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Sammanfattning 

Detta examensarbete är gjort med syftet att undersöka elevers åsikter och attityder angående matematikläxor. 
Följande frågeställningar har använts: Hur fungerar samarbetet mellan elever och föräldrar vid 
matematikläxor? Vilka är elevers åsikter och attityder angående matematikläxor? Skiljer sig åsikter om 
matematikläxor mellan pojkar och flickor? För att få svar på dessa frågeställningar har en litteraturstudie och 
en empirisk studie genomförts. 

Examensarbetet består av två delar. Den första delen är en litteraturstudie innehållande tidigare forskning 
inom området åsikter och attityder angående läxor och matematikläxor. Den andra delen är en kvantitiv och 
delvis kvalitiv empiriska studie studie baserad på en elevenkät.  Enkäten fylldes i av elever i tre olika klasser, 
totalt 63 elever, inom Linköpingsområdet i Östergötland. 

Resultatet av undersökningen visar att elever har en negativ bild av matematikläxor. Den förknippas för det 
mesta med något tråkigt eller jobbigt som man måste göra. Samtidigt kan eleverna se fördelar med och 
vikten av att göra matematikläxor. Ur ett genusperspektiv finns inga stora skillnader redovisade, den största 
skillnaden är att flickor oftast tenderar att göra sina matematikläxor tidigare på dagen än pojkar och att 
flickor oftast tycker att det är viktigare än pojkar att man gör sin matematikläxa. Elever som medverkat i 
undersökningen anser sig få den hjälp de behöver med sin matematikläxa i hemmet. Matematikläxan visar 
sig ha låg status jämfört med andra läxor. 
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Bakgrund
Varför har vi egentligen matematikläxor? Finns det någon nytta med matematikläxor? Utifrån 
dessa två frågeställningar började jag fundera på hur det egentligen ligger till. Finns det 
egentligen någon forskning som visar på att det är bra att som lärare ge sina elever 
matematikläxor eller är det bara något man ska ta till när man har en elev som ligger efter? 
Jag har studerat till och från vid Linköpings universitet sedan hösten 2000 och har under den 
här tiden funderat på dessa frågor och det var med hjälp av dem som jag till sist kom fram till 
vad min studie ska undersöka och hur jag vill genomföra den.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med det här arbetet är att undersöka elevers åsikter och attityder angående 
matematikläxor. Samarbetar eleverna med föräldrarna när de gör sina matematikläxor eller 
gör de dem helt själva? Kan det uppstå problem hemma när eleven ska göra sin 
matematikläxa? Hur skiljer sig åsikter och attityder om matematikläxor mellan pojkar och 
flickor? De frågeställningar jag använder mig av är:

 Vilka är elevers åsikter och attityder angående matematikläxor?
 Skiljer sig åsikter och attityder om matematikläxor mellan pojkar och flickor?
 Hur fungerar samarbetet mellan eleven och föräldrarna vid matematikläxor?

För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar har jag genomfört en enkätundersökning 
och en litteraturstudie inom området.
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Metod

Litteraturstudie
För att få svar på mina frågeställningar har jag studerat litteratur inom området, som jag själv 
har hittat i Linköpings Universitets Bibliotek eller som min handledare har föreslagit. Jag har 
även sökt på bibliotekets databas Libris och använde då sökord som ”läxa”, ”läxor” och 
”homework”. Även i de lokala katalogerna på Universitetsbiblioteket använde jag de 
sökorden för att hitta intressant och relevant material kring mina frågeställningar. 

Empirisk studie
Min empiriska studie består av en enkät som jag har delat ut till ett antal elever. Enkäten är 
gjord med ett kvantitativt förhållningssätt enligt Alan Brymans teorier om den kvantitativa 
forskningsprocessen. Kortfattat innebär en sådan forskningsprocess att forskaren tar sin 
utgångspunkt i teorin och ur den teoretiska grunden kommer fram till hypoteser som prövas i 
steg till slutsatser. Processen från teori till slutsats finns det dock, enligt Bryman, många 
varianter av.1 

Jag börjar med att beskriva fördelar och nackdelar med att göra en enkätundersökning jämfört 
med andra metoder. Enligt Bryman är en av skillnaderna mellan att göra enkäter och 
intervjuer att det för enkäternas del inte finns någon intervjuare närvarande som kan hjälpa till 
att tolka frågorna, utan detta måste man göra själv vid läsningen av varje fråga. Fördelar med 
enkäter i jämförelse med intervjuer som Bryman nämner är att de är billigare att genomföra 
om man gör en stor undersökning, de är snabbare att administrera och de medför ingen 
intervjueffekt, det vill säga intervjuaren påverkas ej medvetet eller omedvetet av den 
intervjuade. Dessutom kan de besvaras när den som svarar har möjlighet och tid till det och de 
kan lättare anpassas efter de behov som den som svarar har. Nackdelar som Bryman nämner i 
jämförelse med intervjuer är att man inte kan hjälpa den som svarar, uppföljnings- och 
sonderingsfrågor är uteslutna och alla frågor passar inte en enkät. Vidare kan den som svarar 
se hela enkäten. Det är svårt att veta vem som besvarar enkäten, man kan inte ställa allt för 
många frågor som anses oviktiga av dem som svarar och man kan inte samla in 
tilläggsinformation. Slutligen menar Bryman att det är svårt att ställa många frågor, att 
enkäter inte passar alla personer, att det finns risk att man inte får med all information och 
man kan få ett större bortfall. Med tanke på att det finns så många problem att ta hänsyn till 
med en enkät så krävs det mycket arbete när man konstruerar den så att man verkligen får alla 
frågor ”rätt”. Ur layoutsynpunkt ska man tänka på att inte göra enkäten för tjock och för tät 
utan att man har lite mellanrum. En professionell layout gör att enkäten ser trevlig ut och de 
intervjuade blir positiva till att besvara den. Jag har försökt att tänka på layouten hos min 
enkät, vilket Bryman skriver är viktigt. Det är enligt honom viktigt att undvika att ha för 
mycket frågor, inte trycka ihop frågorna, göra tydliga gränser mellan frågorna, ha 
svarsalternativen under varandra och ha tydliga instruktioner. Inget överdrivet får förekomma, 
det ska vara precis ”lagom”. Man får enligt Bryman gärna växla stil mellan normal, fetstil och 
kursivt så länge som man är konsekvent genom hela enkäten.2 

Presentationen av enkäten ska vara tydlig så att den inte går att misstolka. Det är viktigt att 
man preciserar vad som gäller vid ifyllandet av enkäten. Får man till exempel bara ange ett 
1 Bryman, Alan (2001), ”Samhällsvetenskapliga metoder”, Liber ekonomi
2 Bryman, Alan (2001)
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svarsalternativ ska detta anges tydligt i presentationen och man ska även ange hur man ska 
svara på ett tydligt sätt, det vill säga hur svarandet ska gå till.Min enkät är gjord så att 
eleverna bara ska fylla i ett alternativ på varje fråga och jag har hållit mig till detta genom 
hela enkäten.3

Man kan använda sig av både vertikala och horisontella svarsalternativ i sin enkät. Det är 
enligt Bryman utseendet på frågan som avgör vilket man ska välja men att välja det vertikala 
alternativet har sina fördelar då man ska koda svarsalternativen. Exempel på fördelar är att det 
är lättare att i efterhand gå in i dokumenten och läsa ut vad respondenten har svarat och det är 
även lättare för den som svarar att hitta var han eller hon ska sätta sitt kryss. Bryman varnar 
för att använda båda svarsalternativen om varandra och menar att om så sker finns en risk för 
att respondenterna blir förvirrade. Vad man bör tänka på är att är att hålla samman varje fråga 
med rätt svarsalternativ. Jag använder mig av enbart lodräta svarsalternativ i min enkät för att 
jag tycker att det ser bättre ut ur layoutsynpunkt.4

Enligt Bryman är det vanligt med stort bortfall då man använder sig av enkäter och detta 
innebär att man kan få en skevhet och ett felaktigt resultat av sin undersökning. Men om man 
använder sig av det sätt som jag har gjort, det vill säga besöker de klasser som ska göra 
enkäten, så är bortfallet enligt Bryman mycket mindre. Det är ju bara de elever som är 
frånvarande som räknas till bortfallet. Han skriver att det största problemet med bortfall har 
man ifall man använder sig av postenkäter, det vill säga skickar enkäterna med posten och 
sedan ska de skickas tillbaka. Har man lyckats få en svarsprocent på över 85% så räknas detta 
som ett utmärkt resultat. I mitt fall har jag fått en svarsprocent högt över 90% vilket innebär 
att min undersökning har ett litet bortfall.5

Öppna eller slutna frågor
Det finns enligt Bryman många olika fördelar och nackdelar med att använda de två olika 
typerna av frågor. Vid slutna frågor får man enbart ett antal svarsalternativ att välja mellan 
medan man vid öppna frågor kan svara precis vad man vill. Vid öppna frågor så får man oftast 
en fråga och sedan ett antal tomma rader där man kan skriva det man vill. Öppna frågor kan 
också följas upp med följdfrågor såsom ”varför det?” eller ”hur menar du?”. 6 

Enligt Bryman är fördelarna med att använda öppna frågor:        
- Respondenten kan använda egna ord.
- Man lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar.
- Respondenterna börjar inte tänka åt ena eller andra hållet och man 

kan på så sätt få reda på deras kunskapsnivå och hur de tolkar en 
fråga.

- De passar speciellt bra inom nya outforskade områden eller 
områden som forskaren ej är insatt i.

- De är bra att använda sig av till exempel i sin pilotstudie då man 
vill komma fram till ett antal slutna frågor.

Enligt Bryman är nackdelarna med öppna frågor:

3 Bryman, Alan (2001)
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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- De tar mycket tid vid genomförandet och man kan lätt prata bort 
en bra stund.

- Svaren måste kodas och detta tar lång tid.
- Det är ofta svårt att skriva ned exakt vad respondenten sagt.
- För att få ner ett bra svar måste respondenten skriva mera och detta 

gör att det kräver mera av respondenten kunskapsmässigt. Därför 
anser Bryman det svårt med öppna frågor vid enkäter.

Enligt Bryman är fördelarna med slutna frågor:
- Det är lätt att bearbeta svaren.
- Det ökar jämförbarheten i svaren.
- En sluten fråga kan klargöra innebörden i en fråga för 

respondenten.
- De är både enklare att ställa och enklare för respondenten att svara 

på.
- Det är lättare att uppfatta vad respondenten svarar och hinna med 

och notera det.

Enligt Bryman är nackdelarna med slutna frågor:
- Respondentens spontanitet missas i svaren.
- Man får ej göra så att svarsalternativen överlappar varandra för då 

vet ej respondenten vad den ska svara.
- Det är mycket svårare att få uttömmande svar.
- Varje respondent kan tolka svarsalternativen olika.
- Det blir mycket mera opersonligt.
- Ifall inget svarsalternativ passar respondenten så uppstår irritation 

och han/hon kanske bara kryssar i något alternativ.

I den enkät som jag har gjort använde jag både öppna och slutna frågor men med fokus på de 
slutna. Om man efter valet av slutet svarsalternativ, vill ge kommentarer kan man välja att 
göra det på de rader som finns under varje sluten fråga. Anledningen till detta är att med 
ganska unga elever kan det vara svårt vid enkätform få så uttömmande svar som behövs för 
ett sådant här arbete. Men mitt sätt blir här ett alternativ till öppna frågor då man kan 
kommentera det man tidigare har svarat på. Jag valde även att göra den sista frågan på 
enkäten till en enbart öppen fråga och jag anser att den svara helt mot mitt syfte med 
undersökningen. 

Det finns enligt Bryman olika typer av frågor som man kan ställa och det är viktigt att man 
själv funderar på vad det är för typ av frågor man ställer. Detta för att man själv ska få klart 
för sig vad det är man frågar, att man undviker att ställa olämpliga frågor och att man inte ska 
blanda ihop olika typer av frågor om man ska använda sig av en skala som till exempel 
Liktertskalan (en skala där man tex. graderar från 1-5 där 1 kan vara det mest negativa och 5 
det mest positiva). De olika typerna av frågor som finns enligt Bryman är personliga 
faktafrågor, faktafrågor om andra personer, faktafrågor rörande informanter, attitydfrågor, 
frågor rörande åsikter, frågor om normer och värderingar och kunskapsfrågor.7

När man ska formulera sina frågor har man alltså enligt Bryman mycket att tänka på men det 
absolut viktigaste är att ha undersökningens syfte och frågeställningar i åtanke och vad man 
egentligen är ute efter. Det finns andra mindre viktiga, men trots allt betydelsefulla, saker att 

7 Bryman, Alan (2001)
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tänka på som till exempel att undvika använda mångtydiga eller oklara termer, långa frågor, 
dubbla frågor (det vill säga två frågor i en), alltför generella frågor och att se upp för ledande 
frågor. Man ska även enligt Bryman undvika flertydiga frågor, frågor som innehåller 
negationer och tekniska termer. Vidare är det viktigt att fundera på om respondenten har den 
kunskap som krävs för att kunna svara på frågan samt att svarsalternativen och den slutna 
frågan överensstämmer.8 

Enligt Bryman kan varken enkätundersökningar eller intervjuer användas till något annat än 
att utröna vad respondenterna svarar på. Man kan inte generalisera över ort eller nation om 
undersökningen är liten och begränsad till ett fåtal klasser i en medelstor stad i Sverige.9

8 Bryman, Alan (2001)
9 Ibid.
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Litteraturstudie

Definition av begreppen”åsikter” och ”attityder”
För att tydliggöra skillnaderna mellan begreppen ”åsikter” och ”attityder” har jag använt mig 
av Nationalencyklopedins webbaserade uppslagsverk. Begreppet ”attityder” definieras där till 
som den inställning eller det förhållningssätt man har till något. Åsikt däremot definieras som 
ett personligt grundat sätt att betrakta och bedöma en viss fråga. Det står även angivet att detta 
sker genom ett tämligen genomtänkt betraktelsesätt. Det finns vissa likheter mellan de två 
definitionerna. Skillnaden är att en åsikt har man tänkt igenom innan man yttrar den medan en 
attityd kan man ha utan att ha tänkt igenom den alls.10 

Definition av begreppet läxa
I Nationalencyklopedins webbaserade uppslagsverk definieras ordet läxa såsom 

” en avgränsad skoluppgift för hemarbete särskilt om visst textstycke som skall  
läras in”11 

och även ordet hemuppgift nämns i definitionen. Man kan alltså tolka detta som att det är en 
liten uppgift som ska göras hemma, ofta en övning för något som man ska lära in. Detta är 
den definitionen som jag har valt att använda mig av under resten av studien. 

Jan-Olof Hellsten har försökt att på liknande sätt definiera ordet läxa och har ur Pedagogisk 
uppslagsbok fått fram definitionen 

”En arbetsuppgift som eleven ska göra på sin lediga tid”.12  

Enligt Hellsten ger de flesta forskare olika definitioner av begreppet läxa. En del anser att 
läxan ska räknas som repetition och återberättande av vad man redan har gjort och att istället 
ordet ”hemuppgift” är bättre att använda för en uppgift som skickas hem till eleven.13

En internationell definition av begreppet läxa hämtar jag från Victoria Kidwells bok 
”homework”:

”any work or activities which pupils are asked to do outside school time, either 
on their own or with parents or carers”14

Den första delen av den internationella definitionen överensstämmer ungefär med de svenska 
definitionerna men den andra delen skiljer sig. Där nämns föräldrarna eller vårdnadshavarna 
som en mer aktiv part i läxläsningen och de får även vara med i definitionen. 
Föräldrarna/vårdnadshavarna räknas även de som viktiga i Sverige men de är inte medräknade 
i definitionen av ordet läxa.15  

10Nationalencyklopedin, Webbaserad, http://www.ne.se, sökord: attidyder, åsikt
11Nationalencyklopedin, Webbaserad, citat sökord läxa
12 Hellsten, Jan-Olof (2000), ”Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt”, citat sidan 120
13 Hellsten, Jan-Olof (2000)
14 Kidwell, Victoria (2004), ”Homework”, Continuum, London, citat från sida 6
15 Kidwell, Victoria (2004)
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Jag har studerat läroplanerna och inte kunnat hitta några riktlinjer i dessa angående 
matematikläxor. Det finns alltså inte något styrande uppifrån om att man ska ha ett visst antal 
läxor per vecka eller att man överhuvudtaget ska ha några läxor alls. Med andra ord är det upp 
till varje lärare att själv avgöra ifall han/hon tycker att läxor är ett bra instrument att använda 
sig av i sin undervisning. Däremot kommenterar läroplanen att eleverna ska få lära sig att ta 
initiativ och ansvar, de ska lära sig arbeta självständigt och att lösa problem. Detta ska 
åstadkommas med varierade och balanserade arbetsformer.16 

Jan-Olof Hellsten har skrivit i sin bok ”Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt” att 
läxan kan ses ur två perspektiv. Den första är den klassiska synen på läxan, det vill säga läxan 
är en naturlig del av skolans vardag, har alltid funnits och är ett bra redskap för att lära elever 
saker. Den andra synen är den lite modernare varianten som jämför skolans arbete med ett 
vanligt arbete och vid ett vanligt arbete så får man övertidsbetalning eller kompledigt ifall 
man arbetar övertid. Alltså måste varje läxa räknas som unik och måste motiveras, skriver 
Hellsten, eftersom man egentligen inte kan kräva av eleverna att arbeta mer hemma på sin 
fritid utan att få något tillbaka för det.17 

Hellsten anser att när man ska ge en definition till begreppet läxa så hamnar man i två olika 
synsätt. En ”tragisk” värld där läxan är en uppgift som läraren ger åt eleven eller som kanske 
eleven ger till sig själv, men läraren bestämmer hur den ska se ut och hur stor den ska vara 
och en ”romantisk” värld där läxan är ett steg i utvecklingen, ett elevstyrt framtidsprojekt som 
ska drivas framåt med läraren som stöd. I det synsättet får eleven frihet att själv bestämma 
över sin tid och en möjlighet att sitta hemma i lugn och ro och göra läxan. Den sistnämnda är 
enligt Hellsten det synsätt som används i lärarutbildningar och i litteratur och det är därför 
som läxan knappt finns med i dessa. Läxan ska enligt den synen inte styras av läraren, det är 
det som är själva värdet med läxan. Forskningen som finns kring läxor räknar Hellsten 
däremot till den tragiska världen där läxan ska leda fram till ett resultat som kan visas upp vid 
ett läxförhör eller prov. Har man nu detta i åtanke anser Hellsten att läxan kan definieras men 
bara i en av de två världarna i taget. Annars blir det som att försöka se två sidor av ett mynt 
samtidigt.18

Birgitta Granberg har skrivit om det alternativa begreppet hemuppgift istället för läxa och 
försökt beskriva vad hon anser det är för skillnad emot vanliga, som hon kallar det, 
traditionella läxor. Granberg skriver att hon ville ge eleverna intressantare, mer motiverande, 
mera kreativa och mera nyupptäckande uppgifter för eleverna att göra hemma. Hon skriver 
vidare att det i SÖ:s föreskrifter och anvisningar om hemuppgifter från 1980 fanns tre 
meningar som var särskilt intressanta för henne och de var: hemuppgifterna bör anpassas till 
varje enskild elev, elev och förälder bör dela på ansvaret för hemuppgiften och föräldrarna 
kan användas som en resurs i elevernas skolarbete. Enligt Granberg ska man vid hemuppgifter 
lägga vikten vid att uppgiften kan ha formen av undersökning av sitt eget (elevens) närområde 
och av samspel med föräldrarna och att lära eleven ta ansvar för en uppgift anpassad efter den 
egna förmågan.19   

16 Skolverket (2006), ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet LPO 94”,  
AB Danagårds grafiska, Ödeshög
17 Hellsten, Jan-Olof (2000)
18 Hellsten, Jan-Olof (2000)
19 Granberg, Birgitta (1990), ”Meningsfullt skolarbete”, Ekelunds förlag AB
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Åsikter och attityder om läxor
Hellsten har undersökt attityder angående läxor i två klasser och menar att eleverna är relativt 
eniga om att 

”… man har dem, det hör till skolan och det är inget att göra åt. Läxornas 
viktigaste uppgift är enligt eleverna att man ska hinna med mer, lektionstiden räcker inte till.  
De flesta menar att lärarna sätter betyg efter hur man sköter läxorna.”20 

Hellsten fortsätter med att säga att lärare oftast inte ger någon förklaring till varför man ska ha 
läxa utan att de bara ger den. Vidare säger han att det finns olika åsikter bland eleverna om 
hur mycket man lär sig av att ha läxor, det vill säga en del tycker att man lär sig mycket och 
andra inte. Lärarna ger enligt Hellsten en annan bild av läxan och dess funktion. De anser att 
läxan är bra för att befästa kunskaperna och för att ge möjlighet till eget arbete i en lugn miljö. 
Enligt Hellsten är läxan något som inte nämns så speciellt mycket i litteratur och i forskning 
och vid de tillfällen som de nämns har det oftast att göra med hur mycket läxor en lärare kan 
ge sina elever, vad som är en rimlig arbetsbörda. Enligt Hellsten nämns inte läxan som 
pedagogiskt verktyg i litteratur och forskning vilket skulle göra att den inte anses som ett bra 
redskap för att lära elever saker. Den är bara självklar och inget som ifrågasätts.21 

Eva Österlind har i sin bok ”Elevers förhållningssätt till läxor” försökt att sammanfatta 
många dimensioner i elevers åsikter kring läxor och kommit fram till fem kategorier. De fem 
kategorierna ska enligt Österlind vara nog för att sammanfatta elever på högstadiets 
förhållningssätt och attityder till läxor. Kategorierna ser kortfattat ut som följer:

Frihetligt - Elevernas inställning är lågt motiverat, avspänt, lugnt och med kritisk distans. 
Elevernas strategi är att lära sig så mycket som går på lektionerna, minimera hemarbetet och 
gå in för uppsatser. Deras argument för att göra läxor är ett motstånd mot ytinlärning, gör 
läxor för betygens skull.  

Prestationsinriktat - Elevernas inställning är präglad av anspänning, oro och stress. De 
pluggar enbart för att höja betygen och gör det strategiskt. Enda argumentet för att göra läxor 
är för att det kan användas som underlag vid betygssättningen.

Godvilligt - Eleverna gör läxan med stor acceptans, engagemang och av plikt. De gör det för 
sin egen skull och med bra inställning till varför man gör läxor. Disciplinen i läxläsningen är 
måttlig. De gör läxorna med argument som ”lära mig mera”, ”träna ansvar” och läxor behövs i 
huvudet. 

Oreflekterat - De här eleverna är passiva och tveksamma i sin inställning till läxor. De 
arbetar med strategierna ”jobba när man orkar” och ”göra vad man kan” i bakgrunden. De gör 
det för att lära sig, eller? Läxan är något som bara hör till.

Ambivalent - Har en dålig inställning till läxor med mycket måste, borde och vill inte. Har 
lätt för att glömma bort läxan och skjuta upp den för annat som kommer emellan. Om de gör 
läxan är det för att visa att de kan, få betyg och för att komma in på gymnasiet.

20 Hellsten, Jan-Olof (2000)
21 Ibid.
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Sammanfattningsvis kan man säga att Österlind har funnit att elever i allmänhet känner ett 
visst motstånd mot läxor.22

Ebbe Lindell skriver i sin studie Läxor – hemarbetets utformning och effekter att studier har 
visat att ju äldre elever blir desto sämre tycker de om läxor. Han har i sin studie funnit att 
elever i allmänhet i Sverige inte tycker om att få läxor, att de lägger kortare tid på läxor än 
elever i nästan alla andra länder, de tycker att de ändå har lite för mycket att göra hemma med 
läxorna och avslutningsvis att de trots detta har en viss tro på att läxorna ändå har effekt och 
att man faktiskt lär sig på att ha läxor.23

I Läxan – en skolritual med lång tradition skriver Radojka Gustafsson att den förmodade 
negativa tilltron som elever förväntas ha till läxor inte finns. De är istället ganska neutralt 
inställda till läxor. Hon skriver vidare att det kan vara flera anledningar till detta, till exempel 
att läxan tillhör skolans vardag och att eleverna förstår läxans värde och inte överskattar 
densamma. Gustafsson har i sin studie fått fram resultatet att elever anser att en skola utan 
läxor inte är en riktig skola. Hon fortsätter med att säga att läxan används av lärare för att lära 
sina elever god studieteknik och att ta ansvar för sin egen inlärning och att det är viktiga steg i 
utbildningen. Enligt Gustafsson säger LPO 94 att detta var kunskaper som man skulle lära sig 
i skolan, vilket jag nämnde tidigare, och hon anser alltså att man med hjälp av matematikläxor 
skulle kunna nå dessa mål.24

Bertilsson och Jahnstedt har i sin studie kommit fram till att elever anser att läxor ska 
kontrolleras. Har man fått en läxa vill man visa vad man kan i till exempel ett läxförhör. 
Bertilsson och Jahnstedt menar att elever vill detta för att få bättre betyg och de ser alltså 
läxor som en del av betygssättningen av dem.25

Victoria Kidwell har kommit fram till att läxor kan ha positiv effekt om de framhäver en bra 
inlärning och skapar initiativförmåga och självständighet hos eleverna samt gör att de lär sig 
självdisciplin. Vidare anser Kidwell att läxor kan göra föräldrar mer aktiva i skolarbetet och 
hjälpa till att skapa en bra familjekommunikation i hemmet. Läxors negativa effekt enligt 
Kidwell skulle vara att de kan göra att eleverna blir uttråkade, minska motivationen och 
minska tiden för avslappnande aktiviteter så att eleverna blir trötta och initiativlösa. I 
allmänhet har Kidwell kommit fram till att elever har positiv attityd till läxor och att de tycker 
att läxor hjälper dem i deras arbete i skolan. Hon menar att elever inte tycker om att få läxor 
av typen där de ska avsluta något de börjat i skolan. Inte heller tycker de om uppgifter som de 
inte tycker bidrar till sitt lärande. Elever vill ha varierade, utmanande och intressanta läxor 
men samtidigt ska läxorna vara tydligt utformade. Samtidigt har Kidwell kommit fram till att 
det inte finns något tydligt samband mellan hur mycket läxor elever får och om deras åsikter 
om läxor är positiva eller negativa.26

22 Österlind, Eva (2001), ”Elevers förhållningssätt till läxor – en uppföljningsstudie”, Falun: Högskolan Dalarna
23 Lindell, Ebbe (1990), ”Läxor – hemarbetets utformning och effekter”, Skolöverstyrelsen publikationsservice, 
Stockholm
24 Gustavsson, Radojka (2005), ”Läxan – en skolritual med lång tradition. En studie över tre lärares syften med 
läxor samt sjutton elevers erfarenheter av läxor i år 6”, C-uppsats från lärarprogrammet, Linköpings 
Universitet.
25 Bertilsson, Magnus och Jahnstedt, Frans (2005), ”Alltså läxor! Man lär sig inte så jävla mycket av det  
egentligen – en studie om elevers förhållningssätt till läxor”, Magisteruppsats från grundskollärarprogrammet, 
Linköpings Universitet.
26 Kidwell, Victoria (2004)
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Ingrid Westlund har i sin bok ”Läxberättelser – läxor som tid och uppgift”  visat på forskning 
som visar att läxor bland elever förknippas med något negativt. Alltså, skriver hon, kan läxor 
istället för att framhäva de positiva egenskaper som lärare ofta vill åstadkomma med läxor, till 
exempel självständigt arbete får motsatt effekt och underminerar elevernas åsikter om läxor 
till det negativa. Westlund har visat i sin studie att elever har olika åsikter om läxornas orsak, 
det kan till exempel vara för att lära sig och för att repetera kunskaper. Enligt Westlund finns 
det forskning som visar på att det är en myt att läxor frambringar ansvarstagande och 
motivation hos eleverna. Hon har också funnit att forskningsresultaten, både hennes egna och 
andras, är motstridiga och att de variabler som är involverade (elever, föräldrar, lärare, 
hemförhållande och läxans innehåll) är komplicerade och svårgreppade.27

Skillnad mellan pojkar och flickors åsikter och attityder
Ebbe Lindell visar i sin studie att flickor oroar sig mer än pojkar över att få för mycket läxor 
och för mycket att göra. Han visar också att flickor hellre gör sina läxor hemma än vad pojkar 
gör, som hellre gör dem i skolan. Lindell visar också i sin studie att det är vanligare att flickor 
får hjälp hemma med sina läxor än att pojkar får det. Kanske är flickorna bättre på att be 
föräldrarna om hjälp och pojkarna mest vill bli av med dem så att de kan göra något roligare.28

Gustafsson visar i sin studie att det är vanligare att flickor gör sina läxor än att pojkar gör dem 
och och flickorna gör så för att undvika att hamna i problem. Hon hänvisar resultatet till de 
olika könsroller vi får inpräntade i oss av vårt samhälle idag och att kanske flickor får lära sig 
ta ansvar tidigare än vad pojkar får.29

 
Victoria Kidwell skriver i sin bok att en skillnad mellan pojkar och flickors attityder angående 
läxor är att flickor är mer villiga att tillbringa mer tid med läxorna än pojkar.30

Samarbete mellan elever och föräldrar vid läxläsning
Ebbe Lindell tror att effekterna i läxläsningen är beroende av vilken hjälp eleven får hemma 
av sina föräldrar. Att sitta med en läxa man inte klarar av är inte någon bra situation och man 
lär sig inget av det. Enligt Lindell är det ändå relativt vanligt att elever får hjälp av någon 
vuxen hemma och det är oväntat få som svarar att de aldrig får hjälp. Man kan enligt Lindell 
spåra hur mycket hjälp elever får hemma om man tittar på hur studiemotiverad eleven själv är. 
Ju mer studiemotiverad desto mer hjälp får eleven hemma. Föräldrarna hjälper i alla fall till 
med att komma ihåg att eleven har läxor och påminna om dem, anser Lindell. Hur den hjälp 
eleven får hemma visar sig i form av ett bättre studieresultat går, enligt Lindell, inte att säga.31 

Gustafssons studie visar att föräldrar använder sig av läxor som verktyg för att hindra sina 
barn att göra något annat och för att straffa dem. Detta kan enligt henne frambringa motvilja 
mot lärande och skola hos eleverna.32

Lärarna använder, enligt Pettersson och Petersson, läxan för att göra föräldrarna delaktiga i 
elevernas skolarbete. Men de tycker inte att de läxor som vanligtvis delas ut av läraren skapar 
denna delaktighet då det oftast handlar om metodisk inlärning eller repetition.

27 Westlund, Ingrid (2004), ”Läxberättelser – läxor som tid och uppgift”, Pius, Linköping
28 Lindell, Ebbe (1990)
29 Gustafsson, Radojka (2005)
30 Kidwell, Victoria (2004)
31 Lindell, Ebbe (1990)
32 Gustafsson, Radojka (2005)
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De skriver vidare att utländsk forskning visar att läxor kan vara ett stressmoment och kan 
frambringa stora konflikter i hemmen, men samtidigt är i deras egen studie föräldrarna nöjda 
med situationen.33

Steinberg skriver i sin bok att meningen inte är att föräldrarna ska behöva kunna allt som 
läxan innehåller kunskapsmässigt. De kanske inte kan den nya matematiken eller kommer 
ihåg exakt hur man böjer engelska verb. Föräldrarnas uppgift är istället att stödja sitt barn så 
att barnet själv kan göra läxan och detta kan göras genom att till exempel se till att det finns 
en bestämd tid och plats för läxläsning, poängtera vikten av att läxan blir genomförd, ge sitt 
stöd och uppmuntra sitt barn. Ifall inte eleven klarar sin läxa och föräldrarna inte gör det 
heller ska man enligt Steinberg kontakta skolan och få hjälp. Steinberg poängterar ord som 
uppmuntran, nyttoförtydligande, motivering, intressebelysning, framhävning av tidigare 
framgångar och målinriktning i samband med att föräldrar ska hjälpa sina barn med läxor. 
Han anser alltså att föräldrar ska hjälpa och stötta sina barn i dessa begrepp och det är detta 
som blir förälderns roll i läxläsningen.34

Kidwell skriver i sin bok angående hur mycket hjälp elever får med läxor av sina föräldrar 
hemma att det finns nackdelar med att föräldrarna försöker hjälpa till. Till exempel kan de 
sätta för mycket press på sina barn, de kan förklara på ett sätt som barnet inte förstår, de kan 
göra läxan åt barnet eller hjälpa till för mycket och läxor kan, i likhet med vad Pettersson och 
Peterson skrev, skapa problem och bråk i hemmet. Men samtidigt finns det uppgifter som 
visar på det motsatta. Kidwell skriver till exempel att föräldrar vill att deras barn ska ha läxor. 
Hon visar även på att kulturella och sociala skillnader påverkar hur mycket hjälp elever får 
hemma, men samtidigt finns det enligt Kidwell inget tydligt samband mellan hur mycket hjälp 
elever får hemma och deras resultat i skolan.35

Sammanfattning av litteraturstudien
Litteraturstudien inleds med att jag försöker definiera vad begreppet läxa innebär genom att 
studera olika litteratur och forskning. Sammanfattningsvis kan man säga att 
Nationalencyklopedins, Hellstens och Kidwells definition av begreppet läxa alla stämmer 
överens och visar på att en läxa är en kortare avskild uppgift som en elev gör i sitt hem eller 
på sin lediga tid. Granberg definerar begreppet hemuppgift och kommer fram till ungefär 
samma sak som de andra.

Alla åsikter och attityder kring läxor skiljer sig väldigt mycket. Det är svårt att genom den 
forskning som har gjorts dra några säkra slutsatser om matematikläxor är bra eller dåliga. 
Elevers åsikter kring läxor är att de är något nödvändigt ont som man har och som man oftast 
gör. Ingen har förklarat varför man har dem, man bara har dem. Elever är oense om ifall man 
egentligen lär sig något av att ha läxor.Gustavssons forskning skiljer sig från detta och visar 
på att elever är neutralt inställda till läxor. Lärarna ger läxor med motivationen att de ska vara 
repetition och träning i att arbeta i en lugn miljö. De ska även skapa ansvar och stötta eleverna 
i att bli självständiga.Men ingen av den forskning jag har tagit del av visar att 
matematikläxorna bidrar till ett bättre studieresultat, däremot visar till exempel Lindells 
forskning att de bidrar till bättre studiemotivation. Samtidigt visar till exempel Westerlunds 
forskning att läxorna kan få rakt motsatt effekt och istället bli något negativt som inte eleverna 

33 Pettersson, Elin och Petersson, Marie (2006), ”Läxor – för vems skull? – en studie gällande lärares tankar om 
läxor”, C-uppsats från lärarprogrammet, Linköpings Universitet.
34 Steinberg, John M (1986), ”Läxläsning – En handbok för föräldrar, lärare och elever”, Ekelunds förlag.
35 Kidwell, Victoria (2004)
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vill göra. Österlinds fem olika läxläsningstyper (frihetligt, prestationsinriktat, godvilligt, 
oreflekterat och ambivalent) visar en från elevernas sida sammanhållen negativ bild av att 
göra läxor.

Lindell har visat att skillnader mellan pojkars och flickors läxläsning är att flickorna hellre gör 
sina läxor hemma, de får mera hjälp med läxorna, de oroar sig mera över läxorna och över 
mängden läxor. Gustavsson säger att det är vanligare att flickor gör sina läxor och Kidwell 
fyller i med att säga att flickorna tillbringar mer tid med läxorna än pojkarna. 

Lindell, Gustavsson, Pettersson och Petersson, Steinberg och Kidwell har alla studerat hur 
samarbetet fungerar mellan föräldrar/vårdnadshavare och elev. De resultat man kan se i deras 
forskning är att föräldrarna spelar en stor roll i elevens läxläsning och att de flesta elever får 
hjälp med läxor hemma. Lindell har till och med funnit att en elev som får mycket stöd med 
läxläsning uppnår en högre egen studiemotivation. Däremot kan man inte se något samband 
med studieresultat och hur mycket hjälp en elev har fått hemma. Detta håller även Kidwell 
med om. Kidwell och Pettersson och Pettersson har visat att det finns nackdelar med läxor, 
det kan till exempel uppstå konflikter kring när läxorna ska göras, som skapar problem i 
hemmen. Steinberg poängterar att det inte är kunskaperna som är förälderns/vårdnadshavarens 
roll vid läxläsningen utan istället begrepp som stöttning och uppmuntran som är det viktiga.
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Empirisk studie
I det här kapitlet ska jag redovisa vad min enkätundersökning har visat. Jag ska även ta upp 
hur enkäten framställdes och genomfördes. Själva enkäten finns att studera som bilaga 1 
längst bak i det här arbetet. Som avslutning kommer jag ta upp resultatredovisningen av den 
empiriska studien.

Metod
Jag har i min studie på grund av tidsbrist inte genomfört någon pilotundersökning vilket hade 
kunnat vara bra att genomföra och kanske skulle detta ha fått mig att omformulera några av 
frågorna i enkäten. 

Jag har i min undersökning två frågor som ska visa hur samarbetet mellan elever och föräldrar 
fungerar. Dessa är fråga 1 och fråga 2 (se bilaga 1). Man skulle även kunna tänka sig att 
någon elev hade svarat något som hade varit relevant för just den frågeställningen på fråga 7 
(se bilaga 1), vilket är den öppna frågan. 
Fråga 1 baseras på att elever som får mycket stöd och hjälp hemma oftast gör sina läxor tidigt 
på dagen och att de inte väntar in i det sista med att genomföra dem. Antingen vet de att 
pappa eller mamma vill att de ska ha gjort läxan ifall de kommer hem efter eleven eller också 
så är någon av föräldrarna redan hemma när eleven kommer hem och påverkar eleven att göra 
läxan tidigare.
Fråga 2 är en rak fråga, får du hjälp med läxan hemma om du skulle behöva det? Med den 
frågan ville jag försöka få reda på om eleven får någon hjälp av någon i hemmet om behovet 
skulle finnas.

Fråga 3 till 7 är ställda utifrån frågeställningen vilka elevers åsikter och attityder är angående 
matematikläxor. Där tar jag upp frågor som vikten av att ha matematikläxor, hur stor mängd 
läxor eleverna brukar ha, om matematikläxan är för lätt eller för svår och hur matematikläxor 
står sig i konkurrensen med andra typer utav läxor. Meningen med dem är att försöka ge en 
bild av elevers åsikter och attityder om matematikläxor.
Den öppna frågan, nummer 7, är konstruerad utifrån att eleven ska kunna skriva det första ord 
de kommer att tänka på när de hör ordet ”matematikläxa”. Här skulle man teoretiskt sett 
kunna få in svar som passar in på alla tre frågeställningarna men det är mest logiskt att man 
får in en åsikt som passar ihop med den andra frågeställningen. 

Under varje fråga finns det utrymme ifall man skulle vilja lämna någon kommentar till sitt 
slutna val, detta för att eleverna ska kunna precisera sitt svar ifall mina alternativ inte kändes 
tillfredsställande.

Utvärderingsinstrument
Mitt primära mål med enkäten var att göra den så enkel så att en elev i årskurs 4 till 6 kunde 
svara på den. Därför krävdes det att hålla frågorna begripliga och enkla. 

Man ska enligt Bryman akta sig för att vara ledande och för specifik i sina frågor, men detta är 
mycket svårt när man ska göra en enkät med kryssfrågor. Jag har använt Brymans modell där 
man inte ska använda negationer eller andra starka ord som kan påverka elevens svar.36  

36 Bryman Alan (2001)

15



Men målet med själva frågorna har varit att göra dem enkla och lättförståliga så att ingen 
behöver sitta och fundera över vad det står utan kan koncentrera sig på att svara på frågan. Jag 
har även försökt att hitta teman över mina frågor så att jag inte enbart behöver titta på enskilda 
svar utan kan se på frågor som grupper.

Etiska aspekter
Jag började med att ta kontakt med elevernas lärare via telefon och höra mig för om jag fick 
komma till deras klass klass och genomföra min enkätundersökning. De tre olika lärarna jag 
kontaktade tyckte alla att det var en bra idé och vi bokade in datum och tid för 
genomförandet. Jag bad även lärarna informera elevernas målsmän med hjälp av de 
veckobrev som det visade sig att faktiskt alla tre lärarna skickade hem till elevernas hem. I 
detta beskrev jag vad undersökningen handlade om och vilka etiska regler och principer som 
gällde. Detta finns att läsa i bilaga 2. Jag frågade de berörda lärarna om vilken typ av 
matematikläxor de brukar ge sina elever. Det visade sig att alla tre valde ut uppgifter ur den 
vanliga  matematikboken till sina elever att göra hemma. 
 
Vid tre olika tillfällen genomfördes den kvantitativa undersökningen på tre olika skolor inom 
Linköpings kommun, vilket resulterade i att totalt var 63 elever (39 pojkar och 24 flickor) 
med i undersökningen. Två av skolorna ligger i områden där de flesta föräldrar har hög 
utbildning medan den tredje ligger i ett område där föräldrarna har lägre utbildningsnivå.

Varje genomförandetillfälle började med att jag visade enkäten för alla elever med hjälp av en 
overhead och gick igenom den så att eleverna verkligen visste på vilka etiska regler och 
principer som gällde, likaså vilka frågor som de skulle kunna behöva ta ställning till. Detta 
skedde vid slutet av en lektion och efter detta fick eleverna till uppgift att under en kort rast 
fundera på om de ville vara med och ställa upp på undersökningen.
När rasten var slut samlades vi igen och de som nu inte ville vara med på 
enkätundersökningen fick arbeta med annat. Ingen av eleverna valde efter rasten att inte 
medverka i undersökningen. Jag delade ut enkäten och de började svara.

Jag har samlat resultaten av studien i olika stapeldiagram och även angett vid varje fråga ifall 
jag har fått in några speciella kommentarer. Resultaten är sammanställda och redovisas i 
procentfom. Mer om detta senare.

Vid den sista frågan, nummer 7, ber jag eleverna skriva det första ordet de tänker på när de 
hör ordet matematikläxa. Dessa kommentarer har jag sedan samlat in och redogör för i slutet 
av min resultatredovisning. 

Resultatredovisning av den empiriska studien
Resultatredovsningen består i att jag presenterar de svar jag har fått på min enkät. Jag har 
räknat om svaren till procentform Jag har även redovisat tre frågor i stapeldiagram där man 
kan se hur många av pojkarna och flickorna som har avgett vilket svar. Man kan även se hur 
de har svarat totalt genom att se på den sista stapeln.

På den första frågan har majoriteten av eleverna svarat att de brukar göra sin matematikläxa 
efter middagen/kvällsmaten. Enbart 9,5 % har svarat att de gör den direkt när de kommer hem 
och likaså har 9,5 % svarat att de gör läxan precis innan de ska gå och lägga sig. Det 
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intressanta med de som svarat att de gör läxan precis innan de ska gå och lägga sig är att de är 
enbart pojkar. Här skiljer det sig mellan pojkar och flickor.

På den andra frågan har hela 86 % svarat att de för det mesta får hjälp med matematikläxan. 
Resterande 14 % har svarat att de ibland får hjälp men inte alltid. Man kan inte se någon 
skillnad mellan pojkar och flickors svar i den här frågan. Det är värt att notera att ingen elev 
har svarat att de aldrig får hjälp hemma med matematikläxan. 

När vi kommer till resultatet av fråga tre så tycker majoriteten av de tillfrågade eleverna (76 
%) att det är viktigt att man gör sina matematikläxor. 24 % anser att det är lite viktigt och 
ingen tillfrågad elev har valt alternativet ”Nej, inte alls”.
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I den här frågan kan man se en skillnad mellan könen då 87,5% av flickorna har svarat att 
läxan är mycket viktig att göra medan bara 69% av pojkarna har gett samma svar. Man kan 
alltså se en tendens att flickorna anser att det är viktigare än pojkarna att göra sin 
matematikläxa

Den fjärde frågans resultat visar att 90 % av eleverna anser att de får lagom mycket 
matematikläxor. De resterande tio procenten är pojkar som tycker att de får för mycket 
matematikläxor. Alla flickor anser alltså att de får lagom mycket matematikläxor.

Den femte frågans resultat visar att 90 % av de tillfrågade eleverna anserr att matematikläxan 
är ”lagom” svår och resterande 10 % är pojkar som anser att matematikläxan är för enkel. Det 
är alltså enbart pojkar som anser att matematikläxan är för enkel.  

I fråga 6 är de tillfrågade eleverna mest oense. Det enda som de är överens om är att 
matematikläxor inte är roligare än andra läxor. 61 % av de tillfrågade pojkarna anser att 
matematikläxan var tråkigare än andra läxor medan 37,5 % av flickorna svarade det samma. 
Majoriteten av de tillfrågade flickorna, 62,5 %, anser istället att matematikläxan är precis som 
andra läxor och 39 % av pojkarna höll med om detta.
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Totalt sett ligger resultatet för om matematikläxor är som andra läxor eller om de är tråkigare 
på 47,5 % mot 52,5 %. Alltså kan man säga att om man bortser ifrån genusperspektivet så 
blev resultatet ungefär 50-50.  Ingen av de tillfrågade eleverna, varken pojke eller flicka, har 
svarat att de tycker att matematikläxor är roligare än andra läxor.

På den sista frågan, nummer 7, får man en ganska tydlig bild av att pojkars och flickors 
åsikter skiljer sig åt angående matematikläxor och kanske likaväl skiljer sig deras motivation 
när man ska fylla i enkäter och motivera sina åsikter. Det är lågt antal elever som har svarat på 
frågan (ca hälften) och majoriteten av dem, två tredjedelar, är flickor.
Att jag säger detta beror på att de kommentarer som jag har fått in från pojkarna till 85 % 
handlar om att matematikläxor är tråkiga, trista eller jobbiga. Det är ingen som har skrivit att 
läxan är rolig eller att den på något sätt är något att ha. Resterande 15 % har fokuserat på att 
det är en läxa i matematik och jag har fått kommentarer som ”jobba med matte” och ”läxa”.
Flickorna har totalt sätt inte heller någon positiv bild av matematikläxan men till skillnad från 
pojkarna har de kommit med några andra typer av kommentarer som till exempel ”de fyra 
räknesätten”, räkna matte hemma” och ”vet ej”. Det är ungefär 38 % som håller med pojkarna 
och skriver att det första de tänker på är något negativt.

 Jag upplever samma tendens här i fråga 7 som i föregående fråga. Ingen tillfrågad elev  har 
någon positiv kommentar att skriva om matematikläxor och det första de kommer att tänka på 
är något negativt.

Avslutningsvis måste jag kommentera de rader som finns under alla frågor där eleverna fick 
möjlighet att utveckla sina svar på varje fråga. Jag har inte fått in någon enkät med en 
allvarlig kommentar på dessa rader utan majoriteten av eleverna har lämnat dem helt tomma. 
Jag tror detta beror på att jag under min genomgång poängterade för eleverna att dessa rader 
var frivilliga som allt annat och att det viktigaste var att de läste och svarade på de andra 
frågorna. Med andra ord så sa jag att dessa rader var till för att utveckla det svar man hade 
kryssat i ovanför ifall man kände att det fanns ett behov av det. 
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Diskussion
Här i diskussionen kommer jag att gå igenom de resultat som min undersökning har givit och 
jag kommer att diskutera vad elevernas åsikter och attityder kan bero på. 

Att majoriteten av eleverna väljer att göra sina läxor efter att de ätit middag/kvällsmat tror jag 
beror på föräldrapåverkan. Det är enligt mig inte troligt att eleverna själva prioriterar läxorna 
före roligare saker, utan det är föräldrarna som säger till dem att göra läxan före allt annat 
roligt. När eleverna kommer hem från skolan får de alltså lite ledig tid för att sedan när 
föräldrarna har kommit hem bli ”beordrade” att ta tag i sina läxor när de ätit mat.
 Steinberg  håller med om detta och menar att förälderns roll, istället för kunskapshjälp, är att 
stödja sitt barn genom uppmuntran, nyttoförtydligande, motivering, intressebelysning, 
framhävning av tidigare framgångar och målinriktning. Detta ska enligt Steinberg ledda fram 
till att barnet kan göra läxan själv.37 Gustafsson skriver om detta att man som förälder får akta 
sig så att detta ”tvång” till läxläsning inte bidrar till motvilja mot lärande och skola. Hon 
menar alltså att ifall föräldern ger sitt barn order att göra läxan istället för att göra något 
roligare så skulle detta påverka barnets syn på skolan och läxan.38 Man skulle kunna tro att de 
elever som inte gör sina läxor förrän senare på kvällen har föräldrar, som antingen jobbar lite 
längre, eller att de har andra fritidsaktiviteter som börjar direkt på eftermiddagen. Med andra 
ord uppkommer aldrig behovet av att göra läxan förrän senare på kvällen. 

Ur svaren på den första frågan kan man säkerligen tolka hur elevernas hemförhållanden är. 
Med detta menar jag att elever som har lite stöd av sina föräldrar oftast inte gör läxan i tid, om 
de ens gör den alls. Elever i den här åldern behöver hjälp av sina föräldrar för att komma 
igång och göra läxan. 
Kidwell visar att kulturella och sociala skillnader påverkar hur mycket hjälp elever får 
hemma, men hon säger samtidigt att det inte finns något tydligt samband mellan hur mycket 
hjälp eleven får hemma och elevens studieresultat.39 

Ifall föräldrarna jobbar kväll eller kanske av andra anledningar inte finns tillgängliga för sitt 
barn påverkar detta barnets skolsituation i stor grad. 
Enligt Lindell kan man spåra hur mycket hjälp eleven får hemma genom att titta på hur 
studiemotiverad eleven själv är. Samtidigt kan man enligt Lindell inte säga att hjälpen hemma 
spelar någon roll för elevens studieresultat, vilket också till exempel Kidwell håller med om.40

Att känna trygghet i sin familj är viktigt. När eleven kommer upp i de högre årskurserna kan 
det vara avgörande för om han/hon klarar skolan eller inte. Vid så här unga år påverkas inte 
elevernas skolsituation i lika stor grad av hemförhållandena, eftersom läraren tar mycket 
ansvar för elevernas inlärning, till skillnad mot när de blir äldre och de ska ta eget ansvar. 
Elever i årskurs 4 till 6 anses inte vara mogna att ta eget ansvar ännu.  

Värt att notera i min undersökning är att 86 % av eleverna får hjälp med sin matematikläxa 
hemma om de skulle behöva det. Det betyder att under årskurserna  4-6 får de flesta hjälp att 
klara av sin matematikläxa. Annars kan man ju tänka sig att föräldrar senare under elevernas 
studier får svårare och svårare att hjälpa till med läxorna beroende på sin egen 
matematikkunskap, men enligt Steinberg behöver de inte, som jag nämnde tidigare, kunna 

37 Steinberg, John M (1986)
38 Gustafsson, Radojka (2005)
39 Kidwell, Victoria (2004)
40 Lindell, Ebbe (1990), Kidwell, Victoria (2004)
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detta utan deras roll i läxläsningen är att stå för planering, genomförandet och struktur kring 
läxläsning.41

Enligt min undersökning får eleverna alltså den hjälp de anser sig behöva. Det kan säkert 
också bero på hur skolans upptagningsområde ser ut. Som jag nämnt tidigare säger till 
exempel Kidwell att kulturella och sociala skillnader påverkar hur mycket hjälp eleven får 
hemma med sina läxor.42 
Med det menar jag att föräldrarnas egen studievana påverkar den möjlighet och kunskap de 
har att hjälpa sina barn. Om det bor välutbildade föräldrar i ett upptagningsområde har de 
säkerligen en positiv influens på sina barn när det gäller att göra och att hjälpa till med läxor.

Det som jag anser är ganska förvånansvärt i min studie och som är värt att debattera en stund 
är att den visar att eleverna tycker att matematikläxor är något negativt, något som man 
tvingas göra, osv. samtidigt som 76 % av de tillfrågade tycker att matematikläxan är viktig.
Både Österlind, Lindell och Westerlund har kommit fram till i sin forskning att läxor 
förknippas med något negativt bland elever. Men Lindell säger att de ändå kan se nyttan och 
varför man ska göra läxan.43 Detta överensstämmer med min undersökning. 
Hur kommer det sig att eleverna har en negativ bild till själva läxan men ändå anser att den är 
viktig? Det kan bero på att de faktiskt tycker att de lär sig något av att ha läxor, men att de 
tycker att själva genomförandet, att göra läxan, är jobbigt. Det skulle å andra sidan kunna vara 
så att elevernas svar beror på vilken typ av matematikläxor de får. Eftersom eleverna får läxor 
ur sin vanliga matematikbok, känns det kanske viktigare att ha gjort dem än om de skulle ha 
fått andra mer fristående läxor. Här är det kanske läge att vara självkritisk och inse att ifall jag 
insett detta innan, borde jag  i min enkät haft med en fråga som täckt in hela den 
problematiken. 

Min studie visar att de flesta elever är relativt nöjda med mängden och svårighetsgraden på de 
matematikläxor de har. Enligt Hellsten är det inom detta område man kan finna den största 
delen av forskning som är gjord kring läxor. Det är enligt Hellsten mängden och arbetsbördan 
som en lärare kan ge sina elever som diskuteras mest.44

Vad beror det då på att eleverna i min studie är nöjda med mängden och svårhetsgraden på de 
matematikläxor de har?  Det kan bero på flera saker som t ex att den lärare de har ger dem 
individuella läxor med lagom svårighetsgrad. De har kanske arbetat på annorlunda sätt under 
sina tidigare år i skolan och har ansett det vara svårare, eller också finns det andra orsaker till 
att de anser att den matematikläxa de har idag är precis ”lagom” stor och svår. Elevernas 
lärare kanske ger vad som är för eleverna varierande och intressanta läxor trots att alla tre ger 
dem läxor ur boken.

Alla elever i min undersökning, både pojkar och flickor, anser att matematikläxan är tråkigare 
än andra läxor. Ingen anser att den är rolig eller att det är den roligaste läxan. Detta verkar för 
mig lite konstigt. Kan det bero på att min egen fråga i enkäten är felformulerad? Någon av 
eleverna borde anse att matematikläxan är lika rolig som att läsa på engelska glosor eller ha 
rättstavning i svenska. Jag kan tänka mig att svaret beror på vilken typ av matematikläxor 
man ger eleverna. 
Kidwell säger att elever vill ha varierande, utmanande och intressanta läxor som ska vara 
tydligt utformade. Elever tycker inte om den typ av läxor där de ska avsluta något som de 
börjat på i skolan.45 Alla mina lärare ger ”avslutande” läxor.
41 Steinberg, John M (1986)
42 Kidwell, Victoria (2004)
43 Lindell, Ebbe (1990), Westlund, Ingrid (2004), Österlind, Eva (2001)
44 Hellsten, Jan-Olof (2000)
45 Kidwell, Victoria (2004)
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Ifall man ger eleverna andra läxor än dem i boken, till exempel något roligt, klurigt anser jag 
att det skulle höja matematikläxans status och att fler elever skulle anse att den är en rolig 
läxa. Det motsäger emellertid min tidigare tes att eleverna fick individuella läxor med precis 
rätt svårighetsgrad och i rätt mängd. Ifall man fortsätter att ge elever läxor som enbart baseras 
på boken eller till och med läxor ur boken, det vill säga att de får räkna vidare där de är på 
matematiklektionerna, så tror jag att matematikläxan alltid kommer att anses som tråkig. 
Detta är något, som jag anser, att alla matematiklärare behöver inse och ta till sig, annars 
kommer matematikläxan alltid anses som ett nödvändigt men ändå viktigt ont. 

 De kommentarer jag har fått på fråga 7 i min undersökning visar att flickorna har en 
positivare syn på matematikläxor än pojkar men det kan ju faktiskt vara så att de till skillnad 
från pojkarna inte väljer att uttrycka det mest negativa de kommer på, vilket jag upplever att 
pojkarnas kommentarer gör.
Man kan fundera på om det skulle bli samma resultat ifall man istället hade frågat eleverna 
om deras åsikt angående den vanliga matematikundervisningen i skolan? Jag tror inte att man 
hade fått en lika stor negativ bild då, men jag har inget som bevisar detta. 
Jag tror att själva ordet matematikläxa, eller till och med ordet läxa, redan från början har fått 
en negativ klang och att eleverna påverkas till exempel av sina kamrater och syskon till att ha 
en negativ syn angående matematikläxor. 

Man kan fråga sig om det i en så här liten studie är möjligt att se några skillnader mellan 
pojkars och flickors åsikter och attityder angående matematikläxor och svaret på den frågan är 
tvetydig. Den fråga där man tydligast kan se skillnader mellan könen är på fråga tre där 
majoriteten av flickorna tycker att det  är viktigt att man gör sina matematikläxor medan 
pojkarna inte tycker det är lika viktigt. 
Lindell visar i sin studie att flickor oftare än pojkar får hjälp med sina läxor hemma. Kanske 
är det så som Lindell säger? Att flickor är bättre än pojkar på att fråga sina föräldrar om hjälp 
hemma samtidigt som pojkar vill få läxan gjord så snabbt som möjligt för att sedan ha tid över 
till annat. 46

Även i fråga ett finns det en viss skillnad mellan pojkar och flickors svar, då det enbart är 
pojkar som har svarat att de gör matematikläxan precis innan de ska gå och lägga sig. Ingen 
flicka har svarat detta. 
Gustafsson säger att flickor oftast gör sina läxor och att de gör så för att undvika att hamna i 
problem.47 Detta kan göra att flickorna i min studie svarar att de gör läxan tidigare.
När jag skrev att det var oklart om man kunde se några skillnader menar jag att det är svårt att 
ifrån en sådan här liten studie dra paralleller och slutsatser som går att använda över ett större 
område. Visst ser man i min studie skillnader och i de två ovanstående frågorna ganska stora 
skillnader mellan könen men det är svårt att tolka resultaten så att de går att använda allmänt.

Avslutningsvis vill jag säga att mitt arbete med elevers åsikter och attityder om 
matematikläxor har givit mig en ny syn på vad för nytta läxorna gör och jag kommer 
definitivt ha detta i åtanke inom min yrkesutövning. Ur elevernas synvinkel är det svårt att 
hävda att en matematikläxa är bra och nyttig. 

46 Lindell, Ebbe (1990)
47 Gustafsson, Radojka (2005)
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Vidare forskning
Utifrån min studie har jag kommit fram till att följande fördjupande forskning kunde vara 
intressant att genomföra:

− Djupare kontrollera hur hjälpen elever får hemma av sina vårdnadshavare 
ser ut.

− Intervjua elever och studera hur deras arbetssituation ser ut hemma.
− Intervjua elever och undersöka varför matematikläxor har sämre anseende än 

andra läxor.
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Bilaga 1

Enkätundersökning om matematikläxor.

Detta formulär ska användas av mig för att undersöka elevers attityder angående 
matematikläxor. Ditt namn är helt anonymt och ingen, inte jag heller, kommer att veta vem 
som svarat vad. Inget svar är fel och man ska svara som man själv tycker. Detta är ett enskilt 
arbete och det spelar ingen roll vad kompisarna tycker utan det är din åsikt som är viktig. Du 
svarar bara på ett alternativ på varje fråga. Du får gärna skriva lite mera om vad du tycker  
om varje fråga på raderna under.

1. När brukar du göra dina matematikläxor?

Direkt när jag kommer hem 
Efter middagen/kvällsmaten 
Precis innan jag går och lägger mig 

______________________________________________

______________________________________________

2. Jag brukar få hjälp med matematikläxan när jag behöver det.

Ja, för det mesta. 
Ibland men inte alltid.       
Nej, aldrig.             

______________________________________________

______________________________________________

3. Tycker du det är viktigt att man gör sina matematikläxor?

Ja, mycket. 
Lite viktigt.  
Nej, inte alls. 

______________________________________________

______________________________________________



Bilaga 1

4. Hur mycket matematikläxor brukar ni få av er lärare?

För mycket 
Lagom 
För lite 

______________________________________________

______________________________________________

5. Brukar matematikläxan vara för svår eller för enkel?

För svår 
Lagom 
För enkel 

______________________________________________

______________________________________________

6. Är matematikläxor roligare eller tråkigare än andra läxor?

De är roligare 
De är precis som alla andra läxor 
De är tråkigare 

______________________________________________

______________________________________________

7. Skriv det första du tänker på när du hör ordet ”matematikläxa”.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

8. Jag är:
Kille:  

Tjej:   
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Hej!

Mitt namn är Lars Gredeskog och jag studerar på lärarprogrammet i Linköping. Som en del i min 
examen gör jag en undersökning om elevers åsikter och attityder angående matematikläxor. Jag har 
kommit överens med läraren i ditt barns klass att jag ska få komma och genomföra en 
enkätundersökning i klassen. 

De etiska principer som gäller för undersökningen är: elevens namn är helt anonymt och ingen, inte 
jag heller, kommer att veta vem som svarat vad. 6 månader efter att undersökningen är avslutad 
kommer allt matrial att förstöras.

Om ni som vårdnadshavare motsäger sig att ert barn medverkar i undersökningen tag kontakt med 
mig eller skolan och medela detta. Vid frågor kontakta gärna mig!

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Lars Gredeskog

Telefonnummer: ......
Mobiltelefonnummer: .....
E-mail: .......


