, 2000). Läxläsning i hemmet kan också leda till trauman hos elever 

och spänningar mellan vårdnadshavare och barn kan skapas då vårdnadshavare tar 

rollen som lärare i hemmet (Lange & Meaney, 2011).  
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2. Syfte  

Syftet med detta konsumtionsarbete är att undersöka vilka olika typer av läxor som 

forskningen beskriver. Dessutom studeras vilken effekt läxor har på elevers 

motivation och prestation i matematik.  

2.1 Frågeställningar  

 Vilka typer av matematikläxor beskriver forskningen? 

 Hur kan läxor påverka elever i årskurs 4-6’s prestationer i matematik? 

 Hur kan läxor påverka elever i årskurs 4-6’s motivation i matematik? 
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3. Bakgrund 

Detta avsnitt kommer först att definiera de begrepp som är relevanta till syftet för 

denna konsumtionsrapport. Läxornas plats i i de tre senaste läroplanerna kommer 

även att presenteras. Genom att presentera hur styrdokumentens användning av läxa 

som begrepp, får vi en bild av hur läxans betydelse har förändrats över tid. Kapitlet 

innehåller sedan ett sammandrag från senaste Pisa-undersökningen, där resultaten 

visar att svenska elevers matematikkunskaper minskar. Kapitlet avslutas med olika 

forskares syn på läxor, i relation till hur läxorna förhåller sig till elevers fortsatta 

lärande.  

I detta kapitel ligger fokus på läxor i allmänhet. Detta är för att det senare, i 

diskussionen, ska kunna jämföras med resultatet, där fokus ligger på forskning om 

matematikläxor. 

3.1 Definitioner 

Nedan kommer begreppen läxa, prestation och motivation att definieras. 

3.1.1 Läxa 

Enligt Bonniers lexikon definieras ordet läxa som en hemuppgift och tankeställare. 

(Bonnier, 1991). Detta är en mer generell förklaring av ordet läxa, då den inte bara 

syftar på en läxa inom skolans värld. Hellstens (2000) definition av begreppet läxa 

lyder ”Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid” ”den kan vara en konkret 

uppgift som läraren ger år eleverna, men den kan även vara en uppgift som eleven 

själv har valt som hjälper eleven att utveckla sin egen kunskap” (Hellsten, 2000 s.120) 

Cooper (1989) ger en definition i likhet med Hellstens (2000). Cooper (1989) 

definierar läxa som en uppgift, vilken är skapad av lärare åt elever, som är avsikt att 

eleven ska utföra den efter skoltid. Skillnaden mellan Hellstens (2000) och Coopers 

(1989) definitioner är att Hellsten (2000) menar att en läxa även kan vara något som 

eleven valt själv, den måste inte vara skapad av läraren, som Cooper (1989) påpekar. 

I föreliggande studie kommer Hellstens (2000) definition av läxa att användas för att 

den innefattar vår tolkning av ordet läxa.  
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3.1.2. Prestation 

I denna studie kommer prestation definieras som något positivt som åstadkommits 

eller fullgjorts. 

3.1.3 Motivation 

Motivation definieras i denna studie som både inre och yttre motivation. Yttre 

motivation är när belöningen i att göra en viss sak inte ligger i själva uppgiften utan 

något utanför, till exempel ett betyg eller liknande belöning. Vid inre motivation har 

man en vilja att utföra något på grund av intresset i själva uppgiften (Woolfolk, 2004). 

3.2 Läroplanernas skrivningar om läxor som begrepp och arbetssätt. 

3.2.1 Lgr 80 

I Lgr 80 benämns begreppet läxa som en hemuppgift. I Lgr 80 står det att 

”hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta 

ansvar för en uppgift, anpassad efter dettas individuella förmåga, är en väsentlig del 

av den karaktärsdaning som skolan ska ge” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.52). En 

hemuppgift ska i så stor utsträckning som möjligt utföras i hemmet, om detta inte är 

möjligt, under särskilda skäl, ska eleverna få möjlighet att färdigställa läxan i skolan. 

Hemuppgiften och skolundervisningen ska vara av liknande karaktär. Hemuppgifterna 

bör även innefatta övningar och repetitioner så att elevernas kunskaper kan stärkas 

inom olika ämnen (Skolöverstyrelsen,1980). 

3.2.2 Lpo 94 

I Lpo 94 nämns varken begreppet läxa eller hemuppgift. Följande skulle kunna 

innefatta att läxor används som ett arbetssätt för att öka elevers personliga ansvar. 

Enligt Lpo 94 ska:  

”skolan sträva efter att varje elev  

 tar ett personligt ansvar för sina studier” (Utbildningsdepartementet, 1994 

s.13).  

”läraren skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina 

olika former”(s.9). Skolan och läraren ska alltså arbeta med varierade metoder och 
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arbetsformer för att varje elev skall få en god utveckling och möjlighet att lära sig 

matematik (Utbildningsdepartementet, 1994). 

3.2.3 Lgr 11 

Inte heller i Lgr 11 står ordet läxa utskrivet, det är dock fortfarande något som många 

lärare använder sig av, varför? Det står att ”läraren ska se till varje individs behov, 

förutsättningar och erfarenheter” (Skolverket, 2011, s14). En tolkning är att läraren 

måste variera sina metoder i undervisningen och att läxor då kan vara en arbetsmetod. 

”Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.” 

(Skolverket 2011,s 16). Här kan läxor vara ett sätt för vårdnadshavare att få en bild 

elevens utveckling och olika ämnesområden i skolan.  

I Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det att: 

”Skolans mål är att varje elev  

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.” (Skolverket 

2011, s.15).  

Likt i Lpo 94 kan detta mål innefatta läxor. Läraren kan ge en läxa för att eleverna ska 

ta mer personligt ansvar för sina studier, genom läxor. 

I de specifika kursmålen inom matematik finns inte heller någon koppling till läxor. 

Där nämns inte några metoder som ska användas för att elever ska tillägna sig det 

matematiska innehållet. Liksom andra delar av styrdokumentet genomsyras 

kursmålen i matematik av att lärare bör använda olika metoder för att olika elever lär 

på olika sätt (Skolverket, 2011). 

Sammanfattningsvis kan man se att begreppet läxa inte funnits i de tre senaste 

läroplanerna, trots detta har lärare sedan länge tillbaka använt läxor i undervisningen. 

Lgr 80 används dock hemuppgift som ett arbetssätt för eleverna. Fokus låg här på att 

hemuppgiften främst skulle lära eleverna att ta ansvar. I Lpo 94 ser man att begreppet 

hemuppgift har försvunnit. Det står dock fortfarande att eleven ska ta personligt 

ansvar något som går att koppla till det som står om hemuppgifter i Lgr 80. Även i 

Lgr 11 ligger fokus på elevernas ansvar för sina egna studier. I Lgr 11 ligger dock 
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mycket fokus på att eleverna lär på olika sätt och då skulle läxan kunna vara ett 

arbetssätt.  

3.3 PISA-rapporten 2012 

Matematik är en del av det som prövas i PISA
1
-undersökningarna vart tredje år, vilket 

gäller för alla OECD
2
-länder. I matematikämnet prövas ”En individs förmåga att 

formulera, använda och tolka matematik i en mängd olika sammanhang. Detta 

inkluderar matematiskt resonemang och att använda matematiska begrepp, 

procedurer, fakta och verktyg för att beskriva, förklara och förutsäga fenomen.” (s.4) 

Dessa förmågor kallas tillsammans för ”Mathematical literacy” (s.4). De hjälper 

individer att känna igen den roll matematiken spelar i världen och att göra 

välgrundade bedömningar och fatta beslut vilka är nödvändiga för konstruktiva, 

engagerade och reflekterande medborgare.  En tolkning av vad som menas med 

mathematical literacy är att eleverna har tillräckliga baskunskaper inom matematik för 

att förstå dem och kunna utnyttja dem i vardagen (Skolverket, 2014). 

Enligt OECD är PISA-undersökningen den mest övergripande bilden av elevers 

matematiska kunskaper. 

”PISA 2012 provides the most comprehensive picture of the mathematics 

skills developed in schools that has ever been available, looking not just at 

what students know in the different domains of mathematics, but also at 

what they can do with what they know. The results show wide differences 

between countries in the mathematics knowledge and skills of 15-year-

olds.” (OECD, 2013, s.6). 

 

Resultaten från PISA 2012 visar att svenska 15-åringars kunskaper sjunker i alla 

testade delar; läsförståelse, matematik och naturkunskap, vilket är utmärkande för 

Sverige. Svenska elever presterar nu under genomsnittet för OECD-länder 

(Skolverket, 2013). 

                                                 
1
 Programme for international student assessment 

2
 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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”I matematik är nedgången lika stor bland låg- och högpresterande elever. PISA 2012 

visar också att pojkar har försämrat sina resultat i större utsträckning än flickor i såväl 

matematik som läsförståelse och naturvetenskap.” (Skolverket, 2013). 

3.4 Vygotskijs syn på lärande 

Vygoskijs teorier om det sociokulturella perspektivet på lärande har haft stor 

betydelse för pedagogikens utveckling. Hans grundidé är att lärande sker i ett socialt 

samspel med varandra. Elever ska undervisas inom sin proximala utvecklingszon 

(ZPD), vilket betyder att man ska anpassa nivån efter vad eleven redan kan och sedan 

undervisa inom en möjlig ram för utveckling för att inte tappa motivationen. Att lära 

av varandra, och att lära av en person som har mer kunskap än man själv är också en 

viktig aspekt i det sociokulturella lärperspektivet (Woolfolk, 2004). Läxor görs ofta 

tillsammans med en vårdnadshavare och eleven tar då hjälp av en person som kan 

mer. 

Enligt Strandberg (2006) menar Vygotskij att elever ska ha ”plugghästens 

studieteknik” när de gör sina läxor (s.58). Med det menas att eleverna uppmuntras till 

aktivitet; att hjälpa varandra och att dela med sig. Det man själv inte har i huvudet kan 

man låna från en kamrat. Att jobba med läxor som en gruppuppgift är därför att 

föredra (Strandberg, 2006)  

3.5 Olika typer av läxor 

Österlind (2001) skriver att läxan kan vara frivillig eller ofrivillig och stor eller liten. 

Den kan ges tills nästa dag eller till om flera veckor. Läxan kan innebära att eleven 

ska förbereda, öva, producera eller sammanfatta och värdera. Läxan kan enligt 

Österlind (2001) också vara till för att kompensera frånvaro eller bristande framsteg. 

Yeung (2006) menar dock att fokus borde ligga på meningsfulla läxor. Hon fortsätter 

och skriver att läxor inte ska vara mekanisk repetition utan man ska fokusera på 

kvalité och inte kvantitet när det kommer till läxor inom matematik (Yeung, 2006). 

Yeung (2006) använder den definition av meningsful läxa som Curriculum 

Development Council (2002) kommer fram till. En meningsful läxa hjälper 

eleverna,”construct knowledge”, konstruera kunskap. Den ska även ”develop deeper 

understandings and connections amongst the concepts to which they have been 
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introduced”. Läxorna ska alltså även få eleverna att utveckla en djupare förståelse och 

kopplingar mellan de begrepp som de blivit introducerade kring. En meningsful läxa 

ska även ge möjlighet för eleverna att använda sig av kunskap de skaffat sig (Yeung, 

2006 s.4; Curriculum Development Council, 2002). 

Österlind (2001) och Cooper (2007) tar båda upp anledningar till att ge läxor men 

kommer fram till olika svar. Österlind poängterar att läxan kan användas på olika sätt, 

den kan vara ett sätt att öka elevernas studievanor och den kan utgöra en länk mellan 

skolan och hemmet. (Österlind, 2001). Cooper (2007) menar att den vanligaste 

anledningen till att ge läxor är för att elever ska lära sig något till ett prov, att öva på 

nytt eller titta tillbaka på gammalt material (Cooper, 2007). Hellsten (2000) däremot, 

anser att läxor är ett verktyg för att elever ska lära sig det som ska läras. Det tillhör 

den naturliga ordningen och har alltid förekommit i skolan som en del av 

undervisningen (Hellsten, 2000). 

3.6 Påverkar läxor elevers prestation? 

Lindell (1990) skriver om läxans effektivitet. Han kommer fram till att inte finns 

något samband mellan läxor och elevens prestation. Lindell (1990) drar då slutsatsen 

att det inte gör någon nytta med läxor för elevens prestation. Cooper (2007) däremot, 

presenterar både positiva och negativa effekter av läxor. Han anser att de positiva 

effekterna med läxor är att eleverna kan få en bättre förståelse för det som de ska lära 

sig. Cooper (2007) anser även att läxan ska hjälpa elevernas kritiska tänkande, 

motivera eleverna till att lära sig saker på sin fritid, att förbättra elevers attityd till 

skolan och att förbättra elevernas studievanor. Han anser dock att för många läxor kan 

leda till bristande motivation för eleverna. Cooper (2007) framhåller även att läxor 

kan ha både positiva och negativa effekter på elevers hemsituation. Läxorna kan ge 

eleverna möjlighet att visa sina vårdnadshavare vad de lär sig och detta kan även öka 

kontakten mellan skolan och hemmet (Cooper, 2007). Han ser även en negativ aspekt 

av att involvera vårdnadshavare i elevernas läxor. Han menar alltså att 

vårdnadshavare kan försvåra för eleven genom att förklara något på ett sätt som inte 

främjar elevens kunskapsutveckling (Cooper, 2007). 
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3.6.1 Tid i relation till läxor 

Enligt Hellsten (2000) tycker elever att läxans viktigaste uppgift är att man ska hinna 

med mer. Han menar att om de inte hinner med något på skoltid så ska de kompensera 

detta hemma, detta blir en göra-klart-läxa. Cooper (2007) påpekar i jämförelse med 

detta att för mycket läxor kan göra att eleverna inte har tid för sina fritidsaktiviteter, 

något som också är av vikt. När det kommer till andra typer av läxor vad innebär det 

då? En läxa kan ju som nämnt tidigare vara många olika saker (Hellsten, 2000). Hur 

ska man kunna rättfärdiga en läxa som handlar om repetition av tabeller? Här ses 

läxan ur ett tidsperspektiv. Läraren vet att det tar olika lång tid för elever att lära sig 

tabeller och vet att det är tidskrävande. Eleverna får då detta som läxa att göra på sin 

fritid (Hellsten, 2000). 

Hellsten (2000; 1997) menar att man ska ha läxor för att eleverna ska lära sig att ta 

personligt ansvar och strukturera sin tid. Westlund (2004) menar dock tvärtom; 

läxorna tar för mycket tid från elevernas fritid. Detta medför att eleverna får svårt att 

skilja på fritid och arbete vilket i sin tur kan ge upphov till stress. Ramdass och 

Zimmerman (2011) skriver likt Hellsten (2000) att det finns en koppling mellan 

personligt ansvar och läxor. De menar att elever använder sig av självreglering när de 

gör sina läxor, en typ av inre motivation, för att motivera sig själva. De anser att 

elever genom att använda sig av inre motivation tar personligt ansvar för sina läxor 

Självreglering är något som måste läras, genom att öva (Ramdass & Zimmerman, 

2011). 

Cooper (1989) uttrycker att läxan värderas högt, även att den inte alltid leder till bättre 

resultat. Hans forskning visar att för elever i mellanstadieålder, påverkas inte 

skolprestationer och resultat av läxor, men däremot i högre årskurser. Trots detta ger 

han rekommendationer till lärare för elever i årskurs 4-6 att ge läxor som motsvarar 

mellan en halv till två timmars arbete i veckan utanför skoltid. Dessa 

rekommendationer ger han för att han anser att läxorna är en del av fostran. De 

hjälper dem att skapa bra studievanor, får eleverna att få en positiv inställning 

gentemot skolan och de lär sig att lärande inte bara sker i skolan utan även utanför 

skoltid (Cooper, 1989). Även Lindell (1990) skriver om tidsupplägget för läxor. Han 

anser att om lågpresterande elever lägger 1-3 timmar per vecka på läxor tillåts de att 

nå samma nivå som genomsnittselever utan att dessa gör läxor. 
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Både Hellsten (2000) och Kidwell (2004) har konstaterat att flickor spenderar mer tid 

på läxor än pojkar. Även lågpresterande elever spenderar mer tid på sina läxor. 

Kidwell (2004) hävdar att det inte finns några samband mellan tiden elever lägger på 

sin läxa och sitt resultat. 

3.7 Påverkar läxor elevers motivation? 

3.7.1 Elevperspektiv 

Enligt Westlund (2004) ockuperar läxor elevernas fritid. Hennes studier visar att 

elever anser att läxorna medför minskad motivation och ökar stress hos elever på 

mellanstadiet. Eleverna säger att de stressar med läxorna för att det är för mycket 

arbete på för lite tid, att det är så tråkigt, att man inte får in något i huvudet, och att de 

förlorar det ”glada livet” (s.47). Elever anser att det skulle bli lättare att lära i skolan 

om de fick mer fritid (Westlund, 2004).  

Westlund (2004) har gjort en studie på elevers egna känslor inför läxor i årskurs 5. 

Eleverna valde olika typer av ansiktsuttryck, från ett glatt ansikte till ett bistert 

ansikte. 61 % av eleverna valde det bistra ansiktet. Som svar på frågan varför de valde 

det bistra ansiktet svarade eleverna att ”de tar för lång tid” och ”föräldrar vill att jag 

ska göra mina läxor” (s.37). Detta kan tolkas som att mer än hälften av eleverna 

bedömer att läxor inte är roligt och att de inte medför ökad motivation (Westlund, 

2004). Kidwell (2004) har också gjort forskning som visar att läxor inte ökar 

motivationen. Kidwell (2004) kommer fram till att det kan finnas flera olika 

anledningar till varför elever inte blir motiverade av sina läxor. Den första 

anledningen kan vara att eleven inte förstår uppgiften. Den andra anledningen kan 

vara att elever inte får tillgång till nödvändigt material eller böcker. Den tredje 

anledningen kan vara att försöka få uppgifterna mer intressanta. Hon hävdar dock att 

lärare kan motivera elever som inte har en lika stor lust att lära, genom att ge läxor. 

Hon fortsätter och ge olika förslag för hur lärare kan lösa dessa problem. Hon skriver 

att läraren kan ge alternativ, att eleverna får välja mellan två olika läxor, där eleverna 

lär sig samma innehåll. Genom att eleverna själva får välja känner de sig mer 

motiverade (Kidwell, 2004). 
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3.8 Hemmet och vårdnadshavarnas inverkan vid läxor 

Westlund (2004) anser att läxor inte är bra då de skapar en ojämnlik skola. Alla elever 

har inte samma förutsättningar till att få hjälp hemma. Hellsten (2000) håller med om 

detta och menar att läraren ska ha vetskap om vilka elever som har möjlighet att 

arbeta hemma. Alla elever har inte en tystare och bättre studiemiljö i hemmet. Vissa 

lärare använder sig av läxor för att svagare elever ska träna på ett specifikt innehåll, 

för att på så sätt minska glipan mellan kunskapsnivåerna hos elever (Hellsten, 2000). 

En negativ konsekvens av läxor är att de är ofördelaktiga för elever som inte har bra 

resurser i hemmet, eller för de som har vårdnadshavare som inte har tid att hjälpa till 

med läxorna (Westlund, 2004). Westlund (2004) anser att läxor kan bidra till 

skillnader mellan låg-, och högpresterande elever då svagare elever lätt kan uppleva 

att läxorna är för svåra, vilket även kan medföra minskad motivation (Westlund, 

2004). För att minska klyftan mellan hög-, och lågpresterade elever bör man enligt 

Hellsten (2000) ge läxor till de svagare eleverna för att de ska utvecklas till samma 

nivå som de starka eleverna.  

Lindell (1990) framhåller att läxläsningens effekter kan vara beroende av den hjälp 

eleven kan få i hemmet. Han fortsätter och konstaterar att en studiesituation i hemmet 

där eleven inte själv förstår och inte kan få hjälp av en vuxen inte kan vara en god 

arbetssituation. Hellsten (2000) skriver också om spänningar läxor kan skapa i 

familjen som resultat av läxor. 1994 gjordes en undersökning där man kom fram till 

att läxor kunde leda till att fler vårdnadshavare hjälpte sina barn. Men att detta även 

förtydligade skillnaden mellan hög-, och lågpresterande elever, där de högpresterande 

elevernas vårdnadshavare tenderade att hjälpa till mer (Kidwell, 2004). I Ek och 

Pettersons (1985) studie frågades det om eleverna brukade få hjälp med läxor i 

hemmet. Studien visade att tre av fyra elever brukade få hjälp med läxorna i hemmet 

om det behövdes. Vidare visade studien också att de flesta eleverna hade möjlighet till 

en lugn och behaglig studiemiljö i hemmet (Ek & Pettersson, 1985).
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4. Metod 
Detta examensarbete är ett konsumtionsarbete för fördjupning i lärarprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Det är en litteraturstudie, vilket innebär att redan gjord 

forskning, både internationell och nationell, har analyserats. Tillvägagångssätt 

presenteras i detta kapitel. 

4.1 Databassökningar 

Databassökningar har skett i ERIC 
3
. Vi har valt att använda ERIC då denna databas 

har ett fokus på pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). Artiklarna vi använt hittades med sökorden ”mathematics” och ”homework” vi 

fick då 936 träffar. De artiklar vi valt presenteras i tabellen nedan enligt den 

urvalsprocess som också presenteras nedan. 

 

Författare Titel År Sökord 

Dettmers, S., Trautwein, U., 

Lüdtke, O., Kunter, M., & 

Baumert, J 

Homework works if 

homework quality is high: 

Using multilevel modeling 

to predict the development 

of achievement in 

mathematics. 

2010 ”mathematics” 

”homework” 

Else-Quest, N, M., Hyde, J. S., 

& Hejmadi, A.  

Mother and Child 

Emotions during 

Mathematics Homework. 

2008 ”mathematics” 

”homework” 

Kitsantas, A. Cheema J., & 

Ware, H. W.  

Mathematics Achievement: 

The Role of Homework 

and Self-Efficacy Beliefs 

2011 ”mathematics” 

”homework” 

Lange, T., & Meaney, T.  

. 

 

I actually started to 

scream: emotional and 

mathematical trauma from 

doing school mathematics 

homework. 

2011 ”mathematics” 

”homework” 

Lindberg, S. M., Hyde, J. S., & 

Hirsch, L. M.  

 

Gender and Mother-Child 

Interactions during 

Mathematics Homework: 

The Importance of 

Individual Differences. 

2008 ”mathematics” 

”homework” 

Lubbers, M. J., Van Der Werf, 

M. P. C., Kuyper, H., & 

Hendriks, A. A. J.  

Does homework behavior 

mediate the relation 

between personality and 

academic performance? 

2010 ”mathematics” 

”homework” 

                                                 
3
 Education Resources Information Center 
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Martin, R. & Pickett, B.A. 

 

The effect of differentiated 

instructions on motivation 

and engagement in fifth-

grade gifted math and 

music student 

2013 ”mathematics” 

”homework” 

Van Voorhis, F. L.  Adding Families to the 

Homework Equation: A 

Longitudinal Study of 

Mathematics Achievement.  

2011 ”mathematics” 

”homework” 

Zhu, Y & Leung F.K.S  

 

Homework and matematics 

acheivement in 

HongKong: Evidence from 

the TIMSS 2003.   

2011 ”mathematics” 

”homework” 

4.3 Urval och avgränsningar 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013), sker urvalsprocessen i 6 olika steg enligt nedan: 

1. ”Identifiera intresseområde och definiera sökord.” 

2. ”Bestäm kriterier (tidsperiod och språk) för vilka studier som ska väljas.” 

3. ”Genomför sökning i lämpliga databaser.” 

4. ”Sök även på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående forskning 

inom området.” 

5. ”Välj relevanta titlar och läs sammanfattningar (abstracts).” 

6. ”Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering.”   

(s.83)  

Vi har använt oss av de stegen. Först när vi bestämt oss för att skriva om 

matematikläxor definerade vi sökorden ”mathematics” och ”homework”. Med de 

sökorden fick vi 936 träffar i ERIC. Vi valde att inte anpassa oss efter någon 

tidsperiod men däremot valde vi endast artiklar skrivna på svenska och engelska. Vi 

valde sedan ut relevanta artiklar genom att läsa sammanfattningar, studera titlar och 

nyckelord. Sedan läste vi artiklarna och gjorde kvalitetsvärderingar för relevansen. 

Vi har valt att avgränsa oss till artiklar som fokuserar på årskurserna 4-6, som har 

med matematikläxor att göra. Vi har fått välja bort många artiklar från sökresultaten 

för att de inte handlar om våra årskurser och matematikläxor. Dessutom föll många 

artiklar bort då de var skrivna på spanska. Vi avgränsade oss till att bara se på de 4 

första träffsidorna, för att vi ansåg att de matchade våra sökkriterier bäst. Endast 

artiklar som har varit gratis har använt. 
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 4.2 Manuell sökning 

En manuell sökning kan ske på olika sätt. Om man hittar en intressant artikel kan man 

utgå från referenslistan i den för att hitta andra artiklar som berör området (Eriksson 

Barajas et al. 2013) Dessa artiklar har vi hittat genom att granskat referenslistor från 

artiklar från databassökningen i relation till vårt syfte och våra frågeställningar: 

Författare Titel År  Hittades i 

Balli, S., Wedman, 

J., & Demo, D. 

Family 

involvement in 

middle-grades 

homework: effects 

of differential 

prompting 

1997 Mathematics 

Achievement: The 

Role of Homework 

and Self-Efficacy 

Beliefs 

Cooper, H. Synthesis of 

Research on 

Homework 

1989 Homework and 

matematics 

acheivement in 

HongKong: 

Evidence from the 

TIMSS 2003.   

Rønning, M Who benefits from 

homework 

assignments? 

2011 Grönmo, L.,S. 

(2013). Lekser i 

matematikk og 

naturfag. I Grönmo 

& Onstad (red.) 

Opptur og Nedtur 

(s.119-138). Oslo: 

Akademika forlag. 

Backe-Hansen, E., 

Bakke, A., Huang, 

L. 

Evaluering av 

leksehjelptilbudet 

1.–4. trinn. 

Sluttrapport 

2013 Grönmo, L.,S. 

(2013). Lekser i 

matematikk og 

naturfag. I Grönmo 

& Onstad (red.) 

Opptur og Nedtur 

(s.119-138). Oslo: 

Akademika forlag. 
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5. Resultat  

I detta kapitel sker en sammanfattning av olika forskares resultat om läxor inom 

matematik, i relation till de frågeställningar som detta arbete syftar på: 

 Vilka typer av matematikläxor beskriver forskningen? 

 Hur kan läxor påverka elevers i årskurs 4-6’s prestationer i matematik? 

 Hur kan läxor påverka elevers i årskurs 4-6’s motivation i matematik? 

Nedan presenteras resultaten i den ordning frågorna är ställda.  

5.1 Olika typer av matematikläxor 

För elever i årskurs 4-6 ska man ge matematikläxor för att förbereda för senare 

årskurser. Läxorna ska vara korta och utgå från material som finns i hemmiljön, för 

att eleverna ska koppla matematiken till vardagen, och ska leda till lyckade 

erfarenheter (Cooper, 1989).Van Voorhis (2010) anser dock att elever ska ha två olika 

typer av matematikläxor som man kan variera mellan. Detta för att engagera och 

stimulera eleverna och uppmuntra familjen att hjälpa till. Den ena ska vara inriktad på 

låg kognitiv inlärning, vilket han exemplifierar med enkel problemlösning och 

rutinmemorering vid till exempel tabellträning av multiplikationstabellerna. Den 

andra ska ha en högre kognitiv utmaning, där eleverna förstår och diskuterar 

matematik och problemlösning i matematiska termer kopplat till vardagslivet som 

eleven befinner sig i (Van Voorhis, 2010). 

Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Kunter och Baumert (2010) diskuterar matematikläxan 

ur ett annat tvådelat perspektiv än Van Voorhis (2010). De talar om en läxa som är 

individanpassad och en som är klassanpassad. De menar dock att konstruera en 

klassläxa som är kognitivtutvecklande för alla elever, och samtidigt inte för svår för 

några elever eller för lätt för andra, är näst intill omöjligt (Dettmers et al., 2010). 

Dettmers et al. (2010) anser att matematikläxan bör individanpassas så att läxorna är 

lagom svåra men ändå utmanande för alla elever. De menar även att motivationen 

kommer att öka hos eleverna om de får individuella läxor. 

Zhu och Leung (2009) däremot, argumenterar för tre typer av läxor i sin studie om 

olika typer av läxor. Den första är ”doing problem/question set” här får eleven ett eller 
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flera problem att lösa. Den andra är ”gathering data and reporting” här ska eleven 

hitta egna uppgifter som de antagligen arbetar vidare med på lektionerna. Den tredje 

typen är ”finding one or more applications of the content covered” där eleverna ska 

hitta en vardagsapplikation på något matematiskt fenomen. Av de tre typer av läxor 

som studien undersökt är det endast ”problem/question” som visar någon form av 

positiv inverkan på elevers kunskapsutvecklande (Zhu & Leung, 2009, s.916). 

Zhu och Leungs (2009) tre typer av läxor kan finnas både inom Van Voorhis (2010) 

tvådelade syn på läxa. Då Zhu och Leungs tre typer både kan vara av hög och låg 

kognitiv karaktär. Den tredelade synen på läxor (Zhu & Leung, 2009) kan även finnas 

inom Dettmers et al. (2010) två typer av läxor. Då de tre typerna av läxor både kan 

vara klassanpassade och individanpassade. 

5.2 Påverkar matematikläxor elevers prestation? 

Van Voorhis (2010) har gjort en studie där man kan se kopplingen mellan 

matematikläxor och elevers prestationer. De elever som gör sina matematikläxor 

presterar bättre på tester i matematik. Läxornas effekt på prestationen är stor (Van 

Voorhis, 2010). Det är både sinnesstämningen och kunskaperna i matematik som 

förbättras om eleven lyckas med sina läxor. Van Voorhis (2010) anser dock, i likhet 

med Lubbers et al. (2010) att inte tidsaspekten påverkar läxresultaten. Han menar att 

det inte är tiden eleverna lägger på sina läxor som ska räknas, det är istället hur bra 

läxorna är utformade som man ska titta på. En bra utformad läxa har enligt Van 

Voorhis (2010) en bra och tydlig instruktion för hur den ska genomföras och en tydlig 

koppling till läroplanen. För att påverka elevers resultat ska eleverna känna att 

matematikläxan är meningsfull och innehållet är relevant för vad som ska läras. Även 

Dettmers et al. (2010) fokuserar på matematikläxornas utformning. De menar att om 

elever ska gynnas av matematikläxor krävs att dessa läxor är på en nivå som är 

kognitivt utmanande men inte för svåra. Om en läxa är för svår eller på en nivå som 

eleven inte kan uppnå kommer läxan inte gynna elevens prestation. Läxan ska vara 

svår men inte så svår att eleven inte kan klura ut och lösa den. Genom en kognitivt 

utvecklande läxa får eleverna möjlighet att till exempel kombinera olika matematiska 

strategier och olika kunskapsområden inom matematik (Dettmers et al., 2010). 
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En läxa i matematik ska inte ges bara för att eleverna ska lägga mycket tid på den, 

utan för att de faktiskt ska förstå den och lära sig något av den (Van Voorhis, 2010).I 

sin studie finner Dettmers et al. (2010) en positiv relation mellan läxor med hög 

kvalité och elevers matematiska kunskap. Lärare kan således förbättra effektiviteten i 

sin undervisning genom att fokusera på kvalitén på de läxor de ger. Läraren kan 

genom att ge läxor med hög kvalité påverka elevers matematiska kunskap. Studien 

visar att det finns ett samband mellan valet av läxa och elevernas prestationer. Om 

läraren väljer att ge en läxa med låg kognitiv kvalité kommer detta inte öka elevers 

prestationer (Dettmers et al. 2010). Dettmers et al (2010) menar att en läxa med låg 

kognitiv kvalité endast går ut på att eleverna ska komma ihåg information. En sådan 

läxa hjälper inte eleverna att prestera bättre då de endast upprepar kunskap de redan 

har.  

5.2.1 Tid i relation till matematikläxor 

Dettmers et al. (2010) kommer fram till att lärarens val av läxan har ett samband med 

hur mycket tid eleven spenderar på läxan. Om eleven själv tror att läxan är ”bra” det 

vill säga har en hög kvalité kommer eleven spendera mer tid på läxan. Om en elev vet 

att läxor från en lärare har varit bra och av hög kvalité tidigare, kommer eleven i 

fortsättningen också spendera mer tid på läxan från den läraren. Lubbers et al. (2010) 

menar att läxan kan ses som ett arbetssätt som kan varieras och menar att eftersom 

olika elever lär på olika sätt gör vissa elever bättre ifrån sig vid vissa läxor. Eftersom 

elever lär sig bäst genom olika metoder. 

Zhu och Leung (2012) drar slutsatsen att ju längre tid elever spenderar på individuella 

läxor desto bättre resultat får de i matematiska tester. Normal tid som en elev lägger 

på matematikläxor är cirka 30-60 minuter per dag. Skulle eleverna lägga mer tid än så 

påverkas alltså resultatet positivt. Dettmers et al. (2010) kommer emellertid fram till 

att elever uppskattar att de i genomsnitt använder ca 2.6 timmar till sina 

matematikläxor i veckan. I kontrast till Zhu och Leungs resultat kommer Lubbers, 

Van Der Werf, Kuyper och Hendriks (2010) fram till att ju mer tid elever spenderar 

på en matematikläxa desto lägre betyg får de, Lubbers et al.(2010) menar att när en 

elev spenderar mer tid på en läxa kan detta bero på att eleven inte förstår läxan. Enligt 

Lindberg, Hyde & Hirsch (2008) lägger pojkar och flickor lika mycket tid på sina 

matematikläxor, trots att pojkar själva bedömer att de är bättre och har lättare för 
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matematik, än flickor (Lindberg et al., 2008). Lubbers et al. (2010) konstaterar även 

att de positiva effekterna på att göra färdigt matematikläxorna inte behöver ha med 

tiden som lagts på läxan utan kan istället vara beroende av andra variabler som hur 

mycket eleven har ansträngt sig och även om eleven är van att ha läxor (Lubbers et al, 

2010).  

5.3 Påverkar matematikläxor elevers motivation? 

5.3.1 Elevperspektiv 

Martin och Pickett (2013) poängterar att för att skapa motiverade elever så krävs 

valmöjligheter. De diskuterar hur motiverade personer gör olika uppgifter för att de 

finner dem intressanta, vilket leder till ökad kunskapsutveckling i matematik. Martin 

och Pickett (2013) pratar även om att elever blir mer motiverade om fokus ligger på 

själva uppgiften och inte på resultatet. Detta indikerar på att uppgiften måste öka 

elevernas kunskapsutveckling (Martin & Pickett 2013).  

Dettmers et al. (2010) menar att det finns en stark förbindelse mellan lärarens val av 

läxa och hur mycket eleverna ansträngde sig, både på individ och klassnivå. Elever 

som tyckte att läxorna var väl valda, valde att anstränga sig mer när de gjorde sina 

läxor. De fann även att elever som tyckte att läxorna var kognitivt påfrestande 

ansträngde sig mindre. En kognitivt påfrestande läxa är enligt Dettmers et al. (2010) 

en läxa som låter eleverna tänka på nya fenomen inom matematiken. Dettmers et al. 

(2010) undersöker om kvalitén på läxan påverkar elevers motivation. Valet av läxa 

har en positiv relation med ”homework expectancy” (Dettmers et al. 2010. s.468). 

Med ”homework expectancy” menar Dettmers et al.(2010) att eleverna tror att de har 

förmågan att klara sin läxa eller uppgift utan större problem. De kom fram till att det 

finns en positiv relation mellan kvalitén på läxan och elevernas motivation, något som 

även Martin och Pickett (2013) påpekar. Med detta menar Dettmers et al. (2010) att 

elever som uppfattar sin läxa kognitivt påfrestande har mindre tro på sin egen kunskap 

att klara läxan än andra elever (Dettmers et al. 2010). Forskning visar även att 

matematikläxor gör att elever blir mer ansvarstagande, vilket i sin tur påverkar elevers 

prestationer i matematik (Kitsantas et al., 2011). 
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5.3.2 Lärarperspektiv 

Martin och Pickett (2013) framhåller vikten av att läraren är motiverad för att 

eleverna ska bli eller vara motiverade. En lärare som är motiverad och motiverar sina 

elever har fördelar för alla elever, både hög-, och lågpresterande. Om lärare ger 

uppgifter som läraren själv tror på och känner motivation för ökar elevernas 

motivation. Ger läraren en läxa som hen anser är bra, genomtänkt och att den tillför 

något kommer det smitta av sig på eleverna och även de inspirerade att göra läxan 

(Martin & Pickett, 2013). 

5.4 Hemmet och vårdnadshavarnas inverkan vid matematikläxor 

Kitsantas et al. (2011) visar genom sin forskning att ju mer stöttning och hjälp eleven 

får i hemmiljön, desto bättre presterar de i matematik. Hon jämför detta med resultat 

från matematiktest i PISA 2003. För att öka resultaten i PISA-undersökningarna anser 

Kitsantas et al. (2011) att läraren ska uppmuntra till att eleverna får stöttning hemma 

med sina matematikläxor, då detta är en positiv faktor för ökad prestation på testen. 

Hon anser dock att det är viktigt som lärare att ta hänsyn till möjligheterna eleverna 

har med att få hjälp hemma. Vet läraren att vissa elever inte har möjlighet till hjälp 

med matematikläxor hemma måste läraren se till att antingen erbjuda den hjälpen i 

skolan, till exempel läxhjälp, eller så måste läraren konstruera läxorna så att eleverna 

inte behöver hjälp för att klara av dem, anser Kitsantas et al. (2011). Även Backe-

Hansen, Bakke och Huang, (2013) anser att eleverna bör få möjlighet att få läxhjälp. 

Medan Cooper (1989) hävdar att man inte ska blanda in vårdnadshavarna i elevernas 

läxor. 

Balli, Wedman och Demo (1997), Kitsantas et al. (2011), Cooper (1989) och Rønning 

(2011) anser att läxor kan öka skillnader mellan elever från olika socioekonomisk 

status. Kitsantas et al. (2011) menar att det en fördel för elever med välutbildade 

vårdnadshavare och som har tid att hjälpa till med läxorna, men läxorna ska inte bidra 

till ökade klasskillnader i vårt samhälle. Detta är anledningen till varför Kitsantas et 

al. (2011) anser att det antingen bör finnas läxhjälp eller att läxor inte behöver 

involvera vårdnadshavarna. Cooper (1989) anser som sagt att vårdnadshavare inte bör 

blandas in i läxläsningen Anledningen till detta är att alla vårdnadshavare har olika 
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bakgrund, utbildning och tidsresurser till att hjälpa. Det skapar då ett glapp mellan 

elever från olika socioekonomisk bakgrund. 

De elever som kommer från en högre socioekonomisk status, det vill säga de som har 

vårdnadshavare som har hög utbildning och bra arbeten, förbättrar sina resultat i 

matematik vid läxor. Detta beror främst på att de kan få bättre hjälp med läxarbetet i 

hemmet. De eleverna från en lägre socioekonomisk status drar inte nytta av läxor i 

matematik eftersom de troligtvis får sämre hjälp i hemmet (Rönning, 2011: Balli et 

al., 1997) 

Balli et al. (1997) menar att det inte bara är föräldrarnas kunskap inom matematik 

som är relevant utan att andra familjemedlemmars kunskaper även av viktiga. I deras 

studie svarade eleverna att 90 procent av hjälpen hemma stod föräldrarna för. De 

resterande 10 procenten är hjälp som de får av andra familjemedlemmar till exempel 

äldre syskon, mor-, eller farföräldrar. (Balli, Wedman & Demo, 1997). 

5.4.1 Problemsituationer som kan uppstå vid läxläsning av matematikläxor 

Lange och Meaney (2011) påpekar i sin artikel att läxor kan skapa ett trauma för 

många elever, speciellt för de som upplever matematik som ett svårt ämne. Psykiska 

påfrestningar ökar när eleverna inte klarar av att lösa räkneuppgifter som de ska träna 

på, eller när de övar multiplikationstabellerna (Lange & Meaney, 2011). När hjälpen 

från vårdnadshavare inte heller räcker till, kan trauman också uppstå. Sådana 

situationer kan vara när föräldrarna har lärt sig matematik, på ett annat sätt än vad 

eleverna är vana vid idag, och föräldrarna försöker förklara deras strategier som 

barnen inte är bekanta med och vice versa. Eftersom läxorna görs i hemmet finns det 

även en potential för eleven att få ett starkare psykiskt utbrott än vad de skulle fått i 

skolan, då detta beteende inte är lika vanligt i skolan. Relationen mellan 

vårdnadshavare och barnen kan påverkas mycket negativt av att det är 

vårdnadshavaren som tar rollen på läraren i hemmet (Lange & Meaney, 2011).  

Else-quest, Hyde och Hejmadi (2008) har analyserat mammornas och deras barns 

känslor som uttrycks under tiden de gör matematikläxor tillsammans. Om mamman 

visar positiva känslor inför matematik, så gör även barnen det. Det samma gäller 

negativa känslor. 
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6. Diskussion 

Syftet med denna konsumtionsrapport är att undersöka vilka olika typer av 

matematikläxor som forskningen beskriver, och hur dessa påverkar elevers prestation 

och motivation i matematik. I detta kapitel kommer en jämförelse mellan bakgrunden, 

där forskning om läxor i allmänhet presenteras, och resultatet, där forskning om läxor 

inom matematik presenteras, att ske. Detta för att kunna se likheter och skillnader och 

kunna jämföra forskning på läxor i ett allmänt perspektiv gentemot läxor inom 

matematikämnet. 

6.1 Olika typer av matematikläxor 

Westlund(2004) menar att läxan i allmänhet kan vara frivillig eller ofrivilig, hon 

menar även att läxan kan vara för att kompensera frånvaro. Yeung (2006) menar dock 

att fokus borde ligga på att läxan är meningsfull, läxan bör utveckla elevernas 

kunskaper. Som lärare bör man alltså tänka på dessa aspekter när man konstruerar 

läxor till eleverna. Van Voorhis (2010) anser att eleverna bör ha två typer av 

matematikläxor, en som är av låg kognitiv karaktär och en som är av hög kognitiv 

karaktär. Cooper (1989) menar att på mellanstadiet bör matematik läxorna vara korta 

och koppla matematiken till vardagen. Både en låg kognitiv och hög kognitiv 

matematikläxa kan vara meningsfull och utveckla elevers kunskaper inom matematik. 

Dettmers et al. (2010) menar att matematikläxan kan vara antigen klassanpassad eller 

en individanpassad läxa. De menar dock att det är svårt att göra en klassanpassad läxa 

som är kognitivtutvecklande för alla elever samtidigt. Dettmers et al.(2010) menar att 

en individanpassad läxa kan göras så den är kognitivtutvecklande för alla elever. 

Detta kan jämföras med Vygotskijs teori om att eleven ska utvecklas i sin proximala 

utvecklingszon, både i relation till att läxan ska vara individanpassad men även att 

den ska vara kognitivt utvecklande (Woolfolk, 2004). Zhu och Leung (2012) menar 

däremot att det finns tre typer av matematikläxor. De framhåller dock att det endast är 

varianten ”problem/quesion” som visar någon positiv inverkan på elevers prestationer 

(Zhu & Leung, 2009 s.916). 
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Sammanfattningsvis finns det olika typer av läxor. Det viktigaste med en läxa är att 

den är meningsfull, den bör utveckla elevers kunskaper. Läxan kan vara av hög och 

låg kognitiv karaktär, den kan vara individanpassad eller klassanpassad.  

6.2 Påverkar matematikläxor elevers prestation? 

Både i forskningen om läxor i allmänhet och i matematik försöker forskarna svara på 

varför man ska ge läxor. De olika forskarna är dock inte överrens om varför man ska 

ge läxor. Hellsten (2000) menar att läxor finns i skolan för att de tillhör en naturlig del 

av undervisningen och har alltid har förekommit i skolan. Österlind (2001) menar att 

läxor hjälper eleverna att öka studievanor. Detta är även någon som Cooper (2007) 

framhåller, han menar att detta bör vara fokus på mellanstadiet, eftersom läxor har 

liten betydelse för elevers prestationer på just mellanstadiet. Även Hellsten (1997) 

menar att läxor är ett sätt för elever att strukturera sin tid. Westlund (2004) menar 

tvärtom att läxor tar tid från elevernas fritid. Zimmerman och Ramdass (2001) menar 

att läxan kan användas för att eleverna får lära sig personligt ansvar. Kitsantas et al. 

(2011) menar att lärare bör ge läxor för att eleverna ska bli mer ansvarstagande. Att 

eleverna ska ta personligt ansvar är något som understryks i den nuvarande läroplanen 

men även något som funnits med i läroplanerna sedan 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980; 

Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2011).  

Van Voorhis (2010) anser att de som gör sina matematikläxor får också bättre resultat 

i matematiktest. Dettmers et al. (2010) har kommit fram till att det finns en positiv 

relation mellan läxors höga kvalité och elevernas kunskap. De menar att kvalitén på 

läxan har betydelse på elevers prestationer. De menar därigenom att man inte bör ge 

en läxa med en låg kvalité, då denna inte hjälper till att öka elevernas prestationer, 

medan en läxa med hög kvalité ökar elevers prestationer (Dettmers et al. 2010). 

Lindell (1990) kommer fram till att det inte finns något samband mellan läxor och 

elevers prestation, detta resultat har fokus på läxor i allmänhet och inte på 

matematikläxor. Han drar här slutsatsen att det inte finns någon mening att ha läxor 

eftersom dessa inte påverkar elevers prestationer (Lindell, 1990). Van Voorhis (2010) 

har funnit att matematikläxor har en stor effekt på elevers prestationer i matematik. 

Han menar att om eleverna regelbundet gör sina matematikläxor kommer de få bättre 

resultat på till exempel matematikprov. Van Voorhis (2010) poängterar dock att 
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utformningen av matematikläxan är viktig. Han menar att en matematikläxa måste 

vara meningsfull och relevant för att den ska påverka elevers prestation positivt.  

Cooper (2007) diskuterar de positiva och negativa effekterna av läxor och menar att 

läxor leder till att elever får bättre förståelse för ett innehåll, detta anser vi kan leda till 

att eleverna presterar bättre. Dettmers et al. (2010) menar också att läxans utformning 

är viktig för att öka elevers prestationer. De menar att läxan måste vara kognitivt 

utvecklande för att den ska leda till ett bättre resultat. I de positiva effekterna som 

Cooper (2007) nämner, menar han också att läxor kan leda till att eleverna får ett 

bättre kritiskt tänkande, vilket vi tror i sin tur leder till bättre prestationer. Cooper 

(2007) menar även att om elever har för mycket läxor kan deras motivation brista och 

detta leder i sin tur till sämre prestationer.  

6.2.1 Tid i relation till matematikläxor 

Många har diskuterat hur mycket tid elever bör spendera på läxor i allmänhet och 

matematik i synnerhet. Cooper (1989) menar att för elever på mellanstadiet har läxan 

ingen påverkan på elevers resultat. Cooper (1989) ger dock ändå en 

tidsrekommendation för hur mycket läxor mellanstadieelever bör ha. Han menar att 

mellanstadieelever bör spendera en och en halv till två timmar på läxor i veckan. I 

kontrast till detta har Dettmers et al.(2010) kommit fram till att elever i genomsnitt 

använder 2,6 timmar i veckan på bara matematikläxorna. Vi drar då slutsatsen att 

större delen av läxläsningen spenderas på matematikläxor. 

Dettmers et al. (2010) menar att om matematikläxan har en hög kvalité kommer 

eleverna att spendera mer tid på sin läxa. Det finns tvetydliga resultat på om tiden 

spenderad på läxan leder till bättre resultat. Zhu och Leung (2011) menar att ju mer 

tid elever spenderar på sina matematikläxor desto bättre resultat får de. Medan 

Lubbers et al. (2010) menar att om man spenderar mycket tid på sina matematikläxor 

gör man det för att man inte förstår dem. Ju mer tid elever lägger på läxan desto lägre 

resultat får de (Lubbers et al. 2010). 

Sammanfattningsvis kan man se att forskningen om läxor i allmänhet anser att lärare 

inte bör ge läxor för att det inte ökar elevers prestationer i ämnet, de anser att läxor 

bör ges för att öka elevers personliga ansvar. Forskningen om matematikläxor säger i 

kontrast till detta att matematikläxor kan påverka elevers prestationer i matematik 
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positivt. Forskare inom matematikläxan anser dock att fokus borde ligga på kvalitén 

av matematikläxan och inte på hur mycket tid elever spenderar på läxan.  

6.3 Påverkar matematikläxor elevers motivation? 

6.3.1 Elevperspektiv 

Westlund (2004) anser att läxor minskar elevers motivation över lag. Läxor ökar 

stress för elever och de förlorar det glada livet, menar Westlund (2004). Elever anser 

att läxor tar för lång tid och att de är tråkiga (Westlund, 2004). Detta kan tolkas som 

att läxor i allmänhet inte ökar motivationen hos elever. Kidwell (2004) finner att 

faktorer som att eleven inte förstår uppgiften, att de inte får tillräckligt med 

nödvändigt material och att uppgiften inte är tillräckligt intressant gör att eleverna inte 

blir motiverade av sina läxor.  

För att istället skapa motivation till att göra sina läxor ger Kidwell (2004) exemplet att 

eleverna själva får välja mellan två olika alternativ av läxor, som båda testar samma 

saker. Detta för att ge eleverna valmöjligheten att påverka valet av sin egen läxa 

(Kidwell, 2004).  

För att koppla det här till matematikläxor så överensstämmer det som Kidwell (2004) 

anser med vad Dettmers et al. (2010) kommit fram till. Det finns en stark förbindelse 

mellan valet av läxa och hur mycket eleverna är beredda att anstränga sig. Om läxorna 

är kognitivt påfrestande anstränger sig elever mindre men däremot om läxorna är väl 

valda och anpassade efter eleverna är de beredda att anstränga sig mer (Dettmers et 

al., 2010). Martin och Pickett (2013) har också kommit fram till att man ska ge 

eleverna valmöjligheter för att de ska bli motiverade att göra sina läxor. Om eleverna 

finner läxorna intressanta och blir motiverade leder det till ökad kunskapsutveckling i 

matematik. Fokus ska också ligga på själva uppgiften och inte på resultatet (Martin & 

Pickett, 2013).  

För att öka motivationen att göra matematikläxan bör läxorna individualiseras. Det 

blir då enklare att få läxorna i rätt svårighetsgrad anpassad efter elevernas 

kunskapsnivåer (Dettmers et al. 2010). Hellsten (2000) presenterar ett sätt att 

individanpassa läxan, det är att ge läxor till de svagare eleverna för att minska 

skillnaderna i kunskapsnivåer hos elever.  
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Dettmers et al. (2010) finner också att kvalitén på matematikläxan påverkar elevens 

motivation att göra den. Det betyder att det både är läxor i allmänhet och 

matematikläxor som ska vara av hög kvalité och vara tillräckligt intressanta för att 

eleverna ska bli motiverade (Kidwell, 2004; Dettmers et al. 2010). 

6.3.2 Lärarperspektiv 

Att läraren är motiverad är en viktig aspekt för att eleverna ska bli motiverade, menar 

Martin och Pickett (2013). Om läraren själv kan motivera varför uppgiften är viktig 

för elevens matematikkunskaper, blir eleven motiverad oavsett om eleven är hög- 

eller lågpresterande (Martin & Pickett, 2013). Här drar vi slutsatsen att detta inte bara 

gäller uppgifter i skolan utan även läxor. Därför anser vi att om man har en positiv 

inställning till matematikläxor själv så kommer eleverna att ta emot läxan med en 

positiv inställning. 

Sammanfattningsvis är det olika saker som påverkar om en elevs motivation ökar på 

grund av matematikläxor. Det är viktigt att som lärare vara motiverad av alla de 

uppgifter man ger för att eleverna ska bli motiverade av dem. Även valet av 

matematikläxa är viktigt. Både att eleverna kan få välja mellan olika läxor men även 

att lärarens val av läxa är bra och läxan håller en hög kvalité. 

6.4 Hemmet och vårdnadshavarnas inverkan vid läxor 

Kitantas (2011) framhåller att läxor kan påverka resultaten i matematik i PISA-

undersökningarna. Detta beror på att elever då kan få hjälp hemma med 

matematikläxorna, vilket är en positiv faktor för ökat resultat i tester. Eleverna är 

beroende av den hjälpen de kan få hemma, och har de vårdnadshavare som inte har 

möjlighet till att hjälpa till, har de inte samma förutsättningar för att lyckas (Kitsantas 

et al., 2011). Eftersom svenska elevers kunskaper i matematik sjunker, kan vi dra 

slutsatsen att svenska elever inte får den stöttning hemifrån som de behöver 

(Skolverket 2013). 

När det gäller läxor i allmänhet påpekar både Westlund (2004) och Hellsten (2000) 

negativa effekter av att eleven får hjälp med läxor i hemmet Elever från låg 

socioekonomisk status, har inte samma möjlighet att få bra hjälp i hemmet som elever 

från hög socioekonomisk status. Detta skapar enlig Westlund (2004) en ojämlik skola. 
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Läxorna blir då ofördelaktiga, de elever från hög socioekonomisk status har bättre 

förutsättningar att lyckas med läxan, vilket ökar klyftan mellan elever från låg och 

hög socioekonomisk status (Westlund 2004; Hellsten, 2000). Även Lindell (1990) 

framhåller att effekten av läxläsningen påverkas av möjligheten till hjälp hemma. Det 

blir ingen god arbetssituation i hemmet om vårdnadshavarna inte är kapabla att hjälpa 

sina barn med läxorna (Lindell, 1990). Cooper (1989) hävdar att man inte ska ta hjälp 

av sina vårdnadshavare när man gör sina matematikläxor eftersom de har olika 

bakgrund, utbildning och tidsresurser varierar. Ek och Petterssons (1985) studie visar 

dock att de flesta elever har en bra och lugn miljö till skolarbete hemma och att tre 

fjärdedelar av alla elever får hjälp med läxorna hemma om det behövs.  

Kopplar man detta till läxor i matematikämnet kan vi se att detta överensstämmer. 

Enligt Balli, Wedman och Demo (1997) sker 90 procent av hjälpen med 

matematikläxor som elever får av föräldrarna, de resterande 10 procenten är hjälp som 

de får av andra familjemedlemmar. Detta kräver att flera familjemedlemmar, inte bara 

föräldrarna, har breda kunskaper i matematik (Balli, Wedman & Demo, 1997). 

Rønning (2011) anser att läxor i matematik skapar större sociala skillnader mellan 

elever. Klyftan mellan eleverna från olika socioekonomisk bakgrund ökar på grund av 

matematikläxor. Detta beror, likt läxor i allmänhet, på att de med möjlighet till bättre 

hjälp hemma presterar bättre vid tester (Rønning, 2011; Balli, Wedman & Demo, 

1997) På grund av detta har man på många skolor börjat med läxhjälp efter skoltid 

(Backe-Hansen et al., 2013). Hellsten (2000) anser att lärare endast ska ge läxor till 

lågpresterande elever för att de ska komma upp till samma nivå som de 

högpresterande eleverna, som ett förslag till att minska skillnader mellan elever från 

olika socioekonomisk status (Hellsten 2000). Detta kan i sin tur leda till det som 

Westlund (2004) kallar en ojämnlik skola. 

Att som barn göra matematikläxor tillsammans med sina vårdnadshavare är även 

något Vygostskij förespråkar. Hans teori är att man ska ta hjälp av en person med mer 

kunskap för att lära sig själv. Lärande sker i samspel med varandra. Att få hjälp med 

läxorna av en förälder, eller familjemedlem, med mer kunskap i matematik än vad 

man själv har är att föredra (Strandberg, 2006; Woolfolk, 2004). Vårdnadshavarnas 

känslor för matematik smittar även av sig på barnen, enligt Else-Quest, Hyde och 

Hejmadi (2008). Om mamman visar positiva eller negativa känslor inför matematik, 
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så gör barnet detsamma. Av detta kan vi dra slutsatsen att föräldrar kan påverka hur 

deras barn ser på matematikläxor till stor grad. 

6.4.1 Problemsituationer som kan uppstå vid läxläsning av matematikläxor 

Lange och Meaney (2011) hävdar att relationen mellan vårdnadshavare och barn kan 

påverkas negativt av att göra läxorna tillsammans. Trauman och psykiska 

påfrestningar kan öka när eleven inte klarar av att lösa läxuppgifterna som till 

exempel tabellträning av multiplikationstabellerna, vilket kan påverka relationen 

mellan vårdnadshavare och barn (Lange & Meaney, 2011). Hellsten (2000) anser 

också att läxor kan skapa spänningar i familjen. Cooper (2007) presenterar både 

positiva och negativa effekter som kan uppstå i hemmet. Positivt är att man ökar 

kontakten mellan skolan och hemmet och att eleverna får visa vad de lär sig i skolan. 

Negativt är att vårdnadshavare försvårar för eleverna med för svåra eller andra 

förklaringar (Cooper, 2007) 

Sammanfattningsvis har vårdnadshavarna en stor roll vid elevers matematikläxor. 

Elever som har vårdnadshavare med högre socioekonomisk status har en fördel när 

det gäller görandet av matematikläxor, jämfört med elever som har vårdnadshavare 

med lägre socioekonomisk status. Att få hjälp av en vårdnadshavare kan vara både 

positivt och negativt för elever, eftersom vårdnadshavarna kan hjälpa med även 

stjälpa eleverna.  

7. Avslutning  

Avslutningsvis anser vi att läxan bör ha en plats i matematikundervisningen, eftersom 

den till viss del både påverkar elevers motivation och prestation positivt. Det är dock 

viktigt att läxan som ges är av en hög kvalité, har ett tydligt syfte och att målet för 

eleven är klart. Det är även viktigt att tänka på utformningen av läxan eftersom läxor 

ofta görs i samråd med vårdnadshavare och dessa har olika möjligheter att hjälpa sina 

barn med läxorna. Läraren måste veta om eleverna har möjlighet att få hjälp med 

läxorna hemma för att kunna ge olika typer av matematikläxor.  
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