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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att få inblick i hur elever i årskurs fem upplever matematikläxorna och om 
det finns faktorer som påverkar inställningen positivt. Det empiriska underlaget består av en 
flerfaldig undersökningsmetod vilket innebär både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att 
skaffa dataunderlag. Det kvantitativa underlaget består av en enkätundersökning som 47 elever 
besvarat och ett kvalitativt underlag bestående av 11 intervjuer med utvalda elever. Resultatet 
visar att matematikläxan uppfattas positivt av övervägande del. Slutsatser är att matematikläxan 
verkar vara ett flitigt använt arbetsätt i matematikundervisningen men den behöver 
individanpassas i större utsträckning, framför allt för elever med negativ inställning. 
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Abstract  
The aim of the study is to gain insight into how students in grades five experienced mathematics 
homework and if there are factors affecting the setting in appositive way. The empirical material 
consists of a multiple test procedure which involves both a quantitative and a qualitative method 
to obtain the underlying data. The quantitative base consists of a survey that 47 students 
participated, and a qualitative basis consisting of 11 interviews with selected students. The 
concluding results indicate that math homework is perceived positively by the majority. 
Conclusion is that math homework seems to be a widely used way of working in mathematics 
education but needs to be individualized to a greater extent, especially for the  students with a 
negative attitude towards mathematics homework. 
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1 Inledning 
 
Alla har vi nog erfarenheter av olika typer av läxor under vår tid i skolan. Debatten om 
läxans vara eller icke vara dryftas i olika medier och då handlar argumenten ofta om att 
den är till besvär på olika sätt.  
 
I Pedagogiska magasinet (Svensén, 2013) finns att läsa om hur både barn och föräldrar 
känner att läxläsning innebär en börda för dem. Långa arbetsdagar och oförmåga att 
hjälpa kan vara en anledning för föräldrar att anlita läxhjälp. Barnombudsmannens 
rapport ”Barn och unga berättar om stress”(2003) visar att nästan hälften av barn mellan 
9-16 år tycker att de har för mycket läxor. Stress kan vara ett symptom på att 
läxsituationen inte är en positiv upplevelse. Läxor är något som påverkar fritiden både 
för elever och deras vårdnadshavare och det kan då vara viktigt att den upplevs som 
någorlunda positiv. En fråga om matematikläxan är bland de läxor som känns jobbiga 
och kanske stressande för eleverna känns då relevant att ställa. 
  
Skolan har fått en ny kunskapssyn där lust och motivation är viktiga drivkrafter. Det 
återspeglas i läroplaner och styrdokument (Skolverket, 2003, 2011a,b, m.fl.). Skolverket 
och läroplanen nämner inte mycket om läxor och jag undrar då, efter många års arbete i 
skolans verksamhet, varför läxor är en återkommande aktivitet varje vecka i många 
klasser. 
 
I ett projekt för skolor med låga kunskapsresultat har skolverket gjort en satsning 
(Skolverket 2012) där bl.a. genomtänkt användning av läxor ska hjälpa lärarna till bättre 
undervisning. De metoder och arbetssätt som är verkningsfulla ska spridas till andra 
skolor. Eftersom skolans mål är elevernas kunskapsinhämtning och våra styrdokument 
och läroplaner talar om för oss, att en viktig faktor i effektivt lärande är just lust och 
glädje (Skolverket, 2003), så kan vi fundera kring om matematikläxor är roliga. Om 
något är lustfyllt ökar det motiveringen och påverkar tiden och viljan att fördjupa sig i 
ämnet. Jag vill undersöka om matematikläxor kan upplevas som lustfyllda och positiva 
samt vad som kännetecknar sådana läxor. 
 
1.1 Definition av begreppet läxa 
 
I avsnittet ”teoretisk bakgrund” där ordet ”läxa ”nämns, avses alla typer av läxor, inte 
endast matematikläxor. Däremot i resterande avsnittet där ordet ”läxa” förekommer, 
avses endast matematikläxor, om inget annat anges. 
  
En andra definition av ”läxa” utgår från ett ställningstagande som gjorts vid läsning av 
litteratur och forskning som berör läxor. Hellsten (2000) försöker hitta en definition av 
ordet i uppslagsverk, forskning och våra styrdokument men lyckas inte riktigt hitta 
något som han tycker är användbart i alla sammanhang. Han formulerar en egen 
definition som jag tycker kan passa in i de tankegångar om matematikläxor som 
formuleras i denna studie. ”Läxa är det arbete som inte sker under lektionstid”( sid.120). 
Ett tillägg, till Hellstens definition i detta arbete, gäller ordet ”arbete”. Det är uppgifter 
som på något sätt repeterar eller är knutna till det aktuella arbetet i skolan 
 



  
 

2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever i årskurs 5 ser på läxor och läxors 
innehåll samt vilken/vilka faktorer som påverkar till positiv eller negativ inställning. 
 
Följande frågor vill jag få svar på: 
 

• Vilken inställning har eleverna till matematikläxor? 
• Vad påverkar deras inställning mest och vad påverkar elevernas möjligheter att 

göra matematikläxor? 

  



  
 

3 Teoretisk bakgrund 
 
I min teoretiska bakgrund redogör jag för hur läroplanerna ser på läxor och vad den 
svenska och utländska forskningen säger om läxors förekomst i skolan. Jag har även 
tittat på några inlärningsteorier som ligger till grund för våra styrdokument. De 
genomsyrar synsättet om hur man ska genomföra en god undervisning i den svenska 
skolan 
 
3.1 Utformandet av god matematikundervisning 
 
Kraven i undervisningen och undervisningens inriktningar finns i form av läroplaner 
(Skolverket, 2011b). De innehåller viktiga aspekter att ta hänsyn till i utformandet av 
god undervisning. Det finns ingenting nämnt om läxor i våra läroplaner däremot 
riktlinjer om hur god undervisning kan se ut. Där står bl.a. att skolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 
och lösa problem. Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina 
uppgifter.  Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter 
(Skolverket, 2011b). 
 
En annan del av Skolverkets verksamhet är kvalitetsgranskningarna, som har som mål 
att främja lärares möjligheter till god undervisnin. En av dem, ”Lusten att lära” 
(Skolverket, 2003), baseras på intervjuer, enkäter och observationer i 41 kommuner med 
elever från förskoleåldern och upp till vuxenutbildningen, men även 16 fristående 
skolhuvudmän har deltagit. Där redogörs för elevers syn på undervisning och faktorer 
som främjar deras lust att lära.  
 
Skolverket gav 2004 ut en analys av PISA-rapporten (Skolverket, 2004). Huvudfokus i 
PISA-rapporten var elevers matematikkunskaper. PISA står för Programme for 
International Student Assessment och är en internationell kunskaps- undersökning som 
1997 initierades av OECD (Organisation för Economic Co-operation and 
Development). PISA undersöker femtonåringars förmågor inom tre kunskapsområden: 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Proven syftar inte främst till att mäta 
faktakunskaper utan istället elevernas förmågor att reflektera över och sätta in 
kunskaper i ett sammanhang. Proven mäter graden av förmåga till tolkning och 
förståelse dvs. kunskaper och färdigheter som är viktiga för att kunna bli reflekterande 
medborgare i samhället och utveckla ett lärande för livet, utanför skolan och in i 
arbetslivet.  Undersökningarna genomfördes år 2000 då huvudämnet var läsförståelse 
och 2003 då huvudfokus var matematik. Skolverket redogjorde för den svenska skolans 
undervisnings resultat i förhållande till andra länders. Syftet med skolverkets analys var 
att göra innehållet i PISA-rapporten mer tillgängligt för bland annat lärare, rektorer, 
skolhuvudmän, politiker samt föräldrar och en intresserad allmänhet. 
 
I rapporten (Skolverket, 2004) lyfts även elevers inställningar till lärande fram. Att 
elever utvecklar positiva inställningar till lärande har inte enbart betydelse för 
skolprestationer, anser Skolverket. Det är också betydelsefullt när de som unga vuxna 
ska vara rustade för ett livslångt lärande. De ska som kunna sätta mål och hantera det 
egna lärandet och i mycket större utsträckning fortsätta sina studier än tidigare. 
I rapporten redogörs också för svenska elevers självuppfattning i läsning som är relativt 
god medan elevernas självuppfattning i matematik är den femte lägsta. Samtidigt ligger 



  
 

elevernas prestationer i matematik på en medelnivå på proven i PISA. De svenska 
elevernas självuppfattning i matematik är alltså sämre än vad den borde vara om man 
ser till deras prestationer (Skolverket, 2004). 
 
3.2 Läxan i forskningen 
 
Det finns inte så mycket svensk forskning om läxors värde. Svensk forskning (t.ex. 
Hellsten, 2000 och Westlund, 2004) behandlar bl.a. vad elever, föräldrar och lärare 
anser om läxorna. I den utländska forskningen, som t.ex. Cooper (2007) och Burell 
(2004)  redogör för, finns några intressanta aspekter av läxor och läxläsning. Eftersom 
elevers läxor är tätt sammanvävda med föräldrars grad av engagemang och lärares 
utformning av uppgifter är detta en aspekt som kan påverka elevers inställning. Därför 
kan också denna vara viktig att titta närmare på i detta arbete. 
 
Det finns många olika anledningar till lärarens vilja att ge elever läxor och några 
gemensamma resultat för både svensk (t.ex. Hellsten, 2000 och Westlund, 2004) och 
utländsk forskning (Cooper, 2007 och Burell, 2004), vad gäller lärares syfte, är att läxor 
främst ska: 
 

• befästa kunskap/färdighetsträna  
• fostra/träna eleverna på att ta ansvar 
• vara en viktig möjlighet till kontakt/ insyn i den aktuella undervisningen för 

vårdnadshavare  
  
Läxan är enligt Hellsten (2000) en ritual som har lång tradition och som de flesta har 
deltagit i många gånger. Den blir på så sätt nästan omöjlig att ifrågasätta. Han försöker 
definiera läxan med utgångspunkt i poetisk logik. Hellsten använder sig av Sköldberg, 
som studerat bl.a. organisatoriskt beteende. Båda utgår från Hayden Whites tankar om 
fyra olika inriktningar i organisationer och organisationsforskning. Två av dem är 
”tragedin” och ”romansen”. I romansen gör läxan nytta för elevers inlärning. Den ger 
dem frihet och makt och den ger eleverna möjlighet att träna ansvar och självständighet. 
De kan i lugn och ro sitta hemma och befästa och förstå. De får möjlighet att bestämma 
nivå på sina ambitioner genom att göra fler uppgifter. I tragedin tolkas läxan som en 
ständig återupprepning, en rutin som är svår att få kontroll över. Även den skolfria tiden 
delas in i avsnitt med bestämt innehåll. Mer tid framför läxorna betyder högre 
kunskapsnivå. Genom att uppgifterna också är föreskrivna skapar läxan en likriktning i 
elevernas sätt att tolka och hantera stoffet (Hellsten, 2000). 
 
John Buell (2004) menar i sin bok ”Closing the book on homework” att läxor ofta ges 
för att det förväntas av läraren. Antingen är det läraren själv som har de förväntningarna 
men framför allt är det samhället runt dem. Föräldrar tror att läxors förekomst är ett mått 
på hur duktiga lärarna är och de vill inte var utan den insyn i skolarbetet som 
läxläsningen ger. Buell menar att det finns andra, och förmodligen bättre, sätt att 
engagera sig i skolan på t.ex. att närvara på möten och besöka eleverna under skoldagen  
Han förespråkar mer pengar till skolan så att vi kan förbättra förutsättningarna för eget 
arbete eller för läxor, eftersom läxor ändå påverkar resultaten positivt desto äldre 
eleverna blir. Läxor formar också attityder och karaktärer så att eleverna kan se läxor 
som något bra ur inlärningssynpunkt. Oövervinnerliga uppgifter ger dock aldrig bra 
förutsättningar för träning av varken kunskap eller disciplin (2004). 
 



  
 

Även Harris Cooper (2007) menar att läxor, framför allt bland de yngre eleverna, inte 
har så stor effekt på kunskapsinhämtningen som många tror. Han redogör på ett 
strukturerat sätt för de senaste studierna om läxor i den amerikanska skolan där vissa 
kan vara jämförbara med svensk skola. Han beskriver studier om resultat kopplade till 
läxarbete och visar att läxor har mycket liten påverkan på resultaten i skolan i de tidiga 
åldrarna. Störst effekt har de för högstadie- och gymnasieelever. Dock ska man inte läsa 
mer än 2 tim. per dag eftersom effekten kraftigt går ner vid längre läxläsning(Cooper, 
2007).  
 
Faktorer som påverkar inställningen och läxarbetet kan vara intressant att titta lite 
närmare på med tanke på Skolverkets analys av PISAs rapport (Skolverket, 2004). 
Pojkar och flickor skiljer sig när det gäller olika inställningar till inlärning. Pojkar 
använder oftare förståelsebaserade inlärningsstrategier och föredrar att studera genom 
konkurrens. Flickor däremot använder oftare kontrollstrategier och memorering i sitt 
lärande. Genom att rikta insatserna mot de elever som är svaga på de faktorer där det 
egna könet generellt är starkt, kan mycket vinnas, menar Skolverket (2004). 
 
3.3 Eleverna och deras läxarbete 
 
3.3.1 Tid   
 
I Hellstens (2000) doktorsavhandling undersöktes några skolor med hjälp av två 
fältstudier.  Han ville sätta ljuset på miljö- och arbetsrelaterade aspekter i skolan ur 
elevers synvinkel. Sådana saker som skoltoaletter, ventilation, arbetsstolar och 
arbetsbelastning blev en del i arbetet. Läxor i allmänhet, kategoriserades under 
arbetsbelastning och här resonerar han också kring olika forskares sätt att definiera den 
och ger en egen definition som jag nämnt tidigare. I sin forskning observerade han att 
eleverna, i detta fall åk.8, ansåg att läxorna var till för att hinna med mer eftersom 
lektionstiden inte räckte till. För ambitiösa elever kunde det bli så att fritiden var den 
tiden som blev över efter läxläsningens slut. Lärarna ansåg att läxarbetet gjorde det 
möjligt för dem att bearbeta kunskaperna, självständigt i en lugn hemmiljö (Hellsten, 
2000). 
 
Även Ingrid Westlund (2004) har tiden som utgångspunkt i sin studie kring timplanen i 
skolan. Den ingår i ett större forsknings- projekt och hon beskriver vad som händer när 
skolor lämnar timplane- reglerna. Eftersom de olika läxorna inte ingår i timplanen har 
hon även tittat närmare på dem och gjort en definition med utgångspunkt från elevernas 
texter om läxor. Hon menar att läxan befinner sig i ett spänningsfält mellan olika 
aspekter som bl.a. skola-individ-fritid-hem-tid. I elevernas uppsatser om tid ser hon hur 
ofta eleverna beskriver läxorna. Hälften av eleverna berättar om att deras fria tid 
invaderas av läxor även om det är stor skillnad mellan olika klasser. Hon benämner 
arbetsuppgifterna efter skoltid som ”läxbördan” (sid.28) och redogör för en antydan om 
att elever i klasser som lämnat timplanen har fler synpunkter på läxor än de som inte 
lämnat timplanen (Westlund, 2004). 
 
Cooper (2007) redogör för studier som skulle svara på om något ämne skulle vara 
särskilt fördelaktigt att ha läxa i. Där jämförs effekterna av tiden som lades ned på 
matematikläxor och läsförbättring. Han fann att det fanns en svag fördel i resultat när 
det gällde matematikstudier men betonar att den är så svag att det knappast kan räknas 
som viktig. Han nämner också några undersökningar som behandlar temat elevattityd 
och mängd läxarbete. Här finns, enligt honom, inget som klart visar att mer läxor ger 



  
 

sämre inställning till läxkulturen. Tvärtom, desto mer tid spenderade på läxor desto 
positivare inställning har eleverna (2007).  
 
Skolverket (2009) gör var tredje år attitydundersökningar bland både elever och lärare 
som bl.a. handlar om trivsel, trygghet, stress och krav i skolan. Sedan 2003 ingår även 
elever från åk. 4-6. I den senaste undersökningen från framkom att mer än var fjärde 
elev känner sig stressad av läxor varje dag eller en till flera gånger i veckan. En 
majoritet av de yngre eleverna, 69 procent, ansåg att de hade lagom mycket läxor. 23 
procent ansåg att de hade för mycket läxor och fyra procent för lite. Den tidigare 
undersökningen visade ungefär samma resultat. 13 procent av eleverna i årskurs 4–6 
uppgav att de kände sig stressade i skolan varje dag eller en till flera gånger i veckan. 
Även här var andelen oförändrad jämfört med tidigare attitydundersökningar 
(Skolverket, 2009). 
 
3.3.2 Matematikinnehåll 
 
Forskning som berör matematikinnehållet har varit svår att hitta. När det gäller 
problemlösning ger Piaget (1976) en beskrivning på hur eleven, som uppfattar att den 
inte kan lösa problem abstrakt, kan bli både passiva och blockerade. När problemet 
knyts an till upplevda situationer eller någon aktivitet som intresserar, visar eleven både 
uppfinningsrikedom och förmåga att förstå. Problemet blir då mycket lättare att lösa. De 
flesta har förmåga till detta, enligt Piaget (1976).  
 
Skolverkets rapport (2003) beskriver hur lusten att lära i matematik kan se ut och vad 
som påverkar den negativt eller positivt. Lärandemiljöer som är kopplade till begripliga 
undervisningssituationer där elevernas erfarenheter och uppfattningar av sammanhang 
utanför skolan är viktiga. Matematiken i skolan verkar, till alltför stor del, vara ett mer 
eller mindre mekaniskt räknande. Att öva upp rena räkne färdigheter är viktigt och både 
elever och lärare kan lätt kontrollera antal rätta svar. Detta behöver inte medföra negativ 
inverkan på elevernas lust att lära. Tvärtom kan det vara roligt att se att det ”blir rätt” 
när svaret stämmer med facit. Många elever säger också att ”matte är kul när man 
fattar” (Skolverket, 2003, sid 25). Det kan däremot bli tråkigt om man inte förstår det 
man håller på med eller inte vet varför man gör vissa saker i sina uträkningar. 
Matematiken förlorar då mening för både elever och kunskapsutvecklingen, enligt 
denna rapport.  
 
På Skolverkets hemsida kan man läsa en artikel skriven av Thomas Heldmark (2011) 
där han aktualiserar frågor om elevers bristande engagemang i skolan. Där redogör han 
för Peter Gärdenfors, kognitionsforskare, resonemang kring digitala hjälpmedel och 
motivation i skolan. Gärdenfors anser att dessa hjälpmedel kan användas för att visa 
komplicerade processer och därför bidra till djupare förståelse och kunskaper. Det 
informella lärandet som pågår hela tiden utanför skolan, i idrottssammanhang eller när 
elever är engagerade framför datorn borde rimligtvis kunna överföras till pedagogiska 
användningar av it, resonerar Gärdenfors (2011). 
 
3.3.3 Läxhjälp 
 
I Skolverkets rapport (2003) beskriver en åttaårig elev hur läxhjälpen fungerar hemma; 
– Min pappa har så bråttom, han tror att jag är en åttaarmad bläckfisk som räknar hur 
fort som helst!”(Skolverket, 2003, sid.16). I rapporten finns att läsa om lärare som 
konstaterar att de ofta känner en större didaktisk säkerhet i andra ämnen än i ämnet 



  
 

matematik och att föräldrar många gånger gör sitt bästa för att stötta upp när eleverna 
får svårigheter (2003). I Skolverkets lägesrapport (2011a) beskriver man hur olika 
förutsättningar elever har i skolan när det gäller läxarbetet. Även om resultaten i 
rapporten endast bygger på skriftlig dokumentation och ingen dialog, bör man ändå 
ifrågasätta ansvarsfördelningen (2011a).  
 
Cooper (2007) tar upp föräldrars engagemang i läxor som kan ge förbättrade resultat. 
Undersökningarna använder sig av grupper där vissa föräldrar fått en form av utbildning 
i läxarbete och där några inte fått. I de grupperna med utbildade föräldrar ger 
engagemanget en förbättrad effekt men främst på de yngre eleverna (Cooper, 2007). 
 
Hur omgivningen bör engagera sig skrev också Vygotskij om. I ”Tänkande och språk” 
(Vygotskij 2001) skriver han att vi konstruerar vårt kunnande i samspel med våra 
sociala omgivningar i skolan, hemma, med kamrater och ute i samhället. För att kunna 
lära sig nya begrepp eller teorier måste man vara med människor som använder dessa i 
olika sammanhang t.ex. när man löser problem och i språket. Vygotskij betonar att 
språk och tänkande utvecklas i social kommunikation och att barnet är socialt från 
början. Den sociala gemenskapen som lärare och elev utövar tillsammans är den 
viktigaste drivkraften i kunskaps-processen (Bråten, 2008).  
 
3.3.4 Individanpassning 
 
Det är skillnad på individualiserad undervisningsform och enskilt arbete konstaterar 
Skolverket (2003) i ”Lusten att lära”. Enskilt arbete blandas ofta ihop med 
individualiserad undervisning. Om matematikundervisningen ska vara individualiserad 
så ska den vara anpassad till olika individers behov vad gäller innehåll, läromedel, 
uppgifternas art och utformning. Skolverket konstaterar att enskilt arbete, där var och en 
arbetar med i huvudsak samma innehåll men i olika takt och ibland med olika 
svårighetsgrad, var den dominerande undervisningsformen (2003). I Skolverkets rapport 
(2006) har man, med olika statistiska metoder, gjort en analys av elevers syn på 
matematikundervisningen. Eleverna, från årskurs 5 och årskurs 9, deltog i en nationell 
utvärdering av grundskolan 2003 och där framkommer att den viktigaste faktorn till att 
matematik blir roligt är när svårighetsgraden är anpassad efter eleven. Matematikämnet 
är dessutom det ämne som eleverna är minst motiverade i. I rapporten (Skolverket, 
2006) nämner man också att matematikdelegationen, i sin rapport ”Att lyfta 
matematiken – intresse, lärande, kompetens”, konstaterar att undervisningen ofta är 
traditionell med stark styrning av läromedel och små variationer i arbetssätt. 
Delegationen menar att om eleverna ska få lust och vilja för matematikämnet krävs att 
lärarens kompetens utnyttjas bättre (Skolverket, 2006). 
 
Även Vygotskij (2001) framhåller att det är av stor vikt att anpassa svårighetsgraden till 
eleven. Han talade om den proximala inlärningszonen som en mycket viktig faktor när 
det gäller effektiv inlärning. Det innebär att eleven med hjälp av omgivningen får 
möjlighet att röra sig i kunskapsnivåer som är strax över den egna och där igenom klara 
av uppgifter som den inte haft förutsättningar att klara utan vägledning och hjälp av 
omgivningen (2001).  
 
Cooper (2007) redogör för studier som visar att det finns positiva effekter av läxor 
givna till barn med speciella behov. Han menar att en anledning kan vara att de är mer 
individanpassade än läxor i allmänhet men andra faktorer kan också ligga bakom såsom 
större föräldraengagemang eller förberedelse/ efterarbete av lärare (2007).  



  
 

 
Vikten av att undervisning utgår från individens upplevelser och behov beskrivs också 
av Jean Piaget (1976). Han har precis som Vygotskij starkt påverkat vår nuvarande syn 
på lärande. Piaget menar att vi föds nyfikna med en vilja att försöka förstå. Han 
beskriver svårigheten hos eleven att vara engagerad och därigenom se positivt på 
uppgifter, som är alltför abstrakta och inte relaterar till något upplevt eller intressant. 
När problemet knyts an till upplevda situationer eller någon aktivitet som intresserar, 
visar eleven både uppfinningsrikedom och förmåga att förstå. Problemet blir då mycket 
lättare att lösa (1976). På Skolverkets hemsida (Heldmark, 2011) kan man läsa om hur 
Gärdenfors resonerar kring en bortglömd drivkraft när det gäller att engagera elever och 
hur skolan skulle kunna bygga på elevernas nyfikenhet och vilja att förstå. Han nämner 
digitala medel vars potential inte utnyttjas i tillräcklig grad i kunskapsinhämtningen i 
våra skolor idag. Vi borde mer titta på det informella lärandet som sker utanför skoltid 
och dra lärdomar av det i undervisningen i skolan (2011).  
 
Något som kan vara intressant att titta lite närmare på är också det som framkommer i 
Skolverkets analys av PISAs rapport (Skolverket, 2004), angående olika elevers 
strategier för inlärning. Pojkar och flickor har olika inställningar till inlärning och stora 
skillnader mellan länderna framträder när könen jämförs. Pojkar använder oftare 
förståelsebaserade inlärningsstrategier och föredrar att studera genom konkurrens. 
Flickor däremot använder oftare kontrollstrategier och memorering i sitt lärande. 
Genom att ta fasta på och rikta insatserna mot de elever som är svaga på de faktorer där 
det egna könet generellt är starkt, kan mycket vinnas, menar Skolverket (2004). 
 
Pojkar har ett större intresse för och positivare självuppfattning i matematik än flickor 
medan flickorna har ett större intresse för och positivare självuppfattning i läsning. 
Även när det gäller självtillit är pojkar mer framträdande och de är mer benägna att 
anstränga sig i sitt lärande då flickor föredrar att studera genom samarbete. Skolverket 
menar att positiva inställningar till lärande är viktiga, för det första som en bidragande 
orsak för att kunna nå bra resultat i skolan, och för det andra, en positiv inställning till 
lärande är bra för senare framgång i livet. Att stärka och utveckla svaga elevers 
motivation, självförtroende och inlärningsstrategier är därför en viktig uppgift för alla 
skolor (Skolverket, 2004).  
 
Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska 
vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges 
genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla. Läroplanernas avsnitt om en likvärdig utbildning säger att ”undervisningen 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att undervisningen därför 
aldrig kan utformas lika för alla” (Skolverket, 2011b, s.5).  
 
3.3.5 Elevinflytande och återkoppling 
 
Eleverna i Hellstens studie (2000) hade inte reflekterat mycket över varför de fick läxor 
utan läxor var en del av skolan. De var mer eller mindre självklara. Lärarna förklarade 
sällan varför eleverna fick en viss läxa och lärarna ansåg sig vara lyhörda inför 
elevernas önskemål om olika läxors tidsåtgång och placering men det framkom inte om 



  
 

det fanns diskussioner när det gäller innehåll. Enligt eleverna lönade det sig inte att 
diskutera läxans omfattning med lärarna. Någon gång kunde de få den reducerad och då 
i de fall arbetsbördan var stor i de andra ämnena också (2000).  
 
Skolverket (2006) konstaterar att ämnet matematik är det ämne där eleverna ges minst 
möjlighet att påverka innehåll, arbetssätt eller hur länge man ska arbeta med olika 
områden i ämnet. Var fjärde lärare säger att elevernas delaktighet i planeringen har 
mindre betydelse för deras studieresultat. Matematiklärarna är de som i lägst grad 
knyter an undervisningen till aktuella områden i samhället och livet utanför skolan. 
Både elever och lärare visar detta i sina svar. Matematikämnet är också det som 
eleverna känner sig minst engagerade i. Skolverket konstaterar också att en stor del av 
lärarna och eleverna beskriver en miljö som inte ger goda förutsättningar för lärande. 
Där lyfts särskilt fram vikten av att undervisningen innebär att eleverna har möjlighet att 
reflektera över ett verkligt innehåll och visar på risken att undervisningsinnehållet 
annars blir ointressant (Skolverket, 2006). 
 
I Skolverkets attitydundersökning (2009) rapporteras att runt hälften av eleverna i åk.7-
9 upplevde att de kan vara med och bestämma om läxor, prov och vad de får lära sig i 
olika ämnen. Frågan ställdes aldrig till de yngre eleverna men en majoritet, ca 60 
procent, ansåg att de hade möjlighet att påverka hur de kunde arbeta med olika 
skoluppgifter (Skolverket, 2009). 
  



  
 

4 Metod 
 
4.1 Metodval 
 
För att få ett så rikt underbyggt underlag i min studie som möjligt bestämde jag mig för 
att använda mig av, dels en kvantitativ undersökningsmetod som skulle innehålla 
enkätfrågor och dels en kvalitativ studie i form av strukturerade intervjuer.  
 
Kvantitativa metoder passar när man vill göra mätningar, större jämförelser eller 
statistiska analyser menar Patel och Davidson (2010). Eftersom jag ville kunna jämföra 
elevers upplevelser av läxor beroende på hur läxorna såg ut, passade den metoden bra. 
Genom arbetet ville jag se om det fanns ett övervägande resultat åt något håll vad gäller 
positiv eller negativ uppfattning om matematikläxor och anledning till upplevelsen. För 
att sedan ev. kunna dra några slutsatser eller se samband var också denna metod att 
föredra, vilket även Patel och Davidsson (2010) anser, när de skriver att den med fördel 
försöker svara på frågor som t.ex. Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?  
 
Jag kommer nedan att presentera undersökningssätt och vilka metoder jag använt mig 
av i min undersökning. Sedan följer en beskrivning av urval och begränsningar, därefter 
hur jag genomfört, bearbetat och analyserat det empiriska materialet. Sist redogör jag 
för relevanta forskningsetiska principer och diskuterar därefter kring vad som kan 
påverka undersökningen med hänsyn till validitet och reliabilitet. 
 
4.1.1 Urval 
 
Urvalet i detta arbete var elever i årskurs 5 från Växjö kommun och undervisande 
lärare, kvinnor i 25 till 50-årsåldern. Lärarna deltog i korta intervjuer där syftet var att 
tydliggöra avsikten med matematikläxorna och innehållet. 
 
För att få underlag för enkäterna användes ett sk. bekvämlighetsurval, vilket innebar att 
två klasser i årskurs 5 valdes ut på de skolor som låg närmast. Lärarna i dessa klasser  
kontaktades via mail och innan enkätundersökningen genomfördes, delades en 
samtyckesblankett (se bilaga C) ut till vårdnadshavarna. De elever vars föräldrar gav 
samtycke fick svara på enkäten (bilaga A) och därefter blev några av dessa elever 
intervjuade. Efter genomförandet av enkät och intervjuer i de båda klasserna  noterades 
ett stort bortfall. Därför utökandes underlaget till fem klasser. Ytterligare kontakt med 
tre klasslärare i årskurs 5 togs alltså och samtyckesblankett gick även ut till dessa 
elevers föräldrar. Totalt deltog 47 elever i enkäterna och 11 i intervjuerna. Av dessa 47 
var 26 pojkar och 21 flickor. Tre av fyra undervisande lärare i matematik, deltog i 
intervjuerna. 
 
Jag ville inte använda mig av elever som jag tidigare arbetat med i förkoleklass eftersom 
det skulle kunna uppstå vissa beroendeeffekter. De känner mig väl då jag arbetet 
tillsammans med dem på skolan genom deras tid i förskoleklass och på fritidshemmet. 
Det fanns en risk att de därför inte ville/vågade fylla i enkäten helt ärligt. Det står nämnt 
om detta under samtyckeskraven i skriften ”Forskningsetiska principer” från 
Vetenskapsrådet (2002). Även Bryman (2004) skriver om när respondenterna anpassar 
svaren till intervjuaren, speciellt när intervjuaren är närvarande. Studier visar att det då 
finns en benägenhet hos respondenter att ge en fördelaktigare bild av sig själv i svaren 
(social önskvärdhet). För att minska denna risk något valde jag därför att inte använda 



  
 

mig av elever i årskurs fem i den skolan där jag själv undervisar, utan föredrog att vara 
”anonym” dvs. att eleverna inte kände någon koppling till mig. Jag ville genom min 
närvaro kunna hjälpa elever som var tveksamma när de svarade på enkäten. 
 
4.1.2 Datainsamlingsmetoder 
 
I en kvantitativ studie berör man frågorna ganska ytligt men det gör också att svaren är 
lättare att systematiseras och sorteras. Eftersom jag också var intresserad av vad som 
kunde ligga tillgrund för elevernas inställningar, behövdes mer djup i frågorna. Därför 
begränsades inte undersökningen endast till frågeformulär (enkäten), eftersom svaren 
där kan bli för generella (Bryman, 2002), utan komlepletterades även med intervjuer av 
kvalitativ art för att då få veta anledningarna till att elevernas svar. 
 
För att förtydliga en del elevsvar i enkäterna och även förklara läxans syfte och innehåll 
närmare, gjordes en kort intervju med läraren i snar anslutning till enkäten.  
 
Enkäten och intervjuerna innehöll både öppna och slutna frågor. Alan Bryman (2002) 
skriver att för många och stora öppna frågor inte passar i en enkät. Men öppna frågor 
gör också att respondenten kan svara med egna ord och behöver inte låsa sig vid 
intervjuarens ordval. Slutna frågor ökar jämförbarheten och sorteringsmöjligheten i 
svaren och det var något eftersträvades i undersökningen. 
 
Enkät (Bilaga A) 
 
Innan enkäterna delades ut informerades eleverna om deras möjlighet att få delta i ett 
vetenskapligt sammanhang vilket Bryman (2011) tycker kan vara en fördel för att 
deltagarantalet i en tid där bortfallet i forskningssammanhang verkar öka. Enkätens 
inledande fråga var vad eleven tycker om matematikläxor där de kategoriserar sitt svar i 
två figurer där positiva känslor knyts till den ena och negativa till den andra. För att 
sedan gå vidare och undersöka vilka motiv som låg till grund för positiva eller negativa 
svar formulerades frågor som kunde ge svar på vad som låg bakom dessa attityder. 
Attityder behöver alltid mätas med hjälp av flera indikatorer (Bryman, 2004). En 
indikator förklaras som ett mått på begreppet som man vill mäta och indikatorerna i 
denna undersökning skulle klargöra uppfattningar om läxor och orsaker till dessa 
uppfattningar. Indikatorerna i detta arbete (tid, elevinflytande, läxhjälp, individ-
anpassning och  matematikinnehåll), formades utifrån egna erfarenheter, forsknings-
rapporter, artiklar och litteratur.  Antalet indikatorer gjorde att möjligheterna ökade för 
att kunna ringa in bakomliggande orsaker till attityderna som skulle undersökas. Frågor 
formades med utgångspunkt från dessa och några av frågorna fanns med både i enkät 
och i intervjun så att eleven kunde utveckla svaren mer.  
 
Frågorna i enkäten var en blandning av slutna och mer öppna frågor, framför allt första 
frågan var en sluten fråga, eftersom det var viktigt att skilja ut de elever som ansåg 
läxan som övervägande positiv. Fördelen med slutna frågor är just att variationen för 
svarsalternativen minskar och därmed också bearbetningen av data. En annan fördel är 
också att man undviker det mödosamma arbetet med att kodning och de felkällor som 
det kan medföra eftersom respondenterna, alltså eleverna själva, fördelar svaren på olika 
kategorier. Nackdelar som förekommer kan vara att frågorna missuppfattas av 
respondenten (Bryman, 2002). 
  



  
 

 
Intervju (Bilaga B)  
 
Intervjun passar som teknik när man vill fördjupa sina frågor kring ett innehåll 
(Bryman, 2011). Antalet elever som deltog i intervjuerna valdes ut efter deras intresse 
för att delta och tid till förfogande. Målet var att få så många intervjuer som möjligt med 
avseende på tidsaspekten. Det innebar att inte alla som svarat på enkäten kunde 
intervjuas. Tiden och bortfall är faktorer som kan ge utrymme för samplingsfel enligt 
Bryman (2011). 
 
Frågorna i de strukturerade intervjuerna byggde på många av enkätens frågor där 
läxläsning och tid, föräldraengagemang, elevinflytande, matematikinnehåll och den 
upplevda förberedelsen och återkopplingen diskuterades, utifrån elevens tidigare svar.  
Även om intervjufrågorna till stor del byggde på enkätfrågorna var de mer öppna i sin 
karaktär men följde ofta ett visst frågemönster. Den strukturerade intervjun, skriver 
Bryman (2011), ska minska risken för att sättet att ställa frågor kan vara en möjlig 
felkälla.  
 
Karaktären på intervjuerna med lärarna var också öppna. De fick svara på frågorna om 
vilka läxor som var typiska för dennes undervisning och vilket syfte som fanns bakom 
läxorna. Lärarna ombads också förtydliga en del svar från eleverna. 
  
4.2 Genomförande 
 
För att pröva om tidsberäkning och frågeställningar i enkät och intervju fungerade 
genomfördes först en pilotstudie i en klass. Då upptäcktes att justeringar i både 
elevenkät, intervjufrågor och intervjufrågorna till läraren behövde göras. Genom att 
därefter skicka förfrågan till olika klasslärare via mail fick jag kontakt med tillräckligt 
många lärare för att därefter genomföra min studie i deras klasser. Innan 
enkätundersökningen bad jag klassföreståndaren att lämna ut en skriftlig information 
om studien och medföljande förfrågan om deltagende till 104 vårdnadshavare (se bilaga 
C). Efter någon vecka genomförde jag enkätstudien (se bilaga A) med eleverna men 
endast de som fått skriftligt medgivande av vårdnadshavare med sig. Efter en kort 
information, som handlade om deras frivilliga medverkan, enkätens innehåll och 
studiens syfte, bad jag dem fylla i frågorna. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 
informera respondenterna om deras medverkan i ett vetenskapligt sammanhang. 
Speciellt i en tid där bortfallet i dessa sammanhang verkar öka. Eleverna hade möjlighet 
att fråga om oklarheter under ifyllandet. En av nackdelarna med enkäter, som Bryman 
(2011) talar om, är att intervjuaren inte kan hjälpa respondenten om de inte förstår 
någon fråga eller har funderingar. I dessa sammanhang är det också viktigt att ha i 
åtanke att en del respondenter frågar för att få en bättre bild av vad de förväntas svara. 
 
När alla enkäterna var insamlade och tillfälle gavs, ställdes två frågor till läraren. De 
lärare som deltog i intervjuer var de undervisande matematiklärare i klasserna 
sammanlagt tre till antalet.  Något intervjutillfälle genomfördes utomhus då läraren gick 
rastvakt och de andra var efter lektionens slut. Lärarna ombads också förtydliga en del 
elevbeskrivningar av läxorna (utan att veta vilken elev som givit svaren). Syftet med det 
var att få en tydligare och rikare bild av innehållet i de läxor som eleverna beskrev. I 
direkt anslutning gjordes också ett urval i elevmaterialet som sammanlagt blev elva 
elevintervjuer. Med tanke på att få en så nyanserad bild valdes ungefär lika många 
elever ut som hade negativ och positiv inställning.  



  
 

 
Bryman (2011) skriver om hur viktigt det är att skapa en avslappnad och tillitsfull 
intervjusituation. Intervjusituationen skedde till största delen i enskilda, för eleven 
kända, rum i skolbyggnaderna under lektionstid. Innan intervjun informerades eleven 
om syftet med intervjun och möjligheten till att ge ytterligare information om 
frågeställningarna från enkäten. Svaren registrerades skriftligt på intervjuformuläret 
(bilaga B). Första frågan var en fråga som inte ställt innan men där man ytterligare 
försäkrade sig om att resonemangen handlade om matematikläxorna och inte ämnet 
matematik. Frågan kunde också senare visa på samband mellan inställning till ämnet 
matematik och matematikläxor. Bryman (2011) skriver om hur viktigt det är att frågor 
som har med undersökningens syfte bör ställas tidigt i intervjun. Frågorna kan också 
grupperas för att få ett bättre flyt. Generella frågor bör komma före de mer specifika.  
 
4.2.1 Databearbetningsmetoder 
 
I början av processen delades tankegångarna in i några områden som kunde vara 
relevanta för elevernas läxarbete och inställning. De fem områdena tid, matematik-
innehåll, möjlighet till läxhjälp, individanpassning och elevinflytande/återkoppling 
användes också som struktur i analysen av materialet. 
 
Lärarnas kommentarer märktes med färgsymboler för att kunna kopplas till de olika 
eleverna. Elevmaterialet märktes sedan också upp med färgsymboler så att de kunde 
härledas till lärares kommentarer. Sedan delades enkäterna in i positiva och negativa 
uppfattningar för att få en bild av om någon uppfattning var övervägande. Därefter 
studerades de olika uppfattningarna var för sig i ovanstående struktur och med olika 
färgpennor för negativt inställda elevers svar och positiva inställda elevers svar. 
Elevernas svar kategoriserades i de olika svarsalternativ som vissa frågor hade. 
Exempelvis i frågorna som handlade om begreppet tid, delades svaren in i ”hinner-
hinner inte” samtidigt som kommentarer skrevs ner. I de mer öppna frågorna framkom 
fler av samma kommentarer och då gjordes noteringar om antalet och vad det rörde sig 
om, exempelvis föräldraengagemang eller stress. Slutligen kategoriserades elev- och 
lärarintervjuerna på samma sätt.  
 
Några frågor i enkäten hade en större frekvens av ”vet inte”-svar. Främst frågorna som 
var kopplade till matematikinnehåll (fråga två och tre i enkäten). Några enstaka elever 
har ibland markerat mer än ett svarsalternativ och då har detta svaret sorterats bort. 
 
4.3 Etiska överväganden 
 
Jag hade kontakt med lärare via mail och bad om ett deltagande.  Jag bad också läraren 
att dela ut formuläret för föräldragodkännandet eftersom det skulle vara klart innan 
intervjun genomfördes. I Vetenskapsrådets skrift om forskingsetiska principer (2002) 
finns en beskrivning på hur viktigt det är med vårdnadshavares medgivande. I 
formuläret informerade jag om syftet, villkoren och bad om ett aktivt medgivande. Det 
innebar att vårdnadshavaren måste skicka med ett skriftligt medgivande tillbaka läraren. 
I samtyckeskraven, regel nummer tre, står att deltagarna i en undersökning själva har 
rätt att bestämma över sin medverkan och eftersom jag endast riktar mig till 
vårdnadshavarna i utskicket behövde jag också fråga eleverna. Jag har ett 
informationskrav gentemot deltagarna och måste självklart berätta om det som står i 
utskicket till föräldrarna, innan vi börjar. 
 



  
 

Möjlighet att inte delta eller fullfölja enkäten fanns hela tiden och det informerade jag 
också om muntligt. Jag frågade läraren innan genomförandet av elevenkäten om det 
fanns någon i klassen som inte skulle kunna tillgodogöra sig informationen, förstå 
frågeställningarna eller att inte kunna svara på frågorna av olika anledningar. Bryman 
(2002) skriver om att svårigheter med att tillgodogöra sig information, är en nackdel 
med enkäter. 
Eftersom de insamlade uppgifterna kom att vara anonyma och endast märktes med 
förnamn för att kunna bearbetas ordentligt, försökte jag uppfylla konfidentialitetskraven 
så långt som möjligt. I mina samtal med lärarna kom jag att inte heller att använda 
barnets namn. Jag informerade också om anonymiteten i utskicket och för att tillgodose 
nyttjandekraven, som beskrivs i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), 
fick de som ville ha möjlighet att se resultatet till hösten. Läraren fick ta del av 
rapporten innan publiceringen så att de hade möjlighet att yttra sig om något 
 
4.3.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar om hur pålitlig och överensstämmande en undersökning är. Man 
tittar på stabiliteten över tid, om mätningens värden eller poäng är relaterade till 
indikatorerna och om det finns en risk för subjektiva bedömningar i något led. Eleverna 
fyllde i blanketten i skolmiljö med intervjuaren i samma rum. Intervjuareffekten (i 
vilken mån respondenten påverkas av intervjuaren) kan påverka resultatet så att en 
”social önskvärdhet” uppstår (Bryman 2002, sid.146). Det innebär att respondenten vill 
förmedla en sådan positiv bild av sig själv som möjligt eller drar sig för att berätta om 
vissa saker. Patel och Davidsson (2010) skriver om en annan viktig aspekt att ta hänsyn 
till och det är vikten av att ge instruktioner och försöka se till att frågorna är 
formulerade så att de kan förstås utan missuppfattningar. Om det endast är intervjuaren 
som tolkat intervjuer och enkäter innebär det en svaghet då denne inte ser andra 
möjligheter till en bättre tolkningar än de egna. (Bryman, 2002). 
 
4.3.2 Validitet 
 
Ytvaliditet är ett mått för hur tydligt indikatorerna visar det man tänkt undersöka. 
Indikatorerna i detta arbete, alltså de faktorer som frågeställningar till eleverna (tid, 
läxhjälp, svårighetsgrad m.m.) bygger på andra forskningsresultat och litteratur om 
läxor (se exempelvis Cooper, 2007; Westlund, 2004 & Hellsten, 2000) och är inte 
endast utformade av egna tankegångar. Vissa av frågorna ställdes både till läraren och 
till elever vilket gjorde att samma indikator belyses ur olika infallsvinklar.  
 
Svaren behandlades inom två dagar och i de fall där tveksamheter uppstod i 
enkätsituationen gjordes försök till förtydligande genom att fråga eleven direkt efter. 
Svaren från eleverna förtydligades även genom att deras lärare fick ge sin syn på vissa 
oklarheter i fråga om typ av läxor, som eleverna nämnde. Dock utan vetskap om vem 
som svarat på enkäten. 
  



  
 

5 Resultat 
 
I detta kapitel redovisar jag resultaten av mina datainsamlingsmetoder och utgår ifrån 
frågeställningarna jag har för min undersökning: 
 

• Vilken är elevernas inställning till läxor? 
• Vad påverkar deras inställning mest och vad påverkar elevernas möjligheter att 

göra matematikläxor? 
 
Alla frågor i enkäten har besvarats av eleverna och i de flesta frågorna finns personliga 
uppfattningar nedskrivna. Några frågor har en större frekvens av ”vet inte”-svar och 
några enstaka elever har markerat mer än ett svarsalternativ och då har inte de svaren 
räknats med alls. De mer djupgående intervjuerna kompletterar svarsresultaten i 
redovisningen. Lärarna sade att de använde matematikläxor främst för repetition, 
färdighetsträning och som ett sätt att lära eleverna att ta ansvar. 
 
5.1 Elevernas inställning 
 
Enkätens första fråga var om eleverna upplever matematikläxan som positiv eller 
negativ och 27 elever svarade att de såg positivt på läxan och 18 elever svarade att de 
såg negativt på den (se figur 1). Två elever hade ringat in båda alternativen och deras 
svar har därför inte räknats med under denna fråga.  
 
Figur 1             Figur 2 

          
     Bland de positiva eleverna var 17 flickor och 10 pojkar och bland 

                                de negativa var det 4 flickor och 14 pojkar. 
 
Det eleverna nämnde som gjorde läxan positiv var att läxorna var roliga, att läxorna var 
lätta eller lagom svåra, att matematik är viktigt att kunna, att man får välja när man ska 
göra dem, att det går snabbt att göra dem och att mattekluringar var roligt. I denna grupp 
var andelen flickor 17 och pojkarna 10 st (se figur 2). 
 
I intervjun tyckte också alla att matematikämnet var roligt. De elever som svarat 
negativt angav att läxorna var tråkiga, för lätta, för svåra och för många. Bland dem som 
sedan intervjuades svarade alla att de ändå tyckte ämnet matematik var roligt. I gruppen 
som svarat negativt var andelen flickor 4 st. och pojkarna 14 st (se figur 2). 
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5.2 Faktorer som påverkar elevernas inställning och läxarbetet 
 
Resterande frågor i enkäten och även de frågor som används i intervjun sammanfattas 
här under de kriterier som jag velat undersöka. 
 
5.2.1 Tid 
 
De flesta hade regelbunden matematikläxa en gång per vecka och några hade läxa 
mellan en till två gånger per månad. Läxan tog allt mellan 10-60 minuter att göra och de 
elever som jag gjorde en intervju med var alla ganska nöjda med tidsåtgången. Nästan 
alla upplevde att de hann med att göra läxorna. Anledningarna som eleverna uttryckte 
var oftast att de såg till att de gjorde den med en gång när de kom hem, tog tid till den 
eller planerade för läxan. De upplevde inte heller att de hade tidsbrist. – ”Mamma tjatar 
och jag blir sur så jag gör den”, säger en flicka och en annan elev beskriver ytterligare 
ett sätt att hinna med läxan på; ”- Jag sitter i kaninhagen och då får jag inte gå in förrän 
kaninerna gör det!” Någon uttryckte dock att om man glömmer läxan eller drar sig för 
att göra den kan man få tidsbrist och då är det jobbigt. Fler elever med negativ 
inställning beskrev att föräldrarna hjälpte dem att se till att de gjorde läxan. En elev 
tyckte att hon kanske skulle ha mer tålamod med de svåra läxorna om hon fick dem mer 
sällan. I denna undersökning framkom även att en större del av eleverna verkade nöjda 
med matematikläxan i allmänhet. De upplevde att mängden läxor var ganska lagom. Ett 
fåtal elever i enkäten skrev att de skulle ändra inställning om mängden eller tiden för 
läxarbetet skulle ändras. En pojke beskrev matematikämnet som ett bland de roligaste” 
jobbämnena”, men tyckte läxorna var både tråkiga och onödiga. I enkäten svarade han 
inte med något exempel på roliga och tråkiga läxor utan alla var onödiga för han hade så 
många andra redan. I intervjun beskrev han ändå en rolig läxa som en som inte tar 
någon tid, t.ex. 4:ans tabell. En tråkig läxa var de som var lätta och de som tog lång tid 
att göra. Inte någon av indikatorerna (tid, elevinflytande, läxhjälp, matematikinnehåll, 
individanpassning) skulle påverka honom att ändra sin inställning till läxor. Möjligtvis 
skulle de bli mindre tråkiga om de tog mindre tid i anspråk. Som exempel på tråkiga 
läxor nämnde han taluppgifter i räknehäften (uträknadet av algoritmer) eller att ta igen 
matteuppgifter efter en semester. Fyra elever, både positivt och negativt inställda elever, 
uttryckte stress av någon form. En av dem sade att hon väljer bort kompisar och 
aktiviteter om hon glömmer att göra läxorna och det är tråkigt. Hon behövde också 
längst tid på sig för att göra läxan, oftast 1 timme med paus. Trots dessa motgångar 
upplevde hon läxan som positiv. Ytterligare en annan elev kunde utrycka stress men att 
det då inte är matematikens fel utan hon blir irriterad på sig själv när hon inte hinner.  
 
5.2.3 Matematikinnehåll 
 
Eleverna beskrev ett vanligt förekommande innehåll där olika räknesätt praktiseras i 
matematiska sammanhang och med olika innehåll t.ex. uträknandet av uppställda tal 
dvs. algoritmer, problemlösning, geometriuppgifter, rituppgifter eller uppövandet av 
säkerhet i multiplikationstabell. Lärarna beskrev olika uppgifter såsom problem-
lösningsuppgifter, algoritm-uträkning och uppgifter kopplade till den matematik man 
höll på med just för tillfället. Främst användes läxorna för repetition, färdighetsträning 
och för att lära elever att ta ansvar. Även om ”vet ej”-svaren i studien var få, var det just 
på denna frågan som en del elever inte hade något svar. 
  



  
 

De elever med positiv inställning beskrev ungefär samma innehåll som de negativt 
inställda eleverna men variationen var inte riktigt så stor. Det som var gemensamt för 
både roliga och tråkiga läxor var uträkning av tal, problemlösningar, multiplikation och 
bråk. Bland de roliga läxorna var problemlösning, area och geometri (innehöll 
rituppgifter) och räkning av uppställda tal de som nämndes mest. En elev ansåg att hon 
skulle ändra inställning om det blev för många av ”samma läxa” och med det menade 
hon samma struktur i läxan. 
 
Beskrivningen av matematikinnehållet i svaren från de negativt inställda eleverna, var 
mycket blandad och det kändes som att en hel del av svaren kunde härledas till att 
läxorna behandlade det som arbetades med för tillfället. Bråk och problemlösningar 
nämndes som både roliga och tråkiga läxor bland de negativt inställda eleverna 
tillsammans med ”kort division” dvs. det senaste av tre sätt som har använts i svenska 
skolor när man räknar uppställda tal med division. Problemlösningar utrycktes många 
gånger som svåra och jobbiga för de krävde tid och mycket arbete eftersom eleverna 
skulle visa hur de tänkte skriftligt. Samtidigt var det roligt för en del. En annan rolig 
läxa beskrevs av en elev som t.ex. ”uppgifter som är krångliga men som sedan blir 
solklara” s.k. aha-upplevelser. Då spelade matematik-innehållet inte så stor roll. En bra 
matematikläxa skulle handla om något roligt, tyckte en elev med negativ inställning till 
läxan och samma sade att många tal att räkna ut var tråkigt. Långa och många 
taluträkningar var också det mest förekommande innehållet som beskrevs som tråkigt 
även om någon tyckte tvärt om. Mer än hälften av elever med negativ inställning tyckte 
att tråkiga läxor var just uträkning av tal och algoritmräkning. Fyra i gruppen 
definierade också tråkiga läxor med lätta läxor under frågan om innehåll. Andra tråkiga 
läxor var ”traggel” eller ”plugg” som ofta nämndes i samband med multiplikations-
tabellerna. Arbetet handlade många gånger om att memorera och det var ett påfrestande 
arbete som tog lång tid och därför var tråkigt. Pluggläxan nämndes också bland de 
positiva eleverna som tråkig. 
 
På frågorna om datoranvändandet i läxsituationen svarade de flesta att de inte hade så 
många interaktiva läxor eller använde sig av interaktiva matematikprogram. Några 
nämnde sidor på internet där man kunde träna bl.a. multiplikationstabellerna och de 
tyckte att det var positivt. En elev tyckte inte datorn skulle ha med läxor att göra alls.  
 
5.2.4  Läxhjälp 
 
De flesta elever svarade att de hade stöttning hemma av någon person, förälder eller 
syskon, och ingen av de tillfrågade eleverna i intervjun upplevde det som något 
negativt. Någon elev tyckte att läxorna var tråkiga att göra för man måste göra dem 
hemma. Fem elever svarade att de frågade läraren dagen efter, ifall de inte förstått eller 
att de försökte tills de kunde. Alla upplevde att de lärde sig något på läxor.  
 
5.3.5 Individanpassning 
 
Det var sällsynt med speciella läxor för vissa elever. Alla verkade i princip få samma 
läxor och lika ofta, med undantag för om de varit frånvarande av någon anledning. 
Någon elev utryckte att hon ibland brukade ta hem extra  svåra uppgifter för hon tyckte 
det var kul. Någon klass använde sig av läromedel som var indelade i uppgifter som alla 
skulle räkna och sedan extrauppgifter för de som hann. 
 



  
 

Alla elever utom tre i enkäten ansåg att läxorna var medelsvåra eller lätta. Tre elever 
upplevde läxor som svåra och dessa elever upplevde också läxan som negativ.. 
Övervägande del av flickorna ansåg läxan vara medelsvår och deras inställning var 
positiv. Hälften av pojkarna ansåg att läxorna var lätta och en större del av dessa tyckte 
också läxorna var tråkiga.   
 
Alla utom tre elever upplevde att de lärde sig något av läxorna. Flest uttryckte att de 
endast lärde sig något ibland (se figur 3). Bland dessa elever var det dubbelt så många 
som ansåg sig ha lätta läxor. De som sade att de ofta lärde sig något hade också flest 
medelsvåra läxor. 
 
   Figur 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      På frågan om eleven lär sig något av läxan svarade flest ”ibland”. 
 
 
I intervjuerna sade de flesta att de tyckte en rolig läxa skulle vara medesvår eller lätt. 
Svåra läxor kunde vara både roliga och tråkiga. Desamma gällde för de lätta läxorna. 
Det fanns elever som tyckte att lätta läxor är tråkiga men någon uttryckte att de lätta 
läxorna är ”kul för att man kan”. 
 
Hälften av eleverna i intervjun svarade att de förmodligen skulle ändra inställning till 
läxorna om svårighetsgraden skulle ändras. Svårighetsgraden styrde inställningen, 
speciellt bland elever med negativ inställning i intervjun. Hälften av eleverna i intervjun 
tyckte att en förändring i svårighetsgraden skulle innebära en förändring av upplevelsen 
av läxarbetet. 
 
5.2.2 Elevinflytande och återkoppling 
 
De flesta eleverna var mycket medvetna vilken läxa de hade och den initierades alltid av 
läraren. En del var osäkra på hur de skulle svara på frågan om hur läraren visste att de 
gjort läxan. Många svarade att de lämnade in den och en del svarade att läraren kunde se 
att de gjort läxan genom deras handstil. När jag sedan i intervjun frågade hur de ställde 
sig till muntlig eller skriftlig feedback på läxan uttryckte några att det skulle vara bra 
men att dåliga nyheter gärna fick ges muntligen. En del rättade sina läxor själva med 
hjälp av ett facit. Den enda formen av dialog kring läxan verkade vara genomgången av 
läxan i skolan innan man tog hem den. Ingen skulle ändra attityd till läxan om de fick 
mer feedback eller någon form av kommentarer. På frågorna som är knutna till 
elevinflytande och återkoppling av läxorna i intervjun svarade nästan alla elever att de 
tyckte det skulle vara roligt att få bestämma mer själv men några sa att det var bra att 
inte få bestämma över läxan eftersom man då frestas att göra den för lätt. En elev som 

Jag lär mig något av läxorna. 
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var negativt inställd till läxorna skulle ändra inställning om hon fick mer inflytande över 
dem.  
  



  
 

6 Analys 
 
6.1 Elevernas inställning 
 
Både lärare och elever beskriver läxorna som varierade, även om, som nämndes 
tidigare, det finns skillnader mellan olika klasser. I någon klass beskrev läraren och 
eleverna att de ibland använde sig av matematikspel på datorn vilket inte förekom i alla 
klasserna. I en av Skolverkets rapporter (2006) skrivs om att matematikdelegationen, i 
sin rapport ”Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens”, konstaterar att 
undervisningen ofta har små variationer i arbetssätt. Delegationen menar att om 
eleverna ska få lust och vilja för matematikämnet krävs att lärarens kompetens utnyttjas 
bättre (Skolverket, 2006). 
 
I attitydundersökningen från Skolverket (2009) redogörs för många positiva resultat 
beträffande elevernas uppfattning om skolan. Fler än åtta av tio elever, såväl bland de 
yngre som äldre, trivs bra med skolarbetet och andelen har ökat sedan början av 2000-
talet. Jämfört med de tidigaste mätningarna är det även allt fler elever som bryr sig om 
och känner sig engagerade i sitt skolarbete (Skolverket, 2009). Även om läxan endast är 
en del av matematikarbetet stöder också resultaten i denna undersökning tesen om att en 
stor del av eleverna trivs med arbetet. T.o.m. de negativt inställda eleverna i intervjun 
tyckte alla att matematikämnet trots allt var roligt och intressant. Dock är delen med 
elever och negativ inställning till läxan fortfarande stor, speciellt var andel pojkar med 
negativ inställning relativt stor. Tre elever såg både negativt på läxorna och tyckte även 
i enkäten att läxorna var svåra. En av eleverna angav bråk som en tråkig läxa och skrev 
att det var svårt. Han nämnde dessutom ingen som kunde hjälpa honom hemma vilket 
gör läxan ändå svårare att lösa. Skolverkets analys av PISAs rapport (Skolverket, 2004) 
menar att positiva inställningar till lärande är viktiga, för det första som en bidragande 
orsak för att kunna nå bra resultat i skolan, och för det andra, en positiv inställning till 
lärande är bra för senare framgång i livet. Att stärka och utveckla svaga elevers 
motivation, självförtroende och inlärningsstrategier är därför en viktig uppgift för alla 
skolor (2004).  
 
6.2 Faktorer som påverkar elevernas inställningen och läxarbetet 
 
6.2.1 Tid 
 
Alla utom en av eleverna i studien, tyckte att de hann göra sina läxor läxorna även om 
en del behövde hjälp av föräldrar att komma ihåg. Fyra elever uttryckte stress i någon 
form. I intervjuerna tyckte flest att läxorna var lagom långa och lagom många men en 
del tyckte att det varit bättre om man fått färre läxor. En elev i intervjun ville ha fler. I 
Skolverkets attitydundersökning (2009) framkom att en majoritet av de yngre eleverna 
ansåg att de hade lagom mycket läxor och 23 procent ansåg att de hade för mycket 
läxor. Där står också att mer än var fjärde elev känner sig stressad av läxor varje dag 
eller en till flera gånger i veckan.  I intervjuerna i denna undersökning framkom att det 
var lika stor andel som var nöjda och som ville ha mer eller mindre läxor.  
 
Ett fåtal elever uttryckte att läxorna var svåra att hinna med beroende på både träningar, 
mängden och att de inkräktade på fritiden. Både i Westlunds studie (2004) och i 
Hellstens undersökning (2000) framgår att läxor i allmänhet, kategoriserades under 
arbetsbelastning av eleverna i de äldre årskurserna och eleverna berättar om att deras 



  
 

fria tid invaderas av läxor. För ambitiösa elever kunde det bli så att fritiden var den 
tiden som blev över efter läxläsningens slut. Cooper (2007) redogör för undersökningar 
där elevattityd och mängd läxarbete jämfördes. Där syns inget som klart visar att en 
större mängd läxor ger sämre inställning till läxan vilket också syns i denna studie 
(2007). Även om eleverna i denna studie är yngre så kan vissa paralleller dras mellan 
ansvarstagande och läxläsning. Större delen av eleverna hann göra sina läxor och bland 
de positivt inställda nämndes sällan föräldrarnas medverkan. Några elever hade också 
förlikat sig med att om man glömde eller inte hann så hade man planerat sin tid dåligt 
och att det inte var läxans fel.  
 
6.2.2 Matematikinnehåll 
 
Det var svårt att i resultatet se något speciellt matematikinnehåll som kunde anses som 
var utmärkande för roliga läxor. I princip samma typ av innehåll förekom hos både 
negativt och positivt inställda elever, även om problemlösning verkade vara något som 
elever med positiv inställning nämnde oftare som en rolig läxa. De negativt inställda 
eleverna uttryckte inte lika tydligt något matematikinnehåll som roligt utan de framhöll 
andra saker som viktigt, för att en läxa skulle bli rolig. Bråk och uträkning av tal eller 
algoritmer beskrevs av eleverna som några bland de tråkigaste läxorna. Abstraktionen i 
bråkuppgifter är stor och att knyta dem till verklighet är då mycket viktigt. Skolverket 
(2003) beskriver i sin rapport att uppgifterna blir tråkiga om man inte vet varför man 
gör vissa saker i sina uträkningar och matematiken förlorar mening (2003).. Här har 
omgivningen, framför allt läraren en viktig uppgift att fylla. Även i detta arbete 
bekräftade några elever, även om de inte var många, att ambitionen försvann när 
läxorna inte var ”minsta kul” eller för svåra. Även Piaget (1976) beskriver svårigheten 
hos eleven att vara engagerad och därigenom se positivt på uppgifter, som är alltför 
abstrakta och inte relaterar till något upplevt eller intressant. När problemet knyts an till 
upplevda situationer eller någon aktivitet som intresserar, visar eleven både 
uppfinningsrikedom och förmåga att förstå. Problemet blir då mycket lättare att lösa 
(1976).  
 
Både positiva och negativa elever utryckte däremot ”pluggläxan” som något gemensamt 
tråkigt. Det mekaniska räknandet kan vara svårt att se nyttan i menar också Skolverket 
(2003) och det blir tråkigt om man inte förstår det man håller på med eller inte vet 
varför man gör vissa saker. Matematiken förlorar då mening för både elever och 
kunskapsutvecklingen, enligt denna rapport. Att öva upp rena räknefärdigheter är viktigt 
och en del av eleverna tyckte också i denna studie att dessa uppgifter var bland de 
roligaste läxorna. Det bekräftar också resultaten i Skolverkets rapport, som säger att det 
kan vara roligt att se att det ”blir rätt” och att man kan (2003).  
 
Datoranvändandet var inte något som eleverna beskrev som vanligt förekommande i en 
läxsituation. Övervägande del av eleverna i intervjun uttryckte att det skulle vara 
positivt om undervisnigen innehöll mer datoranvändning. De flesta hade lite erfarenhet 
av sidor som tränade multiplikationstabellerna och uträkning av tal. Även Gärdefors 
(2013) talar om att digitala verktyg har stor potential och fortfarande är en ganska 
outnyttjad resurs i skolan. Han beskriver hur skolan skulle kunna öka motivationen i 
undervisningen genom dessa medel eftersom de är en stor dela av elevers informella 
lärande utanför skolan (2013). 
  



  
 

6.2.3 Läxhjälp 
 
Precis som Skolverket (2003) skrev i sin rapport, om att många föräldrar engagerar sig i 
barnens läxor, visar dessa resultat detsamma. De flesta eleverna kunde ofta få hjälp av 
någon hemma med läxorna och föräldrar nämndes ofta. Inte bara när det gällde att 
förklara läxorna men även för att hjälpa eleverna att planera sin tid och komma ihåg. 
Detta nämner också Skolverket i sin lägesbedömning (2011a) och anser att detta kan 
ifrågasättas eftersom elever har olika förutsättningar hemma. Endast tre elever som 
ingick i denna undersökning nämnde att de inte hade någon som kunde hjälpa dem 
hemma. Då uppstår frågan om hur stort föräldraengagemang som fanns för de elever 
som inte deltog i undersökningen. Eleverna ansåg att de många gånger lärde sig något 
av läxorna och det stöder till viss del också Coopers (2007) resonemang om att bäst 
effekt har föräldraengagemang bland de yngre åldrarna, även om jag endast mätt 
elevernas upplevelse av kunskapsresultat. Eftersom inte några elever upplevde 
föräldrarnas engagemang som problematiskt kan läxorna uppfattas som positiva ur 
Vygotskis (2008) resonemang kring hur elever lär sig i samspel med andra. De sk. aha-
upplevelserna som någon elev beskrev som en rolig läxa där ”man först inte förstår 
något men sedan blir allt solklart” är något som Vygotskij (2001) framhåller är en viktig 
faktor när det gäller effektiv inlärning. Det är av stor vikt att anpassa svårighetsgraden 
till eleven och han menar att man då ska ligga i den proximala inlärningszonen. Det 
innebär att eleven med hjälp av omgivningen får möjlighet att röra sig i kunskapsnivåer 
som är strax över den egna. Det kräver därför en omgivning som stöttar och ger eleven 
de redskap som behövs för att till slut förstå eller klara uppgifter som i utgångsläget var 
för svåra (2001). 
 
6.2.4 Individanpassning 
 
I” Lusten att lära” (Skolverket, 2003) står att matematikundervisningen ska vara 
individualiserad så att den är anpassad till olika individers behov vad gäller innehåll, 
läromedel, uppgifternas art och utformning. I undersökningen framkom att en del elever 
inte hade något emot lätta läxor. Läxorna verkade fylla sin funktion i den meningen att 
eleverna ändå upplevde att de lärde sig något.  
 
Att lätta läxor kan vara en anledning till negativ inställning underströks i intervjun, där 
alla utom en elev av de negativt inställda ansåg att de skulle ändra inställning om läxan 
ändrade svårighetsgrad. Skolverket (2011b) anger i läroplanerna att hänsyn ska tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar, speciellt för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen (2011b).  
 
Tittar man på andelen flickor och pojkar bland de två olika inställningar som 
undersöktes i enkäten ser man en större andel flickor bland de positivt inställda. 
Skolverket (2004) skrev i sin resultatbeskrivning efter PISA-rapporten att positiva 
inställningar till lärandet är bra för senare framgång i livet och att det är viktigt med 
motivation och självförtroende för framför allt de svaga eleverna. Pojkar har ett större 
intresse och positivare självuppfattning än flickor i matematik men i denna 
undersökning är en större andel pojkar än flickor missnöjda med läxorna. Hälften av 
pojkarna i enkäten tyckte att läxorna var lätta. Pojkar använder oftare förståelsebaserade 
inlärningsstrategier och föredrar att studera genom konkurrens. Flickor däremot 
använder oftare kontrollstrategier och memorering i sitt lärande. Genom att rikta 
insatserna mot de elever som är svaga på de faktorer där det egna könet generellt är 
starkt, kan mycket vinnas, menar Skolverket (2004). I de läxor som kommenterades av 



  
 

elever eller lärare var det få där ett tävlingsmoment ingick. Läxornas lika utformning 
kan vara en anledning till att pojkarna inte anser att de ar intressanta. T.o.m. lätta läxor 
kan kanske vara intressanta i tävlingssammanhang. 
 
6.2.5 Elevinflytande/återkoppling 
 
Eleverna i Hellstens studie (2000) hade inte reflekterat mycket över varför de fick läxor 
utan läxor var en del av skolan. De var mer eller mindre självklara. Lärarna förklarade 
också sällan varför eleverna fick en viss läxa. Även i denna studie framkommer att 
läraren är den som delar ut läxan. Eleverna hade svårt att uttala sig på frågorna som 
handlade om inflytande eller återkoppling. I intervjuerna svarade de flesta att det skulle 
vara bra med återkoppling eller feedback på läxorna men ingen sade sig kunna påverka 
dem varken i innehåll eller mängd. Eftersom det var få svar och kommentarer kring 
frågorna som berörde återkoppling och inflytande kan man tolka det som att eleverna 
inte är särskilt erfarna av sådana aktiviteter. I Skolverkets rapport (2009) framkom att 
ca. 60 procent av de yngre eleverna kände att de kunde påverka hur de arbetade med 
olika skoluppgifter (2009). Det är inte erfarenheten från denna studie då det gäller läxor.  
Däremot kan vissa paralleller med Skolverkets rapport (2006) dras. Där konstateras 
nämligen att ämnet matematik är det ämne där eleverna ges minst möjlighet att påverka 
innehåll, arbetssätt eller hur länge man ska arbeta med olika områden ämnet. Var fjärde 
lärare säger att elevernas delaktighet i planeringen har mindre betydelse för deras 
studieresultat. Matematikämnet är också det som eleverna känner sig minst engagerade 
i. Man lyfter särskilt fram vikten av att undervisningen innebär att eleverna har 
möjlighet att reflektera över ett verkligt innehåll och visar på risken att 
undervisningsinnehållet annars blir ointressant (Skolverket, 2006).  
  



  
 

7 Diskussioner och slutsatser 
 
7.1   Metoddiskussion  
 
Valet av undersökningsmetoder visade sig vara relevant för det som skulle undersökas 
och kompletterade varandra bra. Det gör generaliserbarheten mindre (Bryman, 2011). 
Bortfallet, som var stort (57 av 104 tillfrågade elever).. Jag vet inte vad bortfallet beror 
på och även lärarna tyckte att det var förvånansvärt få deltagande. Möjligtvis kan 
utformningen på informationsbladet ha betydelse eller att inte vårdnadshavarna hade 
tillräckligt med tid eller intresse för att skicka tillbaka formuläret med eleven. Detta kan 
vara en källa till samplingsfel.  
 
Bryman (2011) skriver att en lockande layout och intresseväckande frågeställningar är 
viktigt vid enkäter och det är aspekter jag försökt tillgodose genom färglada figurer i 
den inledande frågan som inte krävde mycket skrivande för att svara på. Instruktionerna 
gavs både muntligt och i två enkla rader för att inte bli för långa. Endast två elever 
markerade ändå båda svarsalternativen och räknades bort, enligt Brymans 
rekommendation. Jag tolkar det som att de flesta tillgodogjorde sig den information som 
gavs, eftersom ”Vet ej”-svaren var få och ytterst få elever ville ha frågorna ytterligare 
förklarade för sig. Även frågornas längd och täthet skulle ge ett snabbläst och lätt 
innehåll. Bryman skriver vidare om att en enkät inte bör innehålla för många öppna 
frågor, vilket jag också tagit hänsyn till genom att blanda öppna med slutna för att 
upplevelsen inte skulle kännas som tröttsam (2011). Jag upplevde att större delen av 
eleverna engagerade sig och var intresserade av att skriva kommentarer. 
 
Problem som berör bortfall och utelämning (Bryman, 2011) dvs. där respondenten 
utelämnar viktiga delar av en fråga, gjordes mindre och även minnesproblem där 
respondenten minns fel skulle kunna korrigeras (2011) eftersom intervjuerna kunde 
klargöra och utveckla dessa frågeställningar. Det kan också vara svårt för eleverna att 
komma ihåg och göra generaliseringar av matematikläxan samtidigt som känslor är 
mycket bundna till dagsform (Bryman, 2002). Variablerna i undersökningen dvs. 
kriterierna för vad som kan påverka elevernas inställningar tycker jag har en relativt god 
ytvaliditet. De är baserade på gemensamma kunskaper tagna från forskning, litteratur 
och egna erfarenheter. 
 
Elevernas bedömningar av sina läxor och läxarbetet i skolan baseras på deras subjektiva 
upplevelser, vilka bland annat påverkas av deras anspråk och förväntningar. Eftersom 
syftet med studien var få en bild av vad som påverkar elevernas inställning och 
möjligheter att göra läxan var det viktigt att få en så god representation av elever med 
både positiv som negativ inställning i intervjuerna. Eftersom tiden inte tillät att alla 
intervjuades, fick tillfälligheter och omständigheter som schema och tid i skolan styra 
urvalet av elever till intervjuerna.  
 
En fördel med att eleverna svarade på enkäten först var att de elever som sedan valdes 
ut till intervjun hade fått möjlighet att tänka till omkring läxor så att nya tankar kanske 
hade utvecklas. Vissa av frågorna ställdes både till läraren och till elever vilket gjorde 
att samma indikator belyses ur olika infallsvinklar. Det gjorde validiteten i svaren 
större. Dock var jag den enda som gjorde en bedömning av elevernas svar i både enkät 
och intervju. Dessutom och var också ensam i intervjusituationerna och det kan det vara 
svårt att få en reliabilitet i ett arbete om man utför det ensam och endast genom att 



  
 

anteckna. Visserligen gav lärarens förtydliganden ett visst stöd i frågorna men det gör 
ändå att interbedömarreliabiliteten inte är särskilt hög. En risk med öppna frågor i 
intervjun kan vara att intervjuaren inte skriver ner allt som sägs, förvränger svaren eller 
feltolkar respondenters åsikter (Bryman, 2011). Bryman (2002) beskriver nackdelar 
med att sitta och skriva samtidigt som man samtalar. Jag upplevde däremot en fördel 
med att skriva samtidigt eftersom det gav en möjlighet till naturlig paus i samtalet då 
eleven fick möjlighet att reflektera ytterligare. Intraindividuell variation innebär att 
intervjuaren inte är konsekvent i sitt sätt att ställa frågorna eller registrera svaren, 
skriver Bryman vidare. Därför användes ett färdigt frågeformulär som stöd för intervjun 
så att frågorna och skrivproceduren skulle bli så likartad som möjligt (2002).  
 
En nackdel med enkäter är enligt Bryman (2011) att man inte kan hjälpa respondenterna 
eller ställa uppföljningsfrågor. Eftersom jag var närvarande under de 15-20 min. som 
det tog att besvara frågorna minimerade jag den risken. Jag kunde även be eleven 
utveckla en del svar, framför allt i det öppna frågorna. Eftersom jag inte kände någon av 
eleverna borde inte en intervjuareffekt uppstå av den anledningen men man bör dock 
fortfarande ta hänsyn till att det kan uppstått en skevhet i svaren p.g.a. min närvaro som 
vuxen lärarrepresentant. Däremot var inte undervisande lärare närvarande under 
ifyllandet av enkät eller elevintervjun. Även om enkäten är anonym för läraren kan 
ängslan ändå uppstå att information går vidare, framför allt på frågan om eleven hinner 
göra läxan. 
 
Tillsammans gav de båda metoderna en möjlighet att få en djupare insikt i vad elever 
upplever i samband med matematikläxan och hur komplex den är som ett fenomen i 
skolan. Frågorna gav en god bild av varför eleverna upplevde läxorna som de gjorde. De 
hade alla erfarenhet av läxarbete sedan flera år tillbaka och det var inte svårt att få dem 
att besvara de frågeställningar som fanns i enkäten eller intervjun. En del hade mer än 
andra att säga och man kan fundera på om intervjuerna hade blivit ännu mer  
informationsrika om man gjort dem i små elevgrupper. Då hade de haft möjlighet att 
hjälpa varandra att komma ihåg och fånga upp trådar i resonemangen som jag inte hade 
möjlighet att göra. En sådan situation ställer dock höga krav på trygghet i gruppen för 
ett bra samtalsklimat. Lärarna kunde också redogöra för de olika läxuppgifter som 
eleverna hade och många gånger gav de exempel på uppgifter som delades ut. Även de 
förtydliganden av elevernas svar som behövdes, kunde ges så de blev mer tydliga.  
 
7.2 Resultatdiskussion  
 
Genom att lägga samman resultaten och väga dem tillsamman med forskning och 
litteratur, fick jag en djupare förståelse för hur elever uppfattar  sitt läxarbete och 
därigenom synlig gjordes viktiga aspekter som man bör ta hänsyn till när man vill 
använda sig av läxor i undervisningen som lärare. 
 
I denna studie ville jag få fram om eleverna var nöjda eller missnöjda med sina 
matematikläxor och det framkom att det stora flertalet elever var nöjda men mer än en 
tredjedel var det inte. Jag tycker det är en alldeles för stor del. I intervjuerna sa eleverna 
att det som påverkade dem mest att byta uppfattning var om svårighetsgraden skulle 
ändras. Bland de elever som såg negativt på läxan var tiden och det faktum att de 
upplevde sina läxor som lätta, den dominerande anledningen till negativ uppfattning.  
  
Man måste också begrunda att en större del av eleverna endast lärde sig något ibland 
eller aldrig. Lärarna i studien vill träna ansvar, repetera och färdighetsträna. Att ge läxor 



  
 

kan vara ett sätt att träna ansvar men behöver alla elever träna på att ta ansvar på det 
sättet?  Det verkar som att repetition och färdighetsträning är något som förekomma 
mest i läxorna eftersom eleverna inte upplever att de lär sig något så ofta. Det är lustfyllt 
att kunna och känna att man förstår. En anledning till att elever med  en lätt läxa, 
upplever den som positiv kan vara att de känner att de behärskar matematiken. 
 
Jag kan inte tolka indikatorn läxhjälp som ett kriterie för en rolig läxa eftersom de 
positivt inställda eleverna sällan nämnde förälraengagemang i sitt läxarbete. Däremot 
gjorde de negativt inställda eleverna detta. Jag har kommit fram till att engagemanget 
från förälrar inte så ofta har med svårighetsgraden i läxan att göra, eftersom många hade 
lätta läxor. Däremot beskrev dessa elever att föräldraengagemanget hade stor betydelse 
när det gällde att planera och får läxorna gjorda (motivation). Övriga indikatorer som 
tid, inflytande eller matematikinnehåll gav inga utmärkande utfall åt något håll. De 
flesta eleverna hann göra läxan och de flesta eleverna svarade att läraren bestämde 
läxans utformning och frekvens. I intervjuerna beskrev både elever med positiv och 
negativ inställning, att inflytande skulle upplevas som positivt och att feedback, helst 
muntlig, också skulle upplevas som positivt. Här handlar det ofta om en icke upplevd 
erfarenhet och jag har svårt att definiera den som ett kriterium som står för en rolig läxa 
i nuläget.  
 
Matematikläxan beskrevs med mycket olika innehåll av eleverna och det finns inget 
innehåll som ofta nämns som endast roligt. Om jag summerar det som både negativt 
inställda och positivt inställda elever nämnde som roligt innehåll, är tal, bråk och 
problemlösning det som nämns mest. Samtidigt nämns detta också som en tråkig läxa 
av båda elevkategorierna. Det enda innehåll som flesta anger som en tråkig läxa men 
som aldrig nämns som roliga någon är ”plugg” eller ”traggel”. En elev definierar det 
som att ”lära sig utantill”. Därför kan jag tolka det som att en rolig läxa inte bör 
innehålla detta. 
 
Det faktum att övervägande delen i gruppen negativt inställda elever var pojkar kan 
väcka ytterligare frågeställningar. Hälften av dessa tyckte också att läxan var lätt. I 
Skolverkets material ”Lusten och möjligheten” (2003) beskrivs påverkan av pojkars 
motivation när det är en kvinnlig eller manlig lärare som undervisar. Enligt rapporten 
lyssnar och engageras de mer av manliga lärare och oberoende av anledningarna så får 
en sådan situation konsekvenser för både eleven och för kvinnliga lärares 
förutsättningar i undervisningen (2003).  
 
Skolverket (2003) betonar att matematikundervisningen måste innehålla motivation och 
glädje (2003), och menar att positiva inställningar till lärande inte enbart har betydelse 
för skolprestationer. Det är också betydelsefullt när de som unga vuxna ska vara rustade 
för ett livslångt lärande (2004). Man kan då fundera på om läxan erbjuder detta för alla 
eller åtminstone de flesta. Med tanke på att de flesta eleverna med negativ inställning i 
intervjuerna ändå tyckte att matematik var ett roligt ämne, t.o.m. ett bland de roligaste, 
kan man då undra över varför läxan alltid upplevs som tråkig av dessa elever. 
 
Det magra innehållet i svaren på frågorna om återkoppling/inflytande tolkar jag som att 
eleverna inte verkade ha funderat så mycket kring inflytande eller återkoppling och att 
det är ett område som kan utvecklas, speciellt när det gäller individanpassade läxor. Mer 
än hälften av de intervjuade eleverna sa ju att de skulle ändra inställning om läxorna 
ändrade svårighetsgrad. 
 



  
 

. 
 
Min slutsats måste bli att roliga läxor är svåra att definiera. Den enda indikatorn i denna 
studie, som kan utläsas som en någorlunda tydlig förutsättning för en roligare läxa, är 
individanpassning . Om man ska fortsätta arbeta med  läxor i skolan bör lärarna anpassa 
läxan efter elevernas nivå och förutsättningar. Precis som också Burell (2004) skriver i 
sin bok behöver man ifrågasätta läxas syfte och förbättra förutsättningarna för eget 
arbete eller för läxor. Läxor påverkar ändå resultaten positivt desto äldre eleverna blir 
genom att forma attityder och karaktärer så att eleverna kan se läxor som något bra ur 
inlärningssynpunkt (2004). Med utgångspunkt i denna studie bör man försöka få ännu 
fler elever motiverade till läxarbetet och inte nöja sig med en större del. Kanske kan 
användandet av digitala verktyg vara ett arbetsätt som uppmuntrar till positivare 
inställning, precis som Gärdefors menar i Heldmarks artikel (2011).  
 
7.3  Förslag till vidare forskning 
 
Matematikinnehållet i de läxorna som eleverna beskrev var mycket blandat och det 
kändes som att en hel del relaterades till det som arbetades med för tillfället. Därför är 
det svårt att få en rättvis bild av vilket innehåll som var positivt respektive negativt. 
Även det stora bortfallet bidrar till den slutsatsen. Därför skulle man i ett vidare 
forskningsarbete kunna försöka få en djupare insikt i vilket, eller om något, 
matematikinnehåll speciellt bidrar till att matematikläxan upplevs som positiv. 
  
En majoritet av  eleverna upplevde läxorna som roliga och de uppfattade också läxorna 
som medelsvåra och lätta. Att uppleva både att man kan och att läxan är nyttig och 
meningsfull gör det lättare att engagera sig i läxan och engagemang  är ett viktigt 
redskap i undervisningen. Då det verkar som om elever i klasserna ofta har samma läxa,  
kan detta kanske vara en anledning till vidare studier. Elevinflytande och 
individanpassning, som inte var så ofta förekommande, kan vara ett avgörande inslag  i 
läxsammanhang, så att ännu fler elever kan uppleva läxan som positiv. 
 
Våra elever har sin studietid fastställd i skollagen och ska ha möjlighet att genomföra 
sina studier inom denna tidsram. Varför det då fortfarande förekommer läxor som är 
obligatoriska efter skoltid kan ifrågasättas. Det gör att tankarna på att individanpassa 
läxan efter elevens olika förutsättningar och behov ännu en gång kommer i fokus. 
Frågor kring elevinflytande skulle då även här vara intressant att titta vidare på. 
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8  Bilagor 
Bilaga A Elevenkät 

 
 



  
 

 

 
  



  
 

 
  



  
 

Bilaga B    Elevintervju 
 
 
 
Intervjufrågor till eleverna 
 
 
 
1 Vad tycker du om matematikämnet? 

 
 
2 Vad tycker du om matematikläxorna?   
    (Upplevelsen pos. / neg.) 
 
 
3 Vilken sorts matematikläxa är roligast? Berätta eller rita/skriv vad den 

handlar om.   
( Matematikinnehåll) 
 
 
 
 

 
4 Vilken matematikläxa är tråkigast? Berätta eller rita/ skriv vad den 

handlar om! Berätta eller rita/skriv vad den handlar om.   
(Matematikinnehåll) 
 
 
 

 
5 Pratar ni om läxorna i skolan under lektionstid eller jobbar ni med dem i 

skolan på något sätt? Vad tycker du om det? Varför? 
(Förberedelse, återkoppling, elevinflytande) 
 
 
 

 
6 Har ni fått läxor på datorn någon gång? Hur ser de ut? Vad tycker du om 

dem? 
Om inte: -Har ni arbetat med matematik på datorn i klassrummet? Vad 
tycker du om det? Vad skulle du tycka om att få en matematikläxa på 
datorn? 

 (Matematikinnehåll, utformning) 
  



  
 

 
 
7 Är matematikläxan oftast svår, medel eller lätt?  Hur tycker du att en rolig 

läxa ska vara?  
(Individanpassad) 
 
 
 

 
 
8 Vad gör du om du inte förstår när du gör läxan? Vad tycker du om det? 

Lär du dig något på läxorna? 
(individanpassad, möjlighet till hjälp) 

 
 
 
 
 
9 Hur ofta får du ta hem läxor?  Vad tycker du om det?   Kan du påverka 

det?    
(Tid) 
 
 
 

 
10 Hur lång tid tar det att göra läxan?    Vad tycker du om det? Tar 

matematikläxan längre tid än andra läxor? 
(Tid) 
 
 
 

 
11 Hinner du göra läxan? Hur kommer det sig? (Vad beror det på, tror du, att 

du hinner eller inte hinner) Hur känns det? 
(Tid, Stress) 
 
 
 
 

 
12 Hur vet du vilken läxa du ska göra? Vad tycker du om det? Varför? Hur 

känns det? 
(Förberedelse, medbestämmande, elevinflytande, stress) 
 

  



  
 

 
13 Hur vet din lärare att du har gjort läxan?  Vad tycker du om det? Varför? 

(Återkoppling) 
 

 
14 Vad tror du det är som gör att du tycker läxor är……….? Vad skulle kunna 

göra att du ändrar inställning?  
(Inställning, vad påverkar enligt eleven) 

  



  
 

 
Bilaga C  Utskick till målsman 
 
 
    Växjö 2013-05-17 
 
Hejsan! 
Jag heter Susanne Will-Gårdhed och ska göra ett examensarbete i 
matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet.  
 
Studien kommer att handla om matematikläxor eller hemuppgifter och 
jag skulle vilja ställa några frågor både skriftligt och muntligt till eleverna i 
några klasser, bl.a. i klass 5 på XXXX skola. 
 
Endast jag kommer att läsa svaren och efter min analys redovisas de helt 
anonymt utan kopplingar till vare sig namn, klass eller skola.  
 
Klassföreståndaren kommer att få ett exemplar av undersökningen när 
den är klar någon gång under hösten 2013 där ni kan läsa resultatet om ni 
är intresserade. Arbetet sker under handledning av Gunilla Nilsson 
(gunilla.i.nilsson@lnu.se). 
 
Det är helt frivilligt att delta och jag är tacksam för positivt svar genom att 
skicka med eleven talongen nedan så snart som möjligt. 
Jag hoppas på ett högt deltagande och spännande resultat! 
 
Med vänlig hälsning Susanne  
 
 
 
 
 
 
 

Jag tillåter mitt barn att delta i undersökningen.                    
 
 
 

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen.      
 
 
 
 
Elevens namn:   
 
 
 
 Målsmans underskrift: 

mailto:gunilla.i.nilsson@lnu.se
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