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ABSTRACT 
  
Begreppet läxa nämns inte i skolans styrdokument. Trots det är läxan en förgivet 
tagen aktivitet som alltför sällan ifrågasätts av lärare, föräldrar eller ens elever. Hur 
upplever egentligen elever läxläsningen i matematik och vilken koppling ser de 
mellan matematikläxan och matematikundervisningen i skolan? Vårt syfte med 
denna uppsats är att lyfta fram matematikläxan ur ett elevperspektiv. För att kunna 
göra det har en enkät delats ut till 67 elever på fyra olika skolor. Vi har även 
intervjuat tio stycken av eleverna för att få utförligare svar på våra frågeställningar.  
  
Resultatet av studien visar att elever är relativt neutralt inställda till matematikläxan 
De flesta elever upplever läxan som ett verktyg för att bli bättre i matematik, vilket 
de anser är viktigt för framtida yrkesliv. Det mest framträdande resultatet visar att 
elever upplever att det finns brister i läxans form och innehåll. Även om räkning i 
matematikboken upplevs som positivt uttrycks ändå en önskan om variation i 
undervisningen, med inslag av utomhusmatematik, praktiska uppgifter, 
problemlösning och tillgång till material. Studien visar även att elever tycker om den 
kommunikativa delen av matematikundervisningen och de flesta elever upplever att 
de får tala matematik i meningsfulla sammanhang vid gruppuppgifter och 
genomgång av matematikläxan. 
 
 
 



 

FÖRORD 
  
Med den här uppsatsen avslutar vi resan mot att ta lärarexamen. Först vill vi rikta ett 
stort tack till er elever som delat med sig av tankar och erfarenheter. Genom era svar 
har vi fått ta del av ett hittills rätt outforskat område, nämligen elevers perspektiv på 
matematikläxorna. Vi vill även tacka lärarna för ett vänligt bemötande och en stor 
samarbetsvilja under våra besök.  
  
Vi tackar även vår handledare Marianne Dahl som hela tiden har trott på oss under 
arbetets gång. 
   
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till nära och kära som funnits med på denna resa. 
Tack för att ni har velat dela både glädje och frustration med oss.  
  
Kalmar i juni 2008 
  
Ann-Sofie Österman-Pirovic 
Åsa Johnsson 
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1 INTRODUKTION 
 
Vi är två lärarstudenter som är i slutfasen av vår utbildning. Under studietiden har vi 
inte stött på tidigare forskning eller annan litteratur som tagit upp läxan. Det har inte 
heller getts möjlighet att diskutera området läxor tillsammans med andra och detta 
trots att vi som färdigutbildade lärare förväntas ha kunskaper om vad, hur och varför 
vi ger elever läxa. 
 
I nuvarande läroplaner står ingenting skrivet om läxor, men trots det ses läxan ofta 
som en självklar och naturlig del av skolarbetet som både lärare och föräldrar 
generellt värderar högt och inte ifrågasätter eller reflekterar över. Ett oreflekterat 
högt värde är dock något den svenske läxforskaren Jan–Olof Hellsten (1997) ställer 
sig kritisk till. 
 

Som om själva fenomenet - trots att det kan vara nästan vad som helst - skulle ha 
förmågan att skapa positiva effekter bara man kallar det läxa eller hemuppgift 
(Hellsten, 1997, s.215).  

 
Vad är då en läxa och vad kännetecknar en läxa? Studerar man begreppet är det svårt 
att hitta en tydlig och klar definition på begreppet. Nationalencyklopedin (2008) 
definierar läxa som en avgränsad skoluppgift för hemarbete och så väljer även Harris 
Cooper (2001), en internationellt erkänd läxforskare, att definiera begreppet. 

 
Homework can be defined as tasks assigned to student by schoolteachers that are 
intended to be carried out during non-school hours (Cooper, 2001, s. 3). 

 
I den offentliga debatten i Sverige framträder läxan ofta som en symbol för effektivt 
arbete och ett sätt att förbättra skolan. Folkpartiet (2006) tar i rapporten Leve 
Pluggskolan upp tankar att den svenska skolan kan förbättras genom att skriva in 
läxan som en obligatorisk del i läroplanen och ge eleverna fler läxor. Alltför ofta sker 
debatten om läxor kring dess vara eller icke vara istället för vilken betydelse den har 
för elevers lärande. I en enkätundersökning som Lärarnas tidning (2008) utfört har 
391 lärare svarat på frågan ”Varför ger du läxor? De främsta skälen lärarna gav till 
varför de ger elever läxa är att de ska lära sig ta ansvar och att vårdnadshavarna ska 
bli delaktiga i skolarbetet. Det är något vi själva mött ute i verksamheterna och 
ställer oss lite frågande till. Är inte läxan i själva verket en rätt outnyttjad resurs där 
man tappar bort kopplingen mellan läxan och ämnet? För oss har det varit särskilt 
svårt att se hur matematikläxan används i en kontext med övriga undervisningen och 
på vilket sätt matematikläxan bidrar till ett lärande för eleven. Erfarenhet säger oss 
att matematikläxan ofta ges i form av färdigkonstruerat material i läroboken och att 
uppföljningen består av att läraren rättar elevens räknefel. 
 
Syftet med denna uppsats är att lyfta fram matematikläxan ur ett elevperspektiv. 
Genom att ta reda på hur elever upplever och uppfattar undervisningen är att det ska 
ge ökad medvetenhet och kunskap om vad, hur och varför vi ger elever läxor.   
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1.1 Begreppsdefinition  
  
I problemformulering, undersökning, resultat och diskussion används begreppen 
upplevelse och uppfattningar. Det läggs dock ingen djupare tolkning i begreppen i 
uppsatsen annat än att de är till hjälp för att undersöka matematikläxan ur ett 
elevperspektiv. Vi har valt att utgå från Nationalencyklopedins(2008) beskrivning av 
begreppen: 
  
uppfattning  

 
personligt sätt att betrakta och bedöma något  

  
 
upplevelse 
 

något som man upplevt… utvidgat om svårbeskrivbar el. oanalyserad 
(helhets)känsla 

 

 

1.2 Skolans styrdokument 
 
I följande avsnitt presenteras inledningsvis en kort historisk överblick av läxan som 
begrepp och fenomen i styrdokumenten. Detta för att få tag i vad läxan har haft för 
funktion i undervisning och lärande. Därefter beskrivs vad dagens läroplan och 
kursplan i matematik säger beträffande matematik och lärande. 
  
Genom att göra en historisk tillbakablick kan det konstateras att begreppet läxa 
funnits med och behandlats i samtliga läroplaner fram till Lpo 94, då ordet valts att 
tas bort.  Då läxa eller hemuppgifter beskrivs i Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 
62) och Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) förekommer det i anknytning till att 
eleven ska träna sig i att ta eget ansvar för studieuppgifter. I Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) står ingenting om varken läxor eller hemuppgifter, 
men ordet ansvar förekommer och det i samband med elevens studier och arbete.  I 
riktlinjerna står det bland annat att skolan ska sträva efter att eleven tar ett personligt 
ansvar för sin arbetsmiljö och sina studier och att läraren utgår från att eleven både 
vill och kan ta ansvar för sitt lärande och skolarbete. I Lpo 94 framgår dessutom att:   
  

Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att 
man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 19). 

  
När det gäller lärande och matematikundervisning är det ett kommunikativt, kreativt 
och problemlösande arbets- och förhållningssätt som framträder i styrdokumenten. I 
kursplanen för matematik framgår det bland annat att: 
  

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande 
efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (Skolverket, 2000).  
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Liknande tankegångar framgår i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) där det 
lyfts fram att eleven ska kunna tillämpa ett matematiskt tänkande i vardagliga 
situationer. Vidare ska skolan sträva efter att varje elev:           
  

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 
redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 
erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.15). 

  
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) omtalas även att utbildningen ska vara 
likvärdig för alla, vilket innebär att den ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov. Genom att utgå från elevens erfarenheter, språk och kunskaper främjas 
vidare lärande och kunskapsutveckling. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrundskapitlet kommer tidigare forskning och litteratur inom området 
matematik och läxa att presenteras. Kapitlet tar även upp det teoretiska ramverk som 
studien stödjer sig på. Valet har gjorts att väva samman tidigare forskning med övrig 
litteratur för att läsaren lättare ska kunna följa författarnas tankegångar.  
 
 

2.1 Läxa 
 
Under följande rubrik kommer aspekter som läxans form, innehåll, syfte och effekter 
att behandlas.  På grund av den begränsade tillgång till forskning och litteratur som 
behandlar ämnet ur ett elevperspektiv, samt begränsad forskning om matematikläxor, 
presenteras vissa rubriker ur en mer generell synvinkel. Förhoppning är ändå att det 
ska ge läsaren en bättre helhetsbild över bakgrunden till denna uppsats. 
 
 

2.1.1 Läxan ur ett elevperspektiv 
 

Elever uppfattar generellt läxors funktion och nytta annorlunda än vuxna, skriver 
Ingrid Westlund, fil. dr. i pedagogik och universitetslektor vid Linköpings 
Universitet (2004). 

 
Det är slående hur elevernas och de vuxnas (föräldrars, lärares) uppfattningar går 
isär när det gäller läxors funktion och nytta. De vuxna ser läxan som möjlighet 
medan eleverna betraktar läxor som tecken och svar på någon form av brist.  
Man får (har) läxor för att man inte kan eller vill (Westlund, 2004, s. 63).  

 
En vanlig uppfattning hos eleverna är att läxor finns och måste göras bara för att 
lärare eller föräldrar kräver det. Bristen på tid i skolan eller det faktum att man inte 
kan planera sin tid effektivt, anges som andra skäl. Det intressanta, understryker 
Westlund (2004), är att elever i undersökningen inte förknippar läxor med lärande.  
 
Rektor Ulf Leo (2004) beskriver i sin magisteruppsats Läxor är och förblir 
skolarbete att elever generellt inte ifrågasätter läxor utan uppfattar dem som en 
självklar del av vardagen. Harris Cooper (2001) menar vidare att läxor inte har någon 
direkt påverkan på elevers attityd till skolan, lärare eller specifika ämnen. Det är 
dock något Ingrid Westlund (2004) ifrågasätter då hon menar att läxor i allra högsta 
grad väcker känslor hos eleverna. Författarens undersökning visar att elever uttrycker 
känslor som frustration, ilska, stress och trötthet i samband med läxor och det främst 
på grund av att de tar för mycket av fritiden. En del av eleverna framställer en 
önskan om mer tid att göra sina läxor, medan vissa hellre vill ha längre skoldagar för 
att slippa läxor. Eleverna ger uttryck för en tydlig längtan efter kamratsamvaro, men 
trots det är läxor något eleverna gör och läser på egen hand och inte tillsammans med 
kompisar, poängterar Westlund. 
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2.1.2 Läxans syfte och effekter 
 
Läxforskaren Jan – Olof Hellsten (1997) tar upp att många lärare anser att läxor i de 
tidigare åren i skolan är ett bra sätt för eleverna att träna sig i studieteknik inför högre 
skolår. Tysken Ulrich Trautwein (2007), som undersökt elevers prestationseffekter 
vid matematikläxor, och Harris Cooper (2001) har båda funnit att läxor kan ha en 
positiv effekt på elevers studieresultat. Författarna lyfter fram att läxan har störst 
effekt om den är kort och ofta förekommande. Enligt Cooper (2001) bör läxan helst 
förkomma flera gånger i veckan.  
 
Elever som känner en inre motivation och anstränger sig lyckas bättre 
prestationsmässigt, skriver Ulrich Trautwein (2007) i tidskriften Learning and 
Instruction. Trautwein hävdar dock att ju längre tid en elev lägger på läxan inte 
nödvändigtvis kan tolkas som att eleven är mer motiverad och anstränger sig mer. 
Snarare kan det ses som en indikation på att eleven har vissa matematiska 
svårigheter. I sin studie om elevers prestationsutveckling i matematik fann 
pedagogikprofessor Astrid Pettersson (1990) liknande resultat. Cooper (2001) skriver 
också om relationen mellan studieresultat och den tid eleven spenderar på läxan och 
menar att det inte finns belägg för vilket som påverkar det andra.  
 
Elever har fler rätt eller presterar bättre med sina läxor om det har gått några dagar 
sedan man arbetade med stoffet i skolan, enligt Cooper (2001). Vilken typ av respons 
eleverna får på läxan spelar dock ingen större roll för deras prestationer. Det är ändå 
betydelsefullt att alltid samla in läxan och även ge respons. Läraren signalerar då att 
han/hon anser att läxan är viktig och att det är något som eleverna bör ta seriöst. Det 
finns annars en risk att läxan känns meningslös för eleven. Läxorna bör användas för 
att få syn på vad eleven behöver hjälp med och inte som om det vore ett prov som 
ska rättas (a.a.).  
 
Cooper (2001) har vidare funnit att effekterna av läxorna varierar kraftigt beroende 
på elevernas ålder. Läxor har dubbelt så stor effekt på prestationerna hos elever i 
grundskolans senare år än hos elever i de lägre skolåren. Flera resultat pekar på att 
yngre elever har mindre koncentrationsförmåga, de blir lättare distraherade i hemmet 
och har ännu inte lärt sig en bra studieteknik. Cooper menar ändå att det generellt är 
bättre med hemläxor än att lägga till samma arbetsuppgifter under skoltid. 
Författaren resonerar i sin bok The battle over homework även kring frågan ifall 
läxor ska vara obligatoriska eller frivilliga. Han menar att även om det inte går att dra 
några generella slutsatser på grund av för få gjorda studier, är det ändå en risk att 
frivilliga läxor inte blir färdiggjorda.  
 
 

2.1.3 Läxans innehåll  
 
Universitetslektor Eva Österlind (2001) poängterar att det inte gjorts mycket 
forskning kring läxans innehåll och pedagogikprofessor Ebbe Lindell (1990) menar 
att det rentav är märkligt att ingen intresserat sig för denna aspekt av läxan. Ingrid 
Westlund (2004) hävdar att läxan är en förgivet tagen aktivitet och anser liksom 
Lindell (1990) att det behövs mer forskning i ämnet. Det är även viktigt att ta reda på 
elevernas upplevelser och uppfattningar kring läxan eftersom frånvaron av ett 
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elevperspektiv för närvarande har lämnat fältet till vuxnas uppfattning, understryker 
Westlund.  
 
Efter att ha studerat lärarhandledningar i matematik fann Hellsten (1997) att 
skoluppgifter och läxuppgifter såg likadana ut. Det enda som utmärkte 
läxuppgifterna var det faktum att de kallades för läxa. Hellsten framhåller att 
innehållet i läxorna ofta fokuserades på att befästa kunskaper, träna färdigheter, 
förbereda för prov och arbetsfostra. De flesta läxor verkar bestå av rutinartade och 
traditionella uppgifter hämtade ur läromedel, säger Österlind (2001) och betonar 
vidare att problemlösning och uppgifter som går att lösas på flera sätt är ovanliga. 
 
Leo (2004) tar i sin magisteruppsats upp att om läxor bygger på saker som eleven 
redan behärskar blir det lättare att minnas stoffet.  Eleven behöver förstå innebörden i 
det som ska lagras i minnet. Handlar det om att lära sig rabbla något som eleven inte 
förstår blir det svårare komma ihåg informationen. Det behövs därför väl förberedda 
och meningsfulla läxor för att underlätta minneslagring.  
 
 

2.1.4 Läxläsningen i hemmet   
 
Olika generationer har lärt sig matematik på skilda sätt, vilket innebär att föräldrar 
kan ha svårt att hjälpa sina barn med läxorna, nämner Löwing och Kilborn (2002). 
För att föräldrarna ska kunna hjälpa och känna sig delaktiga i barnens lärande bör 
skolan vara mer tydlig över vad elever ska lära sig och på vilket sätt. Leos (2004) 
undersökning visar att föräldrar upplever en brist i dialogen mellan hemmet och 
skolan. De känner att skolan varken ställer krav eller ger information om hur läxorna 
ska genomföras och framförallt upplevs matematikläxorna problematiska.  
 
Enligt Cooper (2001) anser lärare att föräldrars delaktighet i barns läxor kan vara 
antingen positivt eller negativt. Likväl som engagerade föräldrar kan öka elevens 
lärande och skapa en god kontakt till skolan, kan alltför involverade föräldrar skapa 
prestationskrav och stress hos eleven. Föräldrar som å andra sidan har svårt att axla 
lärarrollen hemma och saknar kunskap i hur de ska ge instruktioner kan också 
hämma lärandet hos elever. Cooper såg dessutom i sina studier att en viss typ av 
hjälp kan gynna en elev medan den missgynnar en annan. Det fann även Knollman 
och Wilde (2007) indikationer på i sin studie, där de kunde se att vissa elever 
upplever läxläsningen mer positivt om de får stöd och uppmuntran, medan andra av 
att få mer själständighet. Cooper (2001) menar att det visar på betydelsen av att 
lärare och föräldrar bör ta ställning till barnets förmåga innan man bestämmer vilken 
typ av stöd föräldrarna bör ge.   
 

Our results are consistent with the suggestion that an active teaching role for 
parents may be most appropriate for students in early grades who may be 
experiencing difficulty in school. However, because training students to be 
autonomous learners may improve late achievement, parents of students who are 
doing well in school should be encouraged not to interfere with self-study 
(Cooper, 2001 s. 49). 
 

När barnen ska göra sina läxor är det viktigt att det skapas en god lärmiljö i hemmet, 
vilket inte alltid är lätt. Coopers (2001) studie visar bland annat på att det ofta är 



9 

svårare för familjer med flera barn att skapa en bra miljö för läxläsning. Föräldrar 
uttrycker även dilemmat med att barnen blir mer distraherade vid läxläsningen om 
ingen vuxen finns hemma. Det är även vanligt med konflikter i samband med 
läxläsningen uttrycker föräldrar i Leos undersökning (2004). Om skolan vore mer 
medveten om att varje familj har varierande resurser att hjälpa sina barn med 
läxorna, skulle även förståelsen öka för att läxläsningssituationen kan se olika ut, 
säger Cooper (2001). 
 
 

2.1.5 Individuella läxor 
 
En arbetsmetod vore att individualisera läxan. Det finns dock inget som visar att 
elever lär sig mer av att ha individuella läxor än att ha en välgenomtänkt läxa som 
ges till hela klassen. Det skriver Cooper (2001), som granskat forskning inom 
området. Han menar dock att den slutsatsen baseras på att samtliga elever i en klass 
befinner sig på ungefär samma utvecklingsnivå. Är det så att nivån skiljer sig anser 
Cooper att individualiserade läxor kan ha ett visst värde för enskilda elever, dock 
främst för dem vars förmåga ligger långt under sina klasskamraters. I de lägre 
årskurserna bör läxan vara så pass kort och enkel att alla elever ska klara av den utan 
större problem, även om tiden de lägger ner på läxan kan variera (a.a.). 
 
Borde elever som har inlärningssvårigheter få hemläxor? Den frågan ställer sig 
många föräldrar och lärare, säger Cooper (2001). Han hävdar emellertid att det inte 
finns något som pekar på att hemläxor skulle ha mindre positiv effekt på elever med 
inlärningssvårigheter. Däremot kan det vara svårare för dem att få läxorna färdiga. 
Förutom att läxans innehåll kan vara ett skäl till det visar studier på brister i 
elevernas minneskapacitet och organisationsförmåga, vilket i sin tur kan påverka 
resultatet av läxans effekter. Cooper tar upp flera saker som är avgörande för om 
läxor ska ha en positiv effekt för elever med inlärningssvårigheter. Han menar att 
läxorna måste vara väl planerade av läraren. Läxorna bör även vara korta och främst 
fokusera på repetitionsuppgifter. Det är även extra viktigt, säger Cooper, att det finns 
en bra kontakt mellan hem och skola, samt att föräldrarna är involverade i läxorna 
genom att ge hjälp, struktur och uppmuntran.  
 
 

2.2 Matematik 
 
Under följande rubrik presenteras ämnet matematik kort ur ett samhälleligt 
perspektiv för att belysa vilka förmågor som eftersträvas och efterfrågas i dagens 
samhälle. Därefter behandlas skolans undervisning och elevens möjligheter till ett 
mer kvalitativt och förståelsebaserat lärande i matematik. 
 
 

2.2.1 Matematiken ur ett samhällsperspektiv 
 
Matematisk förståelse är betydelsefullt idag. Astrid Pettersson (1990), 
pedagogikprofessor med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik 
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vid Lärarhögskolan i Stockholm, talar om vikten av att barn får utveckla ett kreativt 
och problemlösande sätt att förhålla sig till ämnet. Det är kvaliteten och förståelsen 
som behöver lyftas fram i matematiken istället för att enbart fokusera på teknik och 
automatisering. Hon menar att fokus länge legat på en mer kvantitativ räkning inom 
skolmatematiken men att det skett en förändring där den problemlösande och 
kreativa matematiken allt mer lyfts fram i skolans styrdokument. Det går att koppla 
till Andy Hargreaves (1998), professor i pedagogik i Boston, som menar att dagens 
postmoderna samhälle har behov av medborgare med förmåga till kreativitet, kritiskt 
tänkande, problemslösning och som tar egna initiativ. För att elever ska få möjlighet 
att utveckla dessa förmågor behövs dock lärare och en skolkultur som stödjer en 
sådan utveckling(a.a.). Jan Emanuelsson (1999) är dock kritisk i artikeln Allt är av 
Herren utom matematiken – den är av djävulen, då han uttrycker att traditioner och 
beprövad erfarenhet styr skolans matematik mer än samhällsutveckling och de 
aktuella läroplanerna.  
 
 

2.2.2 Matematiken och språket 
 
Matematik upplevs av många elever som ett främmande språk, som är svårt att förstå 
och känna samhörighet med (Malmer & Adler, 1996). För att matematiken ska bli en 
språkform som elever kan förstå och använda som ett tankeredskap behöver de få 
utgå från det språk och de matematiska insikter som de redan har, menar Marit 
Johnsen Höines (2000) vid Bergens Universitet. Löwing och Kilborn (2002)  
instämmer med Johnsen Höines (2000) och understryker betydelsen av att 
matematikens språk introduceras på ett varsamt sätt i undervisningen. Skolverket 
(2002) skriver att ett väl utvecklat språk är nödvändigt för allt annat lärande och 
menar att eleverna måste få tillfälle att kommunicera matematik.  
 
Astrid Pettersson (1990) och Eva Österlind (2001) ser tendenser till att elever inte 
ges samma möjligheter att jobba med den kreativa och problemlösande sidan av 
matematiken utan fokus ligger på ett mekaniskt räknande. Även Skolverkets rapport 
(2002) visar att en kommunikativ och kreativ undervisning där eleverna får möjlighet 
att vara aktiva är ovanlig. Det får konsekvenser för eleverna då en fokusering på en 
kvantitativ räkning inte bidrar till förståelsen för hur problem ska lösas och eleverna 
kan utveckla en tro att matematik handlar om teknik och att räkna så många uppgifter 
som möjligt (Pettersson, 1990). Elever har nytta av att få diskutera 
problemlösningsförslag med varandra, skriver Ann Ahlberg (1995), professor i 
specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon menar att elever genom att ta del av 
andras tankar och förslag kan upptäcka nya strategier och sätt att lösa uppgifter på. 
 
Astrid Pettersson (1990) menar att läraren ur bedömningssynpunkt kan ha stor nytta 
av att eleverna får tala matematik. Risken med att endast titta på de räknetal eleverna 
gjort är att läraren kan gå miste om elevernas faktiska matematiska förståelse. 
Genom att lyssna på hur eleverna resonerar och löser saker praktiskt blir det 
exempelvis mer synligt vilka innebörder de lägger i begrepp.   
 
Ett viktigt verktyg för lärare att få elever att uttrycka tankar och diskutera är att 
använda sig av öppna frågor, menar Olga Dyshte (1995), professor i språkvetenskap 
vid Bergens Universitet. Till skillnad från slutna frågor har öppna frågor inget rätt 
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eller fel svar. Författaren menar att öppna frågor signalerar att det som eleven själv 
tänker är betydelsefullt och att kunskapandet är en aktiv och kreativ process. Det är 
dock vanligt med slutna frågor i skolan. Elever i Susy Forsmarks (2007) studie 
uttrycker bland annat att deras lärmiljö präglas av att kunna ge rätt svar på rätt sätt. 
Olga Dyshte (1995) uttrycker att slutna frågor inte ger eleverna möjligheter att tränga 
in och utforska stoffet och risken är då att det endast skapas ett ytligt lärande hos 
eleverna. 
 
 

2.2.3 Arbetssätt och arbetsformer i matematik 
 
Barn har åtskilliga kunskaper och erfarenheter av matematik då de kommer till 
skolan. I undervisningen och läroböckerna möter de däremot en skriven och formell 
matematik som de inte är vana vid. Enligt Ann Ahlberg (2001) leder det till att barn 
slutar använda sig av sina egna räknemetoder och istället börjar förlita sig på lärarens 
tillvägagångssätt. Gudrun Malmer (2002), skolledare, lärare och metodiklektor i 
specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Malmö, instämmer med Ahlbergs (2001) 
resonemang och menar att risken med att elever lär sig färdiga modeller är att de kan 
kopiera och använda dem utan att egentligen förstå vad det är de gör. Vill man att 
eleverna ska få en bättre uppfattning och förståelse för matematiska operationer är 
det väsentligt att man utgår mer från elevernas erfarenheter och vardag, framhåller 
Ahlberg (2001). Läraren behöver stödja elevens tillit till sin egen tankeförmåga och 
kreativitet och ett steg i den riktningen är att inte fokusera på rätt eller fel, resonerar 
författaren. Malmer (2002) instämmer i Ahlbergs tankegångar och lyfter upp 
betydelsen av övningar som uppmuntrar eleverna till aktivitet och delaktighet.  
Malmer (2002) ställer sig vidare kritisk till hur undervisning och mätinstrument är 
utformade i matematiken och menar att de kanske till och med hindrar elever från att 
utveckla ett matematisk tänkande. Undervisningen inriktar sig i alltför hög grad på 
ett resultatinriktat tänkande, menar Malmer, istället för att den fokuserar på 
processen och det kreativa tänkandet.   
 
Enligt tidskriften Nämnaren – matematik ett kommunikationsämne (1996) har 
läraren har en viktig roll då det gäller att utveckla synen på matematik och skapa en 
lust att lära. Elevernas känslomässiga inställning påverkar hur de lär och använder 
sin kunskap. Ett sätt att knyta elevernas vardag till matematiken i skolan är att 
använda sig av problemlösningsuppgifter (a.a.). Om elever får erfarenheter av att 
lyckas lösa problem som inte hade varit möjligt lösa utan matematikens hjälp, kan de 
lättare se ett värde och nytta med matematikämnet (Nämnaren - Algebra för alla 
1997). En aktivitet i matematiken ska väljas för vad den är bra för i lärandeprocessen 
och inte bara för sin egen skull. Vid val av uppgifter måste läraren därför även våga 
sig utanför läromedlens utbud och riktlinjer och koppla matematiken till elevens 
verklighet och vardag (Nämnaren - matematik ett kommunikationsämne, 1996).   
 
Skolverkets (2003) rapport Lusten att lära – med fokus på matematik visar att 
matematikundervisningen i stor utsträckning är beroende av en lärobok. Författarna 
menar att det kan vara både på gott och ont, en bra bok kan leda till att eleverna 
utvecklas positivt i matematik samtidigt som för mycket arbete i läroboken riskerar 
att upplevas som enformigt och tråkigt av eleverna. Eftersom läroboken styr den 



12 

största delen av undervisningens innehåll, arbetsform och arbetssätt så är matematik 
för eleverna, det som står i läroboken. Skolverkets rapport visar ändå att de yngsta 
eleverna i skolan, ofta ända upp till årskurs 5, använder sig av lek och varierande 
material i undervisningen. 
 
 

2.2.4 Sammanfattning  
 
Läxor är något som väcker starka reaktioner hos eleverna, samtidigt som de verkar 
tas för givet, säger Westlund (2004). Eleverna kopplar sällan ihop läxan med lärande 
och möjligheter utan uppfattar istället att läxan kommer till på grund av brist på 
kunskap, tid eller vilja (a.a.). 
 
Uppgifter elever får i matematikläxa utmärker sig inte från uppgifterna de arbetar 
med i skolan, dessutom handlar läxorna mest om att repetera och befästa kunskaper 
(Österlind, 2001). Innehållet har länge fokuserats på en mer kvantitativ räkning inom 
skolmatematiken och det finns en avsaknad av öppna, kreativa och problemlösande 
matematikuppgifter både i skolundervisningen och i läxorna (Pettersson, 1990; 
Österlind 2001). Elever måste få en möjlighet till att kommunicera matematik i 
samspel med andra. För att det abstrakta matematiska språket ska bli något eleverna 
förstår måste de i hög utsträckning få använda sitt eget vardagsspråk i 
undervisningen (Johnsen Höines, 2000). Man kan ändå se att styrdokument och 
forskning alltmer betonar behovet av att utveckla ett mer kreativt och 
problemlösande förhållningssätt inom matematiken. Det är helt i linje med vilka 
förmågor samhället efterfrågar, enligt Hargreaves (1998). Ett sätt att utveckla dessa 
förmågor är att lärare vågar sig utanför läromedlen och ger eleverna 
matematikuppgifter som är mer öppna till sin karaktär (Nämnaren – matematik ett 
kommunikationsämne, 1996). Även hur mycket vikt läraren lägger vid läxan och 
vilka signaler han/hon skickar ut angående läxans betydelse påverkar hur eleverna 
ser på läxans funktion, säger Cooper (2001). Det är processen som behöver lyftas 
fram, vilket dock inte är lätt då undervisning och bedömningsinstrument fortfarande 
är mer resultat- och produktinriktade, säger Malmer (2002). Läraren behöver samla 
in läxan och ge respons, men inte använda den till att bedöma fel utan som en hjälp 
att upptäcka vad eleverna har svårt för (Cooper, 2001). 
 
Forskning visar att det inte finns belägg för att introducera individuella läxor för alla 
elever men metoden kan ändå vara bra att tillämpa i situationer som kan gynna 
enskilda individer i klassen. För bäst resultat bör dessutom läxor vara korta och 
förekomma flera gånger i veckan (Cooper, 2001). Hemmiljön är en annan viktig 
aspekt när det gäller elevernas läxläsning.  Föräldrarnas delaktighet kan ha både 
positiv och en negativ inverkan på eleverna. För mycket involvering från föräldrar 
kan skapa stress och prestationskrav hos eleverna (a.a.).  
 
Det framkommer av litteraturen att många föräldrar saknar kunskaper att hjälpa sina 
barn i matematik. Där spelar skolan en viktig roll, skriver Löwing och Kilborn 
(2002) och menar att föräldrarna måste få tydliga instruktioner om och hur de kan 
hjälpa sina barn.  
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I följande avsnitt presenteras teorier som tar upp aktiviteten, samspelet och språkets 
betydelse för lärandet. 
 
 

2.3.1 Vygotskij 
 
Strandberg (2006), leg. psykolog och författare, omnämner att Vygotskij idag tolkas 
för att ansluta sig till ett sociokulturellt perspektiv när det gäller synen på hur 
kunskap utvecklas. Det är i samspel med andra människor och med den omgivande 
miljön och kulturen barnet tillägnar sig det råmaterial som de i de inre 
tankeprocesserna sedan konstruerar till egen kunskap. Det innebär att vad barnet gör 
tillsammans med andra har stor betydelse för lärandet, liksom vilken kultur och 
förhållningsätt som råder i miljön omkring barnet (a.a.).  
 
Den ryske psykologen och pedagogen Lev S. Vygotskij (2001) beskriver att 
utvecklingen går från att barn först klarar uppgifter och saker tillsammans med andra 
för att senare klara dem på egen hand. I samspelet och kommunikationen med andra, 
framför allt med dem som kan lite mer än barnet själv, konstrueras nya tankemönster 
hos barnet som gör att de sedan kan ta itu och lösa uppgiften på egen hand. Vygotskij 
talar om två nivåer i barnets utveckling. Den aktuella nivån rymmer de uppgifter 
barnet klarar lösa på egen hand och zonen för möjlig utveckling rymmer de uppgifter 
barnet klarar tillsammans med en mer kunnig person. Det som barnet klarar av i 
samspel med andra är de steg barnet är redo att ta i sin utveckling. Ur pedagogisk 
synvinkel innebär det att barn klarar mer då de får samarbeta med andra, framför allt 
med dem som kan lite mer än barnet själv.  

 
… det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 
självständigt (Vygotskij, 2001, s. 333). 

 
Inlärning handlar om att lära sig något nytt och undervisningen bör därför ta sikte 
mot det som är i utveckling och inte mot det som barnet redan kan, menar Vygotskij 
(2001).  

 
Att lära barnet något som det inte är i stånd att lära sig är lika fruktlöst som att 
lära det något som det redan kan göra på egen hand (Vygotskij, 2001, s. 338) 

 
Skillnaden mellan det som barnet klarar av på egen hand och det som barnet klarar 
av att lösa tillsammans med andra kallar Vygotskij för zonen för möjlig utveckling.  
Varje barn har sin egen utvecklingszon och därmed sin gräns för vad de klarar av 
både på egen hand och i samspel med andra. För att en utveckling ska vara bli 
gynnsam behöver barnet uppgifter och utmaningar som stämmer överens med 
utvecklingen som är på gång hos just det barnet (Vygotskij, 2001). 
 
Aktivitet och kreativitet är lärandets grund, enligt Vygotskij. För att ett lärande ska 
ske behövs en elev som känner motivation och drivkraft att lära och som känner sig 
delaktig i det som sker. Om det finns ett genuint intresse och om eleven upplever att 
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uppgifterna och ämnena känns meningsfulla och berör dem föds också motivation till 
att vara aktiv i sitt eget kunskapssökande. För att det ska bli möjligt behövs en lärare 
som i aktivt samspel med eleverna tar vara på deras förmågor och skapar en miljö 
som ständigt utmanar och väcker elevernas drivkraft att lära och som stöttar dem att 
skapa tilltro till sin egen förmåga (Strandberg, 2006). 
 
För att utveckla tänkandet spelar språket en viktig roll, menar Vygotskij (2001). 
Förhållandet mellan ord och tanke beskriver han:  
 

”… som en levande process där tanken föds i ordet” (Vygotskij, 2001 s. 472).  
 
Tankarna ligger dock inte där klara att sägas utan behöver först formas om och bli till 
ord. Det är en svår process som kräver både ansträngning och tid. Miljön spelar en 
betydande roll, då det är i den kultur man lever i som dessa tankar formas och 
utvecklas. För att barnet ska utveckla sitt tänkande och, som Vygotskij (2001) 
uttrycker det, nå de högsta nivåerna, behövs en miljö som utmanar och stimulerar 
barnets förmågor. Pedagogiska konsekvenser man kan dra härav är att det blir viktigt 
med ett kommunikativt klassrum där eleverna erbjuds möjlighet och tid att uttrycka 
sig.  
 
 

2.3.2 Dewey  
 
Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (2005) förknippas ofta med 
uttrycket learning by doing. Fritt översatt betyder det att man lär sig genom att vara 
aktiv. Författaren betonar samspelet med andra och individens egen aktivitet och 
handling som betydelsefulla kring lärande och utveckling. Barnet skapar sin egen 
kunskap genom att lösa problem och tänka tillsammans med andra. Utvecklingen är 
en arbetsuppgift i sig och barnet måste då få experimentera och aktivt pröva. Det är 
viktigt att kunskap och lärsituationer upplevs som meningsfulla. Undervisningen i 
skolan bör utgå från barnens omvärld och deras erfarenhet och intressen. Lärarna 
måste fördjupa, bredda och hela tiden stimulera elevernas utveckling. Dewey 
förkastade ämnesindelat lärostoff och undervisning. Han ansåg istället att skolan 
skulle rikta in sin undervisning på de verkliga situationer som eleverna senare skulle 
möta i samhället. Skolan är till för att tjäna samhällets syfte och bör således vara en 
del av samhället. Dewey ansåg att skolan var livet och samhället, inte en förberedelse 
för detsamma. Teori och praktik är inte varandras motsatser utan snarare varandras 
förutsättning och inget av dessa bör tillskrivas mer värde än det andra (a.a.). 
  
Ann- Marie Folkesson (1998) presenterar i sin avhandling Muntlig framställning i 
årskurs 5 Deweys tankar om betydelsen av ett reflekterat tänkande. För att utveckla 
ett reflekterat tänkande behövs en miljö och ett förhållningssätt som är öppet för nya 
idéer och tankar och där man stimulerar barnets nyfikenhet, vetgirighet och lust att 
utforska och experimentera. Barnen behöver ges tid och verktyg för att tänka och en 
lärare som hjälper dem rikta tankarna mot något.  
 

Kommunikationen med andra har en central roll för lärande och tankeutveckling. 
Språket är ett redskap för att utveckla tänkandet. Genom att diskutera och byta tankar 
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tillsammans med andra kan individen skaffa sig fler och nya erfarenheter och det blir 
ett meningsfullt lärande, hävdar Dewey (1999) och Vygotskij (2001). 

 
När ord varken öppet eller i fantasin inträder som faktorer i en gemensam 
situation, verkar de som rent fysiska stimuli utan mening eller intellektuellt 
värde. De styr aktiviteten i en given riktning men det finns inget åtföljande 
medvetet syfte och ingen mening. Så kan till exempel plustecknet vara en 
stimulans för handlingen att skriva en siffra under den andra och summera 
siffrorna, men den som utför handlingen fungerar som en automat om han inte 
inser meningen med vad han gör (Dewey, 1999, s. 51). 

 
 

2.3.3 Sammanfattning  
 
Vygotskij (2001) och Dewey (1999;2005) lyfter fram samspelets och språkets 
betydelse för lärandet. Det är genom att diskutera och tänka tillsammans med andra 
barnet skaffar sig material för de egna tankeprocesserna. Förhållningssättet och 
utformningen i miljön runt omkring barnet har stor inverkan på vad och vilka 
kunskaper barnet får möjlighet att utveckla. Både Vygotskij och Dewey betonar 
betydelsen av uppgifter som är meningsfulla och som utmanar barnet och syftar till 
att stimulera och utveckla tänkandet. Elevens egen aktivitet och kreativitet är 
väsentligt i lärandet, men det behövs också en lärare som kan stimulera och hjälpa 
barnet vidare.  
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3 PROBLEM 
 
Vårt syfte är att undersöka matematikläxan ur ett elevperspektiv utifrån följande 
frågeställningar: 
 

• Hur upplever eleverna läxläsningen i matematik?  
• Hur arbetar den aktuella skolan med matematik och matematikläxan enligt 

eleverna? 
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4 METOD 
 
I följande kapitel presenteras hur vi gått tillväga med undersökningen. Kapitlet 
innehåller begreppsdefinition, undersökningsgrupp, metodval, etiska  
ställningstaganden, genomförande, giltighet och tillförlitlighet samt 
metoddiskussion. 

 

4.1 Undersökningsgrupp 
 
Vi har valt att genomföra undersökningen i fyra klasser i årskurs fyra. Anledningen 
att vi valde elever inom åldersgruppen 10-11 år var att vi utgick från att de generellt 
sett ha kommit längre i sin läsutveckling än yngre elever och därför skulle ha lättare 
att besvara vår enkät. Totalt deltog 67 elever varav 42 var pojkar och 25 var flickor.  
 
Vi gjorde även ett strategiskt urval när det bestämdes att undersökningen skulle göras 
på olika skolor. Vid kvalitativa studier används ofta denna typ av urval för att 
förvissa sig om en variation i svaren. Trost (2007) och Hargreaves (1998) menar att 
skolor ofta har en egen undervisningskultur eller lärarkultur som är starkt rotad och 
dessutom går i arv. Undervisningen blir ofta statisk och lärare har ett förhållningssätt 
som genomsyrar all undervisning. Förhoppningen var att svaren från eleverna skulle 
skilja sig mer om olika skolor besöktes.  
  
 

4.1.1 Bortfall 
  
67 elever deltog i enkätundersökningen och av dessa elever valdes tio stycken ut för 
en intervju. Det totala elevantalet i de fyra klasser som undersökningen genomfördes 
i var 75 stycken. På grund av sjukdom uteblev fyra stycken, två på en skola och en 
vardera på två av de andra skolorna. I en av de sistnämnda klasserna uteblev 
ytterligare fyra elever från enkätundersökningen då deras vårdnadshavare inte 
godkände att barnen deltog. 
 
 

4.2 Metodval 
 
För att nå syftet med arbetet har vi valt att göra en kvalitativ studie i form av en 
kombinerad enkät- och intervjuundersökning. I enlighet med vad Bell (2006) skriver 
är det viktigt att ta ställning till den metod som bäst ger svar på de frågeställningar 
som finns och som är möjlig att genomföra med tanke på tidsfaktorn. Vår tanke var 
från början att göra en observationsstudie men insåg snart att det skulle bli alldeles 
för omfattande och tidskrävande. Dessutom fanns tveksamheter om observationer 
skulle kunna ge svar på våra frågeställningar. Bedömningen gjordes att observation 
hade varit rätt instrument att använda om studien sökte svar på hur verkligheten ser 
ut. Eftersom syftet med denna studie är att söka svar på elevernas upplevelse och 
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även inhämta deras subjektiva bedömning av ett fenomen valdes följande 
undersökningsinstrument. 
 
 

4.2.1 Enkät 
 
Att förbereda sig är en viktig del i undersökningen och vi har arbetat utifrån de 
aspekter som Patel och Davidson (2003) belyser i sin bok. Frågorna till enkäten 
arbetades fram först (Se Bilaga 2). Vi försökte att kritiskt granska våra frågor genom 
att titta på dess antal, form, innehåll, språk och syfte. Enligt Trost (2007) kan man 
bedöma enkätens struktur på olika sätt beroende på om man bedömer varje enskild 
fråga för sig eller alla frågor som en helhet. Generellt sett har frågor med öppna 
svarsalternativ en låg grad av struktur medan fasta svarsalternativ ger en hög grad av 
struktur. Precis som Trost föredrar har vi valt att se på samtliga frågor som en helhet. 
Anledningen är att vår enkät innehåller frågor med olika typer av svarsalternativ. 
Trost menar att en sådan enkät ändå kan ha en hög struktur om frågorna endast 
undersöker det man ämnar undersöka. Vi har även gjort bedömningen av att 
standardiseringen är hög eftersom samtliga respondenter får besvara samma frågor 
vid en tidpunkt och i en miljö som i hög grad liknar varandra (a.a.). När enkäten var 
färdig genomfördes en pilotstudie för att som Patel och Davidson (2003) skriver, 
kunna pröva undersökningsmaterialet. För att studien skulle i så hög grad som 
möjligt skulle motsvara den riktiga undersökningen gjordes den med barn i samma 
åldersgrupp och vid samma tidpunkt på dagen. Pilotstudien gav information om att 
flera barn inte följt de skriftliga instruktionerna ordentligt, därför bestämdes att 
enkäten skulle fyllas i under ledning av oss och även samlas in direkt efter för att 
undvika och/eller få syn på eventuella missförstånd.  
 
 

4.2.2 Intervju 
 
När enkäten var genomförd gjordes kvalitativa intervjuer med 10 stycken elever. 
Många elever erbjöd sig frivilligt att delta så några av dem valdes ut slumpmässigt. 
För att få en så heterogen intervjugrupp som möjligt bad vi även ett par av lärarna att 
välja ut några av eleverna. Intervjufrågorna arbetades fram på samma sätt som 
enkäten med tonvikt på att skapa frågor som belyser de frågeställningar som inte 
enkäten kunde ge svar på (Se Bilaga 3). Om den här typen av studie endast behandlar 
frågor man ämnar få svar på, anses den ha en hög grad av struktur (Trost, 2007). En 
kvalitativ intervju har en låg grad av standardisering, vilket innebär att respondenten 
ges möjlighet att uttrycka sig med egna ord (Patel & Davidson, 2003) När man 
intervjuar en person kan man vara flexibel på ett sätt som inte är möjlig med en 
enkät. Under intervjun kan svar följas upp och det finns möjlighet att fördjupa sig i 
känslor. Respondentens tonfall och mimik ger också intervjuaren information som 
vore omöjlig att få vid en enkät. Intervjuer är därför ett bra komplement till enkäter 
(Bell, 2006). Vi har valt att genomföra med två elever åt gången och strävat efter att 
intervjun ska likna ett samtal eftersom Doverborg och Pramling (2000) menar att 
eleverna då delar med sig mer av sina tankar. Vid varje fråga fick eleverna således 
god tid på sig att svara och följdfrågorna kom i den ordning som passade samtalet 
bäst. 
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4.3 Etiska ställningstaganden 
 
I undersökningens förberedelse informerades eleverna om hur undersökningen skulle 
gå till och deras rätt att själva välja om de ville delta. Vi var även noga med att tala 
om att allt insamlat material skulle hanteras anonymt och förstöras efter avslutat 
arbete. Eftersom strävan var att skapa en relation till eleverna ville vi åka ut till 
skolorna och ge denna information personligen en vecka innan själva 
undersökningen. Det var dock endast möjligt i två av klasserna. I de andra två 
klasserna bad vi lärarna att informera eleverna innan. Eftersom eleverna inte var 
myndiga utformades en medgivandeblankett till samtliga vårdnadshavare där vi gav 
information om undersökningen samt bad om deras samtycke (Se Bilaga 1). 
 
Efter att undersökningen var genomförd skickades tackkort till samtliga klasser. Det 
anser Trost (2007) tillhöra en god social hövlighet som man bör visa dem som tagit 
sig tid att delta. 
 
 

4.4 Genomförande 
 
Klassrumsmiljön såg relativt lika ut hos samtliga klasser. Elevernas bänkar stod 
bredvid varandra i rader. Klasserna besöktes på olika dagar, men vid samma tidpunkt 
på dagen. Att besöka eleverna personligen anser Bell (2006) är bra för då har man 
möjlighet att förklara syftet med undersökningen och det ger även bättre 
förutsättningar för samarbetsvilja hos eleverna. Vid alla tillfällen hade gott om tid 
avsatts, vilket är betydelsefullt menar Doverborg och Pramling (2000). Det är viktigt 
för att varken vi som intervjuar eller eleverna skulle bli stressade. 
 
 

4.4.1 Enkät 
 
Enkäten delades ut till samtliga elever i de fyra klasserna. Under själva 
enkätundersökningen höll klasslärarna en låg profil och satt längst bak i 
klassrummet. Vi började med att presentera oss och repetera syftet med varför vi var 
där. Efter det presenterades enkäten i sin helhet och därefter delades den ut. Eleverna 
fyllde i enkäten under vår ledning. Det innebar att vi förtydligade varje del av 
enkäten och förklarade hur de olika delfrågorna skulle besvaras. Under hela besöket 
bjöd vi in eleverna till att ställa frågor om det var något som var oklart. 
 
 

4.4.2 Intervju 
 
Vid samtliga intervjuer fanns möjligheter att använda tomma klassrum och grupprum 
där vi kunde vistas helt ostört. En lugn miljö har betydelse för att eleverna ska bevara 
intresset och kunna koncentrera sig under intervjun, menar Doverborg och Pramling 
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(2000). Författarna betonar även vikten av de praktiska förberedelserna före 
intervjun. Innan eleverna kom till intervjurummet ordnades möblemanget så vi 
kunde få en naturlig ögonkontakt med eleverna. Intervjuerna spelades in på band, för 
att få med så mycket information som möjligt, vilket kan vara svårt då man endast 
antecknar. Vi hade även anteckningsblock för att kunna komplettera med andra 
uttryck och stämningar som är svåra att fånga på band, men som kan berika 
intervjuresultaten. Utrustningen testades och placerades på bordet, så den fanns 
framme när eleverna kom in i rummet. Innan intervjun samtalade vi med eleverna 
om bandspelaren och lät dem bekanta sig med den om de ville. Doverborg och 
Pramling (2000) menar att man på så sätt avdramatiserar situationen och att 
bandspelaren inte blir ett moment som stör under tiden intervjun pågår. 
 
 

4.5 Giltighet och tillförlitlighet 
 
En undersökning som mäter det den avser att mäta har en god giltighet. Det innebär 
att undersökningsinstrumentet ska kunna ge svar på de frågeställningar som finns i 
syftet (Trost 2007). Uppsatsens syfte var att undersöka matematikläxan ur ett 
elevperspektiv. Det försökte vi göra genom enkäter och intervjuer.  
  

För att öka validiteten i en studie kan man tillämpa triangulering, d.v.s. att man 
studerar samma objekt med olika metoder(Höst, Regnell & Runesson, 2006 s. 
42). 
  

Var det då ett bra sätt att få svar på frågorna eller hade en annan metod kunnat ge 
bättre resultat? Trost (2007) skriver att öppna frågor bör undvikas i enkäter eftersom 
de ofta har en låg svarsfrekvens. De kan också vara svåra att tolka på grund av dålig 
handstil eller uteblivna svar. En annan nackdel menar författaren är att öppna frågor 
är tidskrävande att analysera. Det faktum att en pilotstudie utfördes på enkätfrågorna 
och att undersökningen genomfördes under ledning får anses öka giltigheten. Under 
tiden enkätundersökningen genomfördes fanns möjlighet att klargöra eventuella 
frågor från eleverna och att vi var närvarade gjorde att uteblivna svar kunde 
undvikas. Även det faktum att intervjuer genomfördes höjer giltigheten i resultatet i 
jämförelse med om bara ett undersökningsinstrument använts. Forskare bör även 
reflektera över giltigheten i intervjufrågorna. De arbetades fram med syfte att besvara 
frågor som inte fanns med på enkäten. Ett par frågor fanns även med för att ge 
eleverna chans att verbalt fördjupa sina svar från enkätfrågorna. Kritik kan riktas mot 
det faktum att intervjufrågorna inte var en del av pilotstudien. Eventuella oklarheter 
kring frågorna kunde ändå klargöras under intervjun med hjälp av följdfrågor. 
  
Trost (2007) skriver att god tillförlitlighet innebär att mätningen är stabil. Det 
betyder att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en ny mätning. 
Starrin och Svensson (1996) menar att man med ett symboliskt interaktionistiskt 
synsätt förväntar sig skilda resultat vid skilda tidpunkter eftersom situationer inte är 
statiska. Författarna menar att tillförlitligheten i en kvalitativ studie istället ligger i 
om forskaren gjort en korrekt tolkning av det som respondenten sagt i intervjun samt 
om det går att avläsa i resultatet. Utdrag ur intervjuerna i form av citat är ett sätt att 
svara upp mot kraven på tillförlitlighet eftersom det då går att se rimligheten i 
forskarens ställningstaganden (a.a.). 
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Det är en rimlig tanke att eleverna ger olika svar beroende av vilken lärare de har och 
därmed också vilken typ av undervisning de får. Om vi väljer att tala om 
tillförlitligheten i den här studien trots dess kvalitativa karaktär gör vi bedömningen 
att den har god tillförlitlighet eftersom undersökningen genomförts i fyra klasser. Vi 
bedömer även att tillförlitligheten är god eftersom intervjuerna både är inspelade och 
transkriberade. Genom att lyssna igenom intervjuerna flera gånger och även skiva 
ner dem ordagrant, har riskerna för feltolkningar och efterkonstruktion av elevernas 
svar minskat.  
 
 

4.6 Metoddiskussion 
 
En nackdel med intervjuer är att de tar lång tid, skriver Bell (2006). Vid kortare 
projekt innebär det att endast ett fåtal intervjuer blir möjliga att genomföra. En annan 
problematik med denna metod är att respondenterna ger sin subjektiva version av 
verkligheten. Enligt författaren anser även många forskare att intervjuer bör 
transkriberas eftersom det vid granskning kan visa sig att exempelvis citat inte är 
korrekt framställda. Personligen anser dock Bell att det är onödigt om studien är 
liten. Oavsett hur forskaren planerat sin intervju från början så är det viktigt att 
frågorna är väl förberedda om det av någon anledning måste föras anteckningar 
under intervjun (a.a.).  
 
Vi instämmer med Bell (2006) om att intervjuer är en tidskrävande metod och därför 
valdes endast att genomföra fem intervjuer med sammanlagt tio elever. Personligen 
såg vi inte transkriberingen som ett stort problem och valde att spela in samtliga 
intervjuer. Syfte med arbetet har varit att finna elevernas egna upplevelser och 
uppfattningar inom ett ämne och därför ser vi ingen nackdel med en viss skevhet i 
svaren utan snarare som ett belägg för att elever kan uppleva ett fenomen på olika 
sätt. Under intervjuerna stötte vi inte på några problem utan alla samtal kunde spelas 
in och inga avbrott skedde under tiden. Frågorna hade förberetts väl med flera 
underfrågor och vi hade både dessa och anteckningsblock till hands under 
intervjuerna. Det bör ändå lyftas fram att vi som oerfarna intervjuare kan ha varit en 
faktor som påverkat resultatet. Vårt kroppsspråk och sätt att ställa frågor kan ha 
påverkat respondenterna till att ge oss vissa svar. Intervjuare ska inte heller ställa 
ledande frågor vilket upplevdes svårt att undvika vid ett par tillfällen när ett par 
frågor var tvungna att förtydligas.  
 
Det är svårt att göra en bra enkät och man måste ha en god språkkänsla och sunt 
förnuft, enligt Bell (2006). Hon refererar till Oppenheim (1992, s.1) som menar att 
redan innan en enkät lämnas ut måste forskaren fundera på hur svaren som kommer 
in ska analyseras. Det anser vi att vi har gjort, dels under processen att skapa 
frågorna, och dels då en pilotstudie genomfördes i syfte att kunna förbättra frågorna 
ytterligare. 
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5 RESULTAT 
 
I följande avsnitt presenteras resultaten från enkäter och intervjuer som genomfördes 
på fyra olika skolor. Sammanlagt besvarade 67 elever i årskurs fyra enkäten varav tio 
stycken även blev intervjuade. För att tydliggöra resultatet från enkäter och intervjuer 
presenteras de separat. 
 
  

5.1 Enkätredovisning 
 
Enkäten har formen av envalsfrågor, flervalsfrågor och öppna frågor. I resultatet 
redovisas frågorna huvudsak i text, men ett par stycken kommer även att tydliggöras 
i form av diagram. Resultatet på två av de öppna frågorna i enkäten är kategoriserade 
efter de mest frekventa svaren och presenteras i form av citat. Då resultatet i 
undersökningen inte visar på några nämnvärda skillnader i svar mellan pojkar och 
flickor finns den variabeln inte med i följande redovisning. Det är inte heller en 
jämförande studie mellan skolorna och de olika klassernas svar redovisas därför som 
en enhet, även om en del påtagliga skillnader mellan klassernas svar tas upp och 
nämns i resultatet. 
 
Enkätsvaren presenteras under följande rubriker: 
 

• Läxläsning i matematik 
 

• Matematikläxans syfte 
 

• Matematikläxans innehåll  
 

• Arbetssätt i matematiken 
 

• Matematikläxans uppföljning 
 
 

5.1.1 Läxläsningen i matematik 
 
I enkäten får 67 elever svara på frågor som handlar om läxläsningen i matematik 
(fråga 1, 3, 5, 6 och 8). I tre av klasserna anger eleverna att de har läxa i matematik 
en gång i veckan, medan eleverna i den fjärde klassen uttrycker att de har läxa ”lite 
då och då”, ”ibland” eller ”inte så ofta”. Två tredjedelar av eleverna bedömer att de 
lägger ner högst en timme på läxan medan övriga inte vet. När eleverna besvarar 
frågan hur de tycker läxan är svarar 51 elever att den är lagom, tio att den är lätt och 
sex att den är svår. 62 elever uttrycker att de behöver stöd i någon utsträckning i 
samband med läxläsningen, medan resten anser att de klarar sig helt utan hjälp. Då 
eleverna gör läxan uttrycker 46 stycken att de helst gör den tillsammans med någon, 
medan 21 elever föredrar att göra läxan helt på egen hand.  



23 

  
Enligt Coopers (2001) resonemang bör elevernas läxor vara korta och ofta 
förekommande. Elevernas svar kan tolkas som att läxorna är lagom till sin mängd 
och att de förekommer kontinuerligt för de flesta elever.  
  
För att jobba med det som är i utveckling behövs en omgivning att samspela med, 
menar Vygotskij (2001) och det kan vi se i resultatet att eleverna ger uttryck för i 
sina svar. Nästan samtliga elever svarar att de mer eller mindre behöver stöd i 
samband med läxläsningen och de föredrar ofta att göra läxan tillsammans med 
andra. En tolkning utifrån Vygotskijs tankar, är att matematikuppgifterna i stor 
utsträckning ligger mellan elevernas aktuella utvecklingsnivå och den utveckling 
som är på gång.   
  
 

5.1.2 Matematikläxans syfte  
 
I två öppna frågor (fråga 12 och 13) får eleverna möjlighet att ge sin uppfattning av 
matematikläxans syfte. Resultatet från fråga 13 visar att 59 elever tycker att man ska 
ha läxa i matematik och nämner en eller flera anledningar till det. De vanligaste 
anledningarna är att läxan är bra för då kan de lära sig mer matematik och det är 
viktigt för att få ett bra jobb och utbildning i framtiden. Ett annat syfte med läxan är 
enligt några elever att de ska få möjlighet att jobba hemma och tänka på egen hand. 
När eleverna motiverar varför de tycker man ska ha läxa i matematik anger de i stor 
utsträckning samma anledningar som i frågan kring varför de tror de får läxa. De 
syften eleverna uppfattar att matematikläxan har presenteras och tydliggörs i form av 
följande kategorier med tillhörande citat. 
 
Lära sig mer  
De flesta elever uppfattar att läxan är till för att lära sig mer matematik. 

 
För att vi ska lära oss mer om matte. 
 
För att man ska bli mycket bättre och kunna fler saker. 
 
Om man inte har läxa lär man sig inte lika mycket. 
 
Man lär sig mer och mer av matte så man kan. 

 
Matematikläxans viktigaste syfte enligt eleverna är att den ger dem möjligheter att 
bli bättre och förstå mer av ämnet. En del elever beskriver i form av att de ska eller 
måste lära sig mer, medan andra elever skriver att man blir bättre på matematik. 
Skillnaden är att det sistnämnda kan uppfattas som något mer självupplevt, medan 
det första alternativet mer kan tolkas som något de hört vuxna säga.  
 
Bra för framtiden 
Eleverna utrycker i stor utsträckning att läxa i matematik kan innebära att de 
får en bättre framtid. 
 

För att få betre utbildning. För att vi ska klara oss bättre. 
 

Man måste kunna det till man blir stor, det är bra att lära sig. 



24 

 
Alla ska få ett bra jobb när dom blir stora. 

 
Det näst vanligaste syftet eleverna anger då de beskriver anledningen till 
matematikläxor är att den är ett viktigt led för framtida behov. Matematik anses som 
ett betydelsefullt ämne att kunna när man är stor och för att klara sig bra då det gäller 
bland annat studier och arbete. Eleverna använder i sin beskrivning ofta orden ska 
eller måste, vilket kan förstås som uppfattningar de fått till sig från omgivningen.  
 
Träna och repetera  
Tio elever uppfattar att läxan är till för träning och repetition. 
  

För att vi ska repetera det vi gör i skolan. 
 

Vi ska lära oss och att det blir lättare när man övar. 
 
Vi inte ska glömma bort det vi har jobbat matteboken. 
 
… kunna öva lite mer så det går bra i skolan. 

 
Ett syfte med läxan, enligt eleverna, är att den ska hjälpa dem att komma ihåg och 
öva sig på det man jobbat med i skolan. På så sätt blir det också lättare att hänga med 
i den fortsatta matematikundervisningen i skolan.   
 
Arbeta hemma  
Några elever uttrycker att lärandet även ska och kan ske hemma. 
 

Lära oss mer matte hemma inte bara i skolan utan hemma också.  
 

För att det är bra att ha matte och tänka och så hemma också. 
 
Man ska lära sig lite själv 

 
Vissa elever beskriver att lärande är något som sker och/eller bör ske även utanför 
skoltid. De ger uttryck för att det är nödvändigt men också bra att jobba hemma. 
Läxan ger tillfällen att arbeta och lära på egen hand. 
 
När eleverna i undersökningen tar ställning till om de tycker man ska ha läxa i 
matematik eller inte är de flesta positiva till att ha läxa och ser den som en möjlighet 
till att lära sig mer och förstå saker bättre. Det går emot Westlunds (2004) resultat, då 
hennes studie visar att elever inte kopplar läxan till lärande och möjligheter. Eleverna 
i Westlunds undersökning upplever att läxan ofta ges på grund av någon form av 
brist. I våra enkätsvar framträder att elever ofta beskriver att läxan är till för att de 
ska lära sig mer och bli bättre i matematik, vilket kan tolkas som att de upplever att 
läxan är till för att fylla en brist i kunskap och förmåga. Ett par elever menar även att 
de behöver jobba hemma, vilket kan tyda på att de inte alltid känner att tiden i skolan 
räcker till. Hellsten (1997) tar upp att läxa är något lärare ofta ger för att eleverna ska 
öva upp en studieteknik, vilket vi tolkar att eleverna också ser som en nödvändighet 
då de svarar att man även bör jobba hemma på egen hand.  
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5.1.3 Matematikläxans innehåll 
 
På fyra frågor i enkäten får eleverna ge sin uppfattning kring olika aspekter av 
matematikläxans innehåll (fråga 2, 7, 10 och 14). Resultatsvaren visar att 40 av  
eleverna anser att alla i klassen får samma matematikläxa. Enkätfrågan väcker dock 
funderingar hos flera elever då de känner sig osäkra på hur de ska svara. De är 
tveksamma till om de elever som går iväg på stödundervisning får samma läxa som 
resten av klassen och väljer då svara ”vet inte”  eller ”nej” på frågan. På frågan om  
vem som bestämmer vad eleven ska ha i läxa svarar 65 stycken att det är läraren som 
ensam beslutar om innehållet. När eleverna beskriver vad läxan generellt består av 
svarar 43 stycken att de arbetar med tal i matematikboken. Nästan lika många, 36 
stycken, uttrycker även att de jobbar med problemlösning. Praktiska uppgifter är 
däremot mer sällsynta, upplever eleverna. På en fråga får eleverna i uppgift att 
berätta om en bra matematikläxa. De vanligaste kategorier som framkommer i svaren 
redovisas med hjälp av följande citat och diagram.  
 
 
 
 
Använde flera räknesätt 
Många elever uttrycker att en bra matematikläxa innehåller flera räknesätt. 
 

Det var en gång när vi hade gånger, plus och minus.  
 

En bra matematikläxa jag haft är en som handlade om gonger, plus och minus. 
 
Eleverna beskriver att de gärna arbetar med flera räknesätt i samma läxa. Det verkar 
som det är just variationen som gör läxan extra bra.  
 
Jobbade med praktisk matte 
En bra matematikläxa består av praktiska, kreativa och undersökande  
uppgifter. 
 

Jag mette ett långt staket och vägde saker. 
 
En gång när det var lästal som jag inte kunde klara och lästalet var om glassar, 
då kom jag på att vi hade glass hemma. 2 sekunder senare kunde jag talet. 

 
Läxuppgifter där elevena får vara praktiska och använda material tycks vara något 
eleverna upplever stimulerande. Svaren eleverna ger visar att det många gånger 
handlar om  uppgifter knutna till vardagssituationer.  
 
Minns inte eller har inte haft någon bra matematikläxa 
I en av klasserna har de flesta eleverna inget minne av någon bra matematikläxa. 
 

Jag kommer inte på nån. 
 
Jag har inte haft nån rolig läxa. 
 
Vi hade roliga grejer i trean, men i fyran har vi bara haft ”Läxa 1” och sånt. 

 

Berätta om en bra matematikläxa du haft. Vad gjorde du? 
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Eleverna i denna kategorin har svårt att minnas eller beskriva en, enligt dem, bra 
läxa. Utifrån elevernas svar verkar det som att en bra läxa ska vara rolig att göra och 
att det är något som saknas.   
 
Matematikläxan var lätt och/eller kort    
Somliga elever tycker att en bra läxa ska gå fort och vara lätt att göra.   
 

Man fick välja vad man ville ha. En lätt eller svår del men jag tog en lätt del som 
jag kunde bra och som var rolig att jobba med 

 
Det var en matteläxa där man skulle räkna plus minus och gånger men den var 
bra för det var inte så mycket på den matteläxan 

 
Det var när vi hade uppstälning för jag har lätt för det.  
 
Man skulle göra läsfråga. Det var 16 tal. Sen var det att det gick jättesnabbt. Det 
var jättekul. 

 
Eleverna signalerar här att de gärna jobbar med ett innehåll som de behärskar bra och 
som inte tar för lång tid att göra. Liksom i förra kategorin verkar eleverna förknippa 
en bra läxa med uppgifter som är roliga att göra.  
 

 
Diagram 1. Bra matematikläxor. Restultatet från fråga 14 i enkäten.  
 
Eleverna  upplever i hög grad att de jobbar med tal i matematikboken i samband med 
läxan. Det kan kopplas till det faktum att det är den typen av uppgifter 
matematikläxor generellt består av, vilket både Hellsten (1997) och Österlind (2001) 
tar upp. Österlind uttrycker att det saknas problemlösande uppgifter i läxan men vår 
uppfattning är att eleverna uppfattar att de ha problemlösning i samma utsträckning 
som de jobbar med tal i matematikboken. En bra matematikläxa kännetecknas av  
varierande och kreativa uppgifter som gärna får vara praktiska till sin natur.    
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5.1.4 Arbetssätt i matematik 
 
I enkäten får eleverna svara på hur de upplever att de förstår matematik lättast (fråga 
11). Syftet är att ta reda på hur eleverna tänker kring olika arbetssätt i matematiken 
och kring hur och när de lär sig bäst. Eleverna svarar i hög utsträckning att de förstår 
matematik lättast när de får arbeta tillsammans med någon eller när någon förklarar 
för dem, framför allt läraren. Nästan lika vanligt är uppfattningen att de lär sig lättast 
när de jobbar själva i matteboken eller gör läxorna hemma. 42 elever kryssar i både 
ett alternativ som har koppling till att de får stöd eller samarbetar och ett alternativ 
där de jobbar på egen hand. Fem elever svarar endast med alternativ som innebär att 
de arbetar på egen hand och 20 elever kryssar för alternativ som endast hör ihop med 
samarbete eller stöd. Av eleverna är det åtta stycken som anger att de förstår 
matematik lättare när de får använda material.   
 

 
Diagram 4. Arbetssätt i matematiken. Resultatet från flervalsfråga 11. 
 
Elevernas svar där de både lyfter upp samarbetets betydelse, men också 
ensamarbetets kan tolkas utifrån Vygotskijs (2001) teori om att utvecklingen går från 
att klara uppgifter tillsammans med andra, för att sedan klara dem på egen hand. 
Alternativet läraren förklarar för mig är det många elever som angett (38 stycken) 
medan genomgången i helklass är betydligt färre som valt (19 stycken). Enligt 
Vygotskij (2001) behöver uppgifter stämma överens med den utveckling som är på 
gång hos det enskilda barnet. En tolkning av svaren är att när eleven får hjälp av 
läraren blir stödet mer riktat mot den elevens behov just då, medan genomgången i 
helklass inte på samma sätt kan nå varje barns utvecklingsnivå.  
 
 

5.1.5 Matematikläxans uppföljning 
 
Genom att fråga eleverna vad de brukar göra med matematikläxan i skolan är syftet 
att ta reda på hur de upplever att läxan följs upp och används i undervisningen. Alla 
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elever förutom en svarar att man gör någonting med läxan i skolan. Utöver att en stor 
tid läggs ner på rättning uttrycker eleverna att läxan även tas upp till gemensam 
diskussion eller genomgång i klassen. De elever som svarar ”Annat” beskriver att de 
lämnar in läxan till läraren, som i sin tur rättar den.  I diagrammet nedanför 
presenteras elevernas svarsfördelning på frågan Vad brukar ni göra med 
matematikläxan i skolan? 
 

 
Diagram 3. Matematikläxans uppföljning.  Diagrammet visar resultatet från flervalsfråga 9 i enkäten. 
 
En stor andel elever upplever att de tillsammans med lärare och kamrater får 
möjlighet att diskutera läxan och hur de löser tal och problem, vilket kan tolkas som 
positivt utifrån Vygotskijs (2001) teorier om samspelets och språkets betydelse för 
lärandet.  Att få sätta ord på sina tankar och lösa problem tillsammans med andra är 
betydelsefullt  för att utveckla tänkande och förståelse. Ahlberg (1995) skriver också 
om betydelsen av att elever ges möjligheter till att kommunicera matematik och ta 
del av andras förslag, då det kan ge upptäckter av andra lösningsstrategier. Att låta 
eleverna prata om hur de löser olika tal och problem ger också läraren en möjlighet 
att få syn på elevernas kunskaper och förståelse, säger Pettersson (1990).  Att läraren 
tar upp och behandlar läxan, men också hur det sker skickar viktiga signaler till 
eleverna om varför läxan är viktig, säger Cooper (2001).  
 
 

5.2 Elevintervjuer  
 
Elevintervjuerna redovisas under följande rubriker och inom var och en av dem 
sammanställs resultatet utifrån olika kategorier som förtydligas med citat. 
 

• Läxläsningen i matematik 
 

• Matematikläxans syfte 
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• Matematikläxans innehåll 
 

• Arbetssätt i matematiken 
 

• Matematikläxans uppföljning 
 
 

5.2.1 Läxläsningen i matematik 
 
I intervjun får eleverna fritt berätta om sina matematikläxor. Samtalen kommer in på 
hur de upplever själva läxläsningen. Flera elever säger att läxläsningen hemma ger 
dem möjlighet att tänka och reflektera. De upplever det positivt och roligt att få klara 
uppgifter på egen hand. De flesta eleverna ger en tydlig bild över hur de helst gör 
sina läxor och var de känner ger bäst förutsättningar för ett lärande. De kategorier 
som framför allt återkommer under samtliga intervjuer är upplevelsen av stöd, 
koncentration och tid.  
  
Stöd 
Att det finns ett stöd och att de kan få hjälp med läxläsningen är något alla elever 
uttrycker som betydelsefullt. Var de upplever att detta stöd finns är dock olika för 
eleverna. 

 

Hemma så får man ju lite hjälp liksom lite mer, för fröken har ju fler hon måste 
hjälpa. 

  
Lättare när mamma eller pappa förklarar.  
 

… om man fastnar så är det bara att säga mamma så kommer hon … De behöver 
liksom inte gå till någon annan och hjälpa.  

   
Ibland så gör vi dom här matteläxorna i skolan. Det är faktiskt bra, tycker jag ... 
för då kan vi diskutera det sen tillsammans. 

  
Det är, känns lättare att förstå när man får förklarat av fröken, tror jag. Mina 
föräldrar har inte lärt sig. De räknar inte liksom exakt som vi gör. 

  
I skolan finns ju alltid fröken som så här förklarar bra. Mamma och pappa 
hjälper ju gärna mig med matten men när de var små … så räknade de inte på 
mitt sätt så det blir svårt för dem att förklara om jag har glömt hur man räknar. 

  
Koncentration 
Flera av eleverna föredrar att arbeta hemma för där finner de lugn och ro och kan 
koncentrera sig bättre.  

  
Liksom i skolan, vissa som sitter bredvid en håller på och stör hela tiden och då 
är det inte … då jobbar man inte så mycket… Om man ska ta hem matteboken 
och jobba i hemma så gör man mer hemma än i skolan. 

  
Man behöver inte höra på fröken förklara. Det kan vara lite jobbigt när alla … 
när man hör fröken tala om något tal som de andra kanske inte förstår och som 
man själv förstår. 

  
Tiden  
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Några elever tycker det är positivt att jobba hemma för då kan de styra över sin tid 
själva. En elev uttrycker att man arbetar mer hemma än i skolan. 

  
För då blir det ofta så att man inte tar en halvtimme exakt kanske … och tänker 
fyra minuter, tre minuter, två minuter, en minut och så … utan då jobbar man 
kanske lite längre. 

  
Jag sitter vid mitt skrivbord och räknar och gör andra läxor ... kan gärna ta lite i 
sänder … om jag tar hälften direkt efter skolan så tar man det andra framåt 
kvällen 

  
Hemma har man ju ingen lektionstid… kanske om det är mat då 

  
I resultatet kan man se att det finns en skillnad i hur mycket stöd eleverna upplever 
att de kan få i hemmet. En brist enligt eleverna är att föräldrarna många gånger 
saknar den rätta kunskapen och inte kan förklara lika bra som fröken i skolan. Det 
stämmer väl överens med Coopers (2001) resonemang att alla föräldrar kanske inte 
har den kunskap som krävs för att hjälpa sina barn med läxläsningen. Matematik är 
även ett ämne som kan skapa svårigheter när föräldrar ska hjälpa sina barn, då de 
ofta lärt sig matematik på lite skilda sätt, säger Löwing och Kilborn (2002). Att göra 
läxorna hemma upplever eleverna ofta dock positiv ur den aspekten att de ofta 
snabbare kan få tillgång till hjälp, medan de i skolan måste de dela utrymmet och 
tiden med. Eleverna upplever även att de kan koncentrera sig bättre hemma och ett 
par elever menar att de gör mer hemma än vad de hade gjort i skolan. Det här är tvärt 
emot vad Cooper (2001) funnit i sin forskningssammanställning som istället menar 
att koncentrationen minskar när eleverna arbetar hemma.  
 
 

5.2.2 Matematikläxans syfte  

Under intervjun får eleverna ge sin uppfattning av matematikläxans syfte. De får 
även en möjlighet att berätta vad de upplever att de lär sig av matematikläxan. Det 
var inte svårt för eleverna att se ett syfte med läxan och de gav ett relativt snabbt svar 
på den frågan. Deras upplevelse vad de lär sig var däremot inte lika lätt att få svar på. 
Svaren från eleverna har vi valt att presentera i kategorierna bra för framtiden, träna 
och repetera samt tänka. 

Bra för framtiden 

Matematik upplevs som ett viktigt ämne för framtiden och genom att göra läxan blir 
man bättre i matematik. 

  
 Man gör ju det för att få ett bra jobb när man blir äldre … välja vilket jobb man 
vill ha, få en bra lön. 

  
Man ska bli duktig … asså, t.ex. nationella prov. Man ska ju helst kunna matte 

  
Träna och repetera 
Flera elever upplever att syftet med att ha matematikläxan är för att kunna träna och 
repetera. 

  
Man ska kunna träna på talen. 
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Ja, om det var ett kapitel som handlar om gånger … och så får man en matteläxa 
med både delat med, gånger, plus och minus så kanske man har glömt något med 
delat med och då räknar man ju upp eller så. Ja, tar man ju upp det igen.  

  
Tänka  
En elev beskriver att ett syfte med läxan är att ta eget ansvar och klara sig själv  
  

Att tänka … att man kan klara sig själv… Ja, tänka efter själv. 
  
Eleverna har svårt att sätta ord på vad exakt de lär sig av matematikläxan. Trots detta 
så uppfattar de att matematikämnet är viktigt för framtiden. Huvudsyftet med läxan 
är att träna så man blir bättre på matematik. För att kunna träna sig i matematiken 
krävs det att man repeterar det man gjort i skolan vilket läxans andra huvudsyfte är, 
enligt eleverna. Det faktum att eleverna kan ange ett tydligt syfte med läxan men 
samtidigt inte kan se om de i själva verket lär sig något av att göra den kan tolkas 
aningen motsägelsefullt. En förklaring kan vara den som Leo (2004) ger när han 
menar att läxan ses som en självklar del av vardagen och därför inte ifrågasätts. 
 
 

5.2.3 Matematikläxans innehåll 
 
När vi intervjuar barnen beskriver de läxan utifrån två aspekter, vad läxans innehåll 
består av och i vilken form läxan ges. Eleverna upplever att läxan oftast består av 
repetitionsuppgifter som finns i färdigt material längst bak i boken. Några elever 
upplever att det är lite tråkigt men de flesta menar att det är nyttigt om man ska lära 
sig. De uttrycker även en avsaknad av variation i uppgifterna, samt att uppgifterna 
vore lite roligare. Det framkommer även från några elever att läxan ibland består av 
att räkna en bestämd tid i matematikboken. Den uppgiften ges antingen till hela 
klassen eller till de elever som behöver komma ikapp de andra. En av 
räkneuppgifterna i det färdiga läxmaterialet består av en kluring. Flertalet av eleverna 
beskriver den här uppgiften mer ingående och den upplevs till största del som 
positiv.  Det som återkommer under alla intervjuer och det som eleverna väljer att 
lyfta fram för att beskriva läxans innehåll är kategorierna veckans kluring, repetition 
och matteboken. 
 
Veckans kluring 
Eleverna säger att den ibland är lite svår och eftersom den är frivillig väljer vissa att 
inte göra den. De beskriver uppgiften som praktisk, varierande och man måste ofta 
hitta på kreativa lösningar. 
  

Så är det veckans kluring. Den behöver vi inte göra.  
 

Kluringen och sjuan i hemläxan är frivilliga, men de som är duktiga på matte, så 
tycker fröken att man ska göra dem.  
 
Jag gör den ibland, den är rolig ibland. Det var om en gräsmatta som man skulle 
räkna ut, så kanske den var så stor och på längden var den så och så skulle man 
räkna ut det. 

 
Repetition 
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Repetitionsuppgifter är den vanligaste typen av läxa och den tar upp sådant 
man arbetat med i skolan.  

  
För det mesta är det repetition 

  
Det är sådant vi jobbat med innan i skolan, men det är typ inte samma tal, men 
det är t.ex. kilometer och mil och det har vi räknat i skolan.  
  

Räkna i matteboken 
Samtliga elever beskriver matematikboken som det verktyg läraren använder för att 
ge klassen läxa.  

 
Ja, aså det finns sådana här, längst bak i boken finns sådana här läxa 1, läxa 2, 
läxa 3 och så.  
 

Vi har ju så en mattebok som vi jobbar med här och längst bak i den så finns 
hemläxorna.  
 
Ja, så ibland så har vi så att vi jobbar i den vanliga matteboken en halvtimme 
eller mer.  
En del får matteläxan, då om man är långt bak i matteboken… slipper så här 
hemläxan utan jobbar i boken.  

  
Om någon varit sjuk eller så och ligger efter och vi inte har någon läxa så får vi 
det i läxa.  

  
Genom att intervjua eleverna om läxans innehåll träder en tydlig bild fram att läxan 
har en stark koppling till det läromedel som används i undervisningen. Det stämmer 
väl överens med Österlinds (2001) resonemang om att uppgifterna sällan hämtas 
utanför matematikböckerna. Eleverna upplever att läxan till största del består av 
uppgifter som har till syfte att repetera det man gått igenom i skolan. Hellsten (1997) 
kritiserar både det faktum att läxans syfte är att repetera samt att skoluppgifterna och 
läxuppgifterna till stor del har samma utformning. En tolkning av elevintervjuerna är 
att eleverna visserligen då och då upplever den typen av uppgifter som tråkiga men 
att de ändå ser en nytta med dem. Vår tolkning är att eleverna till viss del upplever 
att läxan individualiserad, då de beskriver att deras läxa ibland består av att räkna 
ikapp de andra i matematikboken. Cooper (2001) anser generellt sett inte att man bör 
individualisera läxan utifrån varje individs behov men menar ändå att det kan vara 
positivt i vissa situationer, exempelvis när elevens förmåga ligger långt under sina 
klasskamrater. Veckans kluring beskrevs av de flesta elever som en praktisk uppgift 
där det fanns möjlighet att vara kreativ. Ibland upplevdes uppgiften som lite svår 
men ändå som rolig. Det faktum att den gavs som en frivillig uppgift gjorde att flera 
elever valde att inte göra den. Det stämmer överens med den risk som Cooper (2001) 
menar att det finns när man ger eleverna frivilliga läxor. 
 
 

5.2.4 Arbetssätt i matematik 
  
Under intervjun får eleverna beskriva hur deras matematiklektioner i skolan ser ut. 
Syftet är att undersöka hur eleverna upplever undervisningen och lärandet i 
matematik. Samtliga elever i intervjuerna beskriver att de har matematik en lektion 
varje dag och det oftast första timmen på morgonen, vilket de överlag tycker är bra. 
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Lektionerna består till stor del av enskilt arbete i matematikböckerna, men varvas 
även med gruppuppgifter och genomgångar i helklass, framför allt när eleven jobbar 
med svåra tal eller när ett nytt kapitel ska påbörjas. Eleverna uttrycker att de förstår 
bäst när någon förklarar och tycker därför genomgångar på tavlan eller när fröken 
förklarar för bara dem är bra. Något som framkommer i intervjuerna är att eleverna 
efterfrågar mer kreativa och varierande uppgifter. Uppgifterna i matteboken upplever 
de rätt tråkiga då de innehåller många tal av samma sort och bara ett räknesätt i taget. 
Eleverna upplever att de lär sig mer nu i fyran, men att matematiken var roligare i de 
lägre årskurserna. Då var talen roligare och de fick använda mer material och 
uttrycksformer. De kategorier eleverna framför allt lyfter fram då de diskuterar 
undervisningen i matematik är samarbete, material och miljöombyte. 
 
Samarbete 
Eleverna uttrycker att de gärna jobbar med kompisar vid lite svårare uppgifter, men 
helst jobbar på egen hand när de räknar lättare tal i matematikboken. Fördelarna med 
att jobba tillsammans med andra är att det dels blir roligare, men också lättare. När 
de jobbar flera kan de hjälpas åt att tänka och resonera då de löser svåra tal.  
 

Jag fördrar att jobba med en kompis om det blir lite svårare, men om det är lätt 
så … då är det lättare att jobba själv. 
 
På gruppuppgifterna så vill jag jobba med en kompis, men om det är som i 
matteboken, med abc-uppgifter, de brukar inte vara så svåra. De vill jag jobba 
själv med.  
 
Man får mer hjälp av den andra och man behöver … man kan diskutera det lite 
… Det är liksom lättare än om man är ensam. 

 
Det är roligast att jobba två och två … det är roligast jobba med de som jobbar i 
samma takt som en själv… ja, som typ är lika bra. Det är vissa som inte är så bra 
på matte och om man jobbar med dem så sitter de mest och skriver av en … och 
det är inte så kul. 

  
Det går mycket snabbare då man jobbar i grupp. Då tänker ju alla. Då man 
kommer på någonting så kan man ju förklara lite … och se om det är någon mer 
som kan komma på det. 

 
Jag tycker det är roligare med en kompis. Då kan man liksom diskutera svaren så 
att man verkligen förstått det … Man kan hjälpa varandra om man inte förstår 
något tal eller så. 

 
Material 
De flesta eleverna beskriver att det var mer material i undervisningen förr och att 
det är något de saknar nu. De känner inget stort behov av att använda material, men 
upplever att det gör matematiken roligare och mer lustfylld. 

 
I trean hade vi ett sådant matteskåp. Där fanns det sådana där kort, så man fick 
spela med en kompis och räkna gånger och så … Jag föredrar hur det var i trean, 
det var nästan roligare där när man fick använda en massa grejer… Ja, man 
skulle kunna ha ett sådant där matteskåp nu, men mycket svårare … Jag har inte 
så stor nytta av det… Aså, man har ju inte det, men det är roligare att jobba med 
det. 
 
Det skulle vara roligt att ha material. Så typ använda linjal och sånt där. 
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Jag skulle vilja ha mycket material. I trean till exempel där var det ofta så att de 
som hade lite svårt fick… eller om vi jobbade med pengar så fick vi plastpengar 
och det tyckte jag var rätt roligt även om det var rätt enkla tal.  Men vid svårare 
tal så är det roligt att ha pengar, klossar och ja, experimentera med vatten och så. 

 
Ibland är det rätt svårt och då är det rätt enkelt om man har till exempel pengar 
att räkna med … så man kan ta pengar och lägga upp ... Det är liksom att ställa 
upp kan man säga. Att man använder grejer istället för att tänka … istället för att 
tänka i huvudet. 

 
Miljöombyte 
Önskan om att ibland byta lektionsmiljö är något flera elever ger uttryck för. Det 
som bland annat kännetecknar miljöombytet är att uppgifterna och matematiken blir 
annorlunda, mer kreativ och lustfylld. Uppgifterna verkar dessutom kopplas till 
matematik i mer vardagliga situationer. 
 

Jag skulle nog vilja gå ut i naturen. Kanske vara i skogen och ha lektioner … 
Man kan ju räkna med kottar eller nåt. 
 
Det var någon gång i trean, då hade vi en lång planka och så gick vi ut på 
skolgården och sen var det nån liten mattelek… Ja, dom la upp så här plankor 
från ett till hundra och så skulle vi ställa oss på udda och jämna tal… det var 
jätteroligt. 
 
… och jag kommer ihåg när vi var ute och mätte cykeldäck… då var vi där borta 
och fick använda sådana här måttband och mäta. 
 
Vi jobbade i mattebok och så fick vi lite matteblad. Ja, vi satt ute på en bänk… 
fröken sa vi kunde göra det framåt sommaren. 

 
… det finns ju ett matterum här bredvid och där finns det så här deciliter… 
fröken har lovat att alla ska dit… så ska vi jobba med vatten och så där inne. 

 
… om vi är på gruppuppgifterna, när vi kommer till dem och ska göra dem med 
en kompis så kan man få gå ut i studierummet. 

 
Enligt Pettersson (1990) består skolmatematiken till stor del av kvantitativ räkning i 
matematikböcker, vilket eleverna också ger en bild av i intervjuerna. Det eleverna 
signalerar i samtalen är att de efterfrågar en mer varierad, kreativ och lustfylld 
matematik kopplad till olika miljöer och material. När eleverna beskriver tillfällen då 
de jobbar med material och med matematik i olika miljöer och kring 
vardagssituationer verkar det vara något de minns och upplever stimulerande. Dewey 
(1997) och Ahlberg (2001) menar att det är viktigt att uppgifterna känns 
meningsfulla för eleven och går att koppla till erfarenheter och verkliga situationer. 
Det innebär att läraren också vågar sig utanför läromedlen då han/hon väljer 
uppgifter, säger författarna till Matematik – ett kommunikationsämne (1996). 
Samarbetets betydelse för lärande och motivation är något eleverna också lyfter upp, 
liksom språkets roll i lärprocessen. Förståelsen underlättas av att få diskutera och 
sätta ord på svåra saker, liksom att ta del av varandras tankar. Det kan kopplas till 
Vygotskij (2001) och Dewey (1997) som båda betonar vikten av att samspela och 
lösa problem tillsammans med andra och där språket blir ett betydelsefullt redskap 
för att utveckla tänkandet.  
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5.2.5 Matematikläxans uppföljning 
 
Under intervjun får eleverna beskriva hur deras klass arbetar med matematikläxan i 
skolan. Det är främst uppföljningen som blir föremål för diskussion under intervjun. 
De två saker som samtliga elever nämner är kategorierna rättning och genomgång. 
Den sistnämnda upplever de som positivt. 
  
Rättning 
Eleverna uttrycker att läxan alltid rättas, antingen av läraren eller av dem själva.  

 
Ja, när man gjort talen så ska man rätta. Så han brukar inte rätt eller så, vi gör det 
själva. 
  
Vi lämnar den till fröken och så rättar hon den hemma och så får vi tillbaka den 
och så har hon genomgång av talen på tavlan.  
  
Vi får tillbaka och ser hur många rätt vi har. 

 
Genomgång 
Enligt eleverna så avslutas oftast läxorna med en gemensam genomgång på 
tavlan. Här beskriver elever hur de får berätta om sina uträkningar. 
  

Vi ställer upp lite på tavlan och så frågar han om de var svåra eller om de var 
lagom. Ja, ibland får vi gå fram och visa hur vi gjorde. 
 

Och så går de igenom dem på tavlan sen. Ja, de svåra talen är väl de hon mest 
går igenom… Det är bra. Det är typ dem man har mest fel på … och sen kanske 
man bara hade slarvfel på de lätta … och de är lättare att rätta. 

  
Eleverna ger en bild av att lärarna lägger stor fokus på att rätta alla läxor. Det är helt 
i strid mot vad Cooper (2001) anser att man bör göra. Han menar att läxan inte ska 
hanteras som ett prov som bör rättas utan ett verktyg för att se vad eleverna behöver 
hjälp med. Resultatet pekar visserligen på att läxan ges samma status som ett prov 
men ingenting i elevernas svar indikerar på att läraren inte även använder läxan för 
att få information om elevernas lärandeprocess. Skolverkets rapport (2003) visar att 
en kommunikativ undervisning är ovanlig. Under intervjuerna säger eleverna att man 
nästan alltid har en gemensam genomgång av läxuppgifterna där de också får chans 
att berätta om sina lösningar. Att få diskutera lösningar tillsammans och få hjälp med 
de tal som är svåra upplevs mycket positivt och de ser det som ett bra sätt att följa 
upp läxan. Vår tolkning är att eleverna upplever att en del av deras 
matematikundervisning är kommunikativ och att den delen även kopplas samman 
med lärande.  
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6 DISKUSSION 
 
Följande avsnitt inleds med en kort sammanfattning av resultatet utifrån studiens 
frågeställningar. Därefter diskuteras de delar av resultatet som vi anser är mest 
intressant att lyfta fram utifrån elevperspektivet på matematikläxan.  
 
 

6.1 Sammanfattning av studiens frågeställningar  
Vi gick in i studien i syfte att undersöka matematikläxan utifrån ett elevperspektiv. 
Vi frågade oss hur eleverna upplever läxläsningen i matematik och hur deras skola 
arbetar med matematiken och matematikläxan. Den generella bild som eleverna ger 
av matematikämnet är positiv. Både ämnet och läxan ses som viktiga och eleverna 
kopplar ofta ihop matematiken med sina framtidsutsikter.  

 

6.1.1 Läxläsningen i matematik 
 
Det går tydligt se att elevernas uppfattning om läxans funktion och nytta stämmer väl 
överens med vad Westlund (2004) funnit i sin forskning. Eleverna förknippar läxan 
med brist på tid eller kunskap, men till skillnad från Westlund visar resultatet i 
undersökningen att eleverna i allra högsta grad associerar läxan med lärande. 
Matematikläxan ses som ett medel för att lära sig, tänka och reflektera. Eleverna 
upplever generellt att matematikläxan är lagom till både längd och svårighetsgrad. 
Gemensamt för de flesta elever är att de vill ha stöd i sin läxläsning men deras 
upplevelser av var bästa stödet finns är olika. Många elever menar att föräldrarna kan 
ge bättre stöd än läraren medan andra upplever det tvärtom. Hemmet anses dock som 
bästa platsen att göra matematikläxan eftersom miljön, enligt eleverna, ofta bidrar till 
bättre koncentration och en chans till eget ansvar. För eleverna ligger det egna 
ansvaret dels i möjligheten att bestämma när och hur de ska göra sin matematikläxa 
men även i möjligheten att klara av saker på egen hand. Läxläsningen är något som 
eleverna till största grad gör själva, men menar att de gärna skulle göra 
matematikläxan tillsammans med någon annan. Sammanfattningsvis ser vi att 
eleverna ger matematiken och läxan en hög status. Det man kan fråga sig är om deras 
uppfattning grundar sig på självupplevda erfarenheter eller om den är en produkt av 
omgivningens inställning och syn på läxan och matematiken.  

 

6.1.2 Arbetssätt i matematiken 
 
När eleverna ger svar som täcker frågan om hur skolan arbetar med matematik och 
matematikläxan ger de uttryck för en lärarledd och läromedelstyrd undervisning där 
matematikboken är i fokus. Matematikundervisning sker dagligen och nästan 
uteslutande i klassrummet. Eleverna upplever undervisningen tämligen enformig och 
uttrycker önskemål om mer variation både vad det gäller uppgifter och arbetsmiljö. 
Flera elever beskriver lågstadiet som en roligare tid när det gäller  
matematikundervisningen, eftersom det då fanns mer inslag av material, 
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utomhusmatematik och uttrycksformer. Matematikuppgifterna kännetecknas nu 
främst av räknetal och en del problemlösning. Problemlösningsuppgifterna upplever 
eleverna överlag som mer kreativa och lustfyllda än räknetalen, men de saknar inslag 
av praktiska uppgifter med mer utforskande karaktär. Eleverna berättar att det 
förekommer kommunikativa delar av matematikundervisningen, bland annat då de 
diskuterar matematiklösningar med kompisar i samband gruppuppgifter i boken. 
Denna typ av uppgift och arbetsform är däremot inget som förekommer i samband 
med läxorna. Övriga kommunikativa tillfällen då det talas matematik i klassrummet 
är när läraren har genomgång på tavlan, vilket sker när ett nytt kapitel inleds eller 
man kommer till svåra tal i boken eller i läxan. Matematikläxorna består oftast av 
repetitionsuppgifter och i stor utsträckning ges samma läxa till hela klassen. Eleverna 
upplever ändå att läxan vid vissa tillfällen är individualiserad då de förklarar att de 
kan få i läxa att jobba i boken i syfte att komma ikapp de andra i klassen. 

 

6.2 Diskussion av resultat 
 
Undersökningens resultat visar på vikten av att hitta elevernas motivation och glädje 
i matematiken. Deweys (1997) teorier är att undervisningen ska utgå från barnets 
verklighet och vara praktiska och undersökande till sin natur. När det gäller 
matematikläxans innehåll visar resultatet att det sällan är så. Eleverna beskriver 
istället ett innehåll som i huvudsak baseras på matematikboken. Samtidigt som 
eleverna beskriver att de uppskattar att räkna i matematikboken och att de i viss mån 
själva upplever ett syfte med läxan och accepterar den ger de ändå uttryck för att de 
längtar efter något annat. De pratar om utomhusmatematik, att få använda material 
och jobba med varierade och praktiska uppgifter. Eleverna beskriver att de har en del 
erfarenheter av en sådan undervisning och det framför allt från tidigare år. De lär sig 
mer nu, men upplever att det var roligare med matematik förut. 
 
Petterson(1990) och Malmer (2002) visar att matematiken ofta riktar in sig mer på 
räkning, teknik och automatisering, men påtalar vikten av att utveckla den mer 
kreativa och problemlösande matematiken för att öka barns matematiska förståelse. 
Samma sak råder då det gäller läxor, där bland annat Österlind (2001) lyfter fram 
avsaknaden av problemlösningsuppgifter. I undersökningen fann vi dock att eleverna 
uppfattar att de har problemlösning i nästan lika hög grad som de räknar tal i 
matematikboken då det gäller läxan. Under intervjuerna tar eleverna upp att det finns 
en kluring i läxan och av deras resonemang omkring den uppfattar vi att det är den de 
förknippar med problemlösning.  
 
Under intervjuerna tar många elever upp och berättar om just kluringen i 
matematikläxan. Varför är det kluringen eleverna nämner? Kanske är det för att den 
innehåller det eleverna ger uttryck för att de saknar, nämligen kreativa, utmanande, 
praktiska och roliga uppgifter. Många elever verkar också uppskatta att kluringen är 
frivillig då den faktorn tycks höja motivationen. Eleverna blir engagerade då de 
berättar om kluringarna, de kommer ihåg dem och berättar ingående om vad de 
gjorde. Kan det även vara så att kluringarna upplevs positiva för att man diskuterar 
den tillsammans med andra under den gemensamma genomgången i klassen? Enligt 
Cooper (2001) signalerar läraren att läxan är viktig och meningsfull genom att bland 
annat samla in läxan och ge respons på den. Kanske är det så att eleverna upplever 
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kluringen som extra viktig och intressant i och med att det är den läraren framför allt 
ger respons på när hon/han lyfter upp den till reflektion och diskussion i klassen.  
 
Eleverna uttrycker att de tycker det är roligt att jobba med kompisar, men även att de 
har stor nytta av samarbetet då de jobbar med krångligare tal. Eleverna beskriver att 
det gör det lättare att förstå, eftersom de hjälps åt att tänka och får diskutera och 
förklara lösningsförlag. Ahlberg (1995) uttrycker att barn har hjälp av att diskutera 
uppgifter med andra för på så sätt kan de upptäcka nya strategier och sätt att lösa 
problem på. Det stämmer även med Vygotskijs (2001) tankar om att lärande sker i 
kommunikation och samspel med andra. Han menar barn först klarar av saker 
tillsammans innan de kan utföra den på egen hand.  
   
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) står att skolan ska utgå från varje elevs 
behov och förutsättningar och vi frågar oss hur det kan kopplas till det faktum att 
läxorna mest verkar bestå av färdigt material.  Vi tänker att det är viktigt att läraren 
reflekterar och tar sig tid då han/hon bestämmer vilka uppgifter eleverna får i läxa. 
Matematiken blir svårare ju högre upp i årskurserna eleverna kommer och då är det 
viktigt att fånga deras intresse och utforma läxans innehåll på ett sådant sätt som 
skapar motivation och glädje hos dem. Slutsatser vi drar av undersökningen är att 
läxan bör vara mer varierad och att elever ges olika sorters uppgifter och får arbeta 
på olika sätt. Idag ser den ofta likadan ut varje gång och sker på samma sätt. Barnens 
motivation och förståelse skulle gynnas av om de fick fler praktiska och 
vardagsknutna uppgifter och läxor att göra tillsammans med en kompis. Genom 
öppna frågor av undersökande karaktär kan man fånga mer av matematikens väsen 
och ge möjlighet utveckla fler förmågor och reflektion. Riskerna är att om eleverna 
inte får jobba med samtal, tankeaktivitet utan bara imitation är att förståelsen för vad 
de gör och varför tappas bort. Läraren borde våga sig mer utanför läroboken ibland 
då han/hon söker uppgifter. Kanske är läxan ett sådant tillfälle där det kan testas.  
 
 

6.3 Pedagogiska konsekvenser 
 
För att kunna bedriva en professionell undervisning och för att vi som lärare till fullo 
ska veta vad, hur och varför vi ger elever matematikläxa samt på vilket sätt vi 
bedriver matematikundervisning i skolan, är det nödvändigt att fråga sig hur eleverna 
upplever den undervisning som bedrivs. Det kanske inte alltid är så att det man 
försöker förmedla och på det sätt det görs tas emot av eleverna på det sätt som avses.  

Motivationen finns hos eleverna att vilja lära sig matematik och läxor ses som ett 
naturligt inslag i undervisningen. Oavsett anledning upplever elever matematiken 
som ett viktigt ämne vilket vi som pedagoger bör utnyttja bättre. Undersökningen 
visar att elever upplever matematiken som räkning i böcker och läxan som repetition. 
Då eleverna uttrycker att det ofta är enformigt och tråkigt kommer det sannolikt leda 
till att deras motivation försvinner ju högre upp i åldern de kommer. Resultaten visar 
att eleverna är mer i fas med samhällsutvecklingen än vad skolan är när de 
efterfrågar en mer praktisk, kreativ och problemlösande matematikundervisning där 
kommunikation ses som ett viktigt inslag.  

Vi har frågat oss om det finns en koppling mellan matematikundervisningen och 
matematikläxan och ifrågasatte på vilket sätt matematikläxan används i en kontext 
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med övriga undervisningen samt på vilket sätt matematikläxan bidrar till ett lärande 
för eleven. Det som framkommit under detta arbete är att kopplingen mellan 
undervisningen och läxan ligger i repetitionsuppgifterna som ges till eleverna varje 
vecka. Säkerligen sker ett lärande vilket eleverna ger uttryck för också. Man kan 
dock ifrågasätta om inte en mer genomtänkt, anpassad undervisning än mer hade 
gynnat lärandet för den enskilda eleven 

 

6.4 Fortsatt forskning 
I fortsatt forskning hade det varit intressant att göra en bredare undersökning i olika 
årskurser för att se om elevernas syn och upplevelse av matematiken och 
matematikläxan förändras med åren och vad det i så fall kan bero på. Skulle man 
kunna se någon koppling till arbetssätt och innehåll i matematikundervisningen? Det 
hade även varit intressant att göra en jämförande studie mellan olika klasser i 
motsvarande syfte. 
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BILAGA 1 
 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Kalmar högskola som är inne på vår sista 

termin i utbildningen. Vi ska under våren skriva vårt examensarbete som 

ska handla om elevernas syn på matematikläxor och 

matematikundervisningen i skolan. För att få underlag till vårt arbete har 

vi fått möjlighet att besöka klassen under vecka 17. Vi kommer att dela 

ut en enkät i klassen. Allt material kommer att hanteras anonymt och 

förstöras när arbetet är klart. Vår förhoppning är att samtliga elever ska 

kunna delta i undersökningen och ber därför om ert tillstånd.   

 

Tack på förhand 

 

Ann-Sofie Österman - Pirovic och Åsa Johnsson 

 

- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Barnets namn: ________________________ 

 

Jag tillåter/tillåter EJ att mitt barn får besvara enkäten. 

 

Jag tillåter/tillåter EJ att mitt barn får delta i en intervju. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Målsmans underskrift 

 

 



44 

 
BILAGA 2 

 

Hej!  Du ska nu få svara på en del frågor om matematik. 
Läs frågorna noga! 
 
 
 
     
  
Jag är en           

□ Pojke 
□ Flicka 

 
1. Hur ofta har du matematikläxa? 

□ 1 gång i veckan  
□ Flera gånger i veckan 
□ Varannan vecka 
□ Aldrig 
□ Annat__________________ 
 

2. Har alla i klassen samma matematikläxa?  
□ Ja 
□ Nej 
□ Både och 
□ Vet inte 

 
3. Ungefär hur lång tid tar det för dig att göra matematikläxan? 

□ 0 - 1 timme 
□ 1 – 2 timme 
□ 2 -3 timmar 

   □ Vet inte 
 

4. Hur brukar du känna dig när du gör matematikläxan? 
□ ☺ 

□  �  

□ � 
 
 

På fråga 1-6 väljer du ett av svaren och sätter ett X i rutan. 
 



45 

5. Behöver du hjälp med matematikläxorna? 
□ Ja, ofta 
□ Ja, ibland 
□ Ja, men sällan 
□ Nej 
 

6. Jag tycker matematikläxan oftast är 
□ Lätt 
□ Svår 
□ Lagom 
□ Vet inte 
 
 

 
 
 
 

 
7. När jag har matematikläxa jobbar jag oftast med  

□Tal i matteboken 
□Problemlösning (mattegåtor, lästal) 
□Praktiska uppgifter (väger, mäter, undersöker saker)  
□Annat ______________________________________________ 

 
 

8. Hur gör du helst matematikläxan?  
□Själv 
□Med kompis 
□Med förälder eller syskon 
□Med annan person 

 

9. Vad brukar ni göra med matematikläxan i skolan?  
          □ Läraren markerar mina räknefel 

     □  Jag rättar mina räknefel 
     □ Läraren går igenom vissa tal från läxan på tavlan  

          □ Vi pratar i klassen hur vi löste olika tal 
     □ Ingenting  

     □ Annat ___________________________________________ 

 

På fråga 7 -11  väljer du ett eller flera svar vid varje fråga. Sätt X i rutorna! 
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10.  Vem bestämmer vad du ska ha i matematikläxa?  
□ Läraren 

 □ Läraren och jag tillsammans 
 □ Någon annan 
 
11. Så här förstår jag matematik lättast 
   □ jobbar tillsammans med kompis 
      □ har utematematik 
        □ jobbar med material (klossar, pengar, spel) 
   □ läraren har genomgång vid tavlan  
      □ läraren förklarar för mig 
   □ räknar själv i matteboken 
   □ gör mina läxor hemma  
   □ när förälder eller syskon förklarar 
   □ problemlösning/när jag får berätta hur jag tänker 
   □ annat sätt 
 
_____________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
12. Jag tror vår klass har läxa i matematik för att  
 

………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………….... 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

På fråga 12, 13 och 14 ska du skriva ner svaret med egna ord.  
Skriv så mycket du kan!  
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13.  Jag tycker att man ska ha matematikläxa 
 

 
□ Ja, för att  
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 

□ Nej, för att 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 

14.  Berätta om en bra matematikläxa du haft. Vad gjorde du?  
 
 
………………………………………………………………………………… 
 

 
………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Tack för att du hjälpte oss att svara på den här enkäten! 
Åsa och Ann-Sofie 
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BILAGA 3 
 

INTERVJUFRÅGOR! 
 

1. I vilka situationer (När) kan det vara bra att kunna matte?  
• Vad kan man ha för nytta av matte?   

 
 

2. Hur ofta har ni matematik? Hur många lektioner i veckan? 
 
 

3. Hur jobbar ni med matematik i skolan?  
• Vad ni brukar göra på lektionerna?  Hur brukar det se ut?  

 
 

4. Berätta för oss om era matteläxor.  
• Hur mycket läxa 
• Förberedelse inför läxan (genomgång etc.) 
• Uppföljning 

 
 

5. Vad har ni för uppfattningar om matteläxor?  
• Vad har de för syfte?  
• Vad tycker ni man lär sig av dem



 

 


