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Inledning Studien handlar om att diffusa riktlinjer och motstridig forskning kring läxor 

kan leda till skilda attityder till matematikläxor hos lärare, elever och 

vårdnadshavare. De skilda attityderna kan i sin tur bidra till minskad 

likvärdighet för eleverna.  

 

Syfte Studien syftar till att ta reda på om det finns skilda attityder till matematikläxor 

hos de tre grupperna lärare, elever, vårdnadshavare och om det finns eventuella 

samband mellan attityder och faktorer som grupp, kön, ålder, utbildningsnivå 

och skolklass. 

 

Metod För att ta reda på om det finns skilda attityder till matematikläxor hos de olika 

grupperna lärare, vårdnadshavare och elever används kvantitativ 

forskningsmetod och enkät som verktyg för datainsamling. Metoden ger 

studien ett större antal respondenter och därmed ökar möjligheterna till ett 

bredare underlag. 

 

Resultat Resultatet visar att majoriteten av lärare, elever och vårdnadshavare är positivt 

inställda till matematikläxor men att det finns skillnader i attityderna. Det finns 

också samband mellan de skilda attityderna beroende på kön, ålder, 

utbildningsnivå och skolklass. Skillnaderna bidrar till svårigheter i utförandet 

av matematikläxan för framför allt vårdnadshavare och elever och därmed 

minskad likvärdighet. 
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INLEDNING 

Läxor är ett omdebatterat ämne i skolans värld som väcker både positiva och negativa 

reaktioner. Ämnet berör både lärare, elever och vårdnadshavare på olika sätt, de har alla en 

roll i den elevutveckling som läxan ska syfta till. Eftersom styrdokumenten inte innehåller 

några riktlinjer kring läxor finns därmed inget rätt eller fel i frågan, vilket kan vara 

förvirrande för både vårdnadshavare och lärare. I 7 kap. 17§ Skollagen (SFS 2010:800) står 

det att den obligatoriska skolverksamheten får utgöra max åtta timmar per dag och inte får 

förläggas på helgdagar eller lov, vilket motsvarar mer än den bestämda lektionstiden som 

eleverna har i skolan. Det finns däremot inget i skollagen som säger att läxor ska utgöra en del 

av skolverksamheten.  

 

Risken med diffusa riktlinjer och motstridig forskning är att det skapas skilda attityder till 

läxan vilket kan orsaka minskad likvärdighet för eleverna (Skolverket, 2014). I 1 kap. 8§ i 

skollagen (SFS 2010:800) står det att den svenska skolan ska vara likvärdig och att varje elev 

ska ges samma förutsättningar för en likvärdig utbildning oavsett social- eller ekonomisk 

bakgrund. Det ska ske anpassningar utifrån elevernas olika behov och förutsättningar och 

hänsyn ska tas till elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper och bakgrunder (Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket 2011, Lgr 11). Eleverna ska inte 

missgynnas i sitt lärande på grund av faktorer som skolan inte kan påverka, som till exempel 

hemförhållanden eller personliga egenskaper. Undervisningen bör istället anpassas för att ge 

alla individer samma möjligheter att lära. Skolverket (2014) har publicerat ett stödmaterial 

som ensamt utgör de riktlinjer som finns kring läxor. Materialet tar bland annat upp 

problematik som kan uppstå kring läxor, till exempel hur skillnader i hemmet kan bidra till 

minskad likvärdighet och hur det kan undvikas.  

 

Westlund (2004, ss. 78-79) beskriver att läxan är en komplex företeelse som påverkas av flera 

olika faktorer; skola, kollektiv, tid, fritid, hem, individ, uppgift och arbete. Definitionen blir 

enligt författaren en sammanslagning av olika faktorer som dessutom kan variera; “Läxor är 

en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och 

fritid, skola och hem individ och kollektiv”. Westlund förklarar vidare att komplexiteten kan 

vara en förklaring till varför mycket av den forskning som gjorts kring läxor är förvirrande, 

svårtolkad och motstridig. Som pedagog är det viktigt att kunna motivera och utforma 

eventuella läxor utifrån fler perspektiv än egna erfarenheter. Genom att i studien utgå från 

forskningsfältet i ämnet och söka efter samband mellan olika attityder ökar chanserna för att 

förstå läxans komplexitet och hur man som pedagog kan förhålla sig till läxan i sin yrkesroll.  

Syfte 

Studien syftar till att ta reda på om det finns skilda attityder till matematikläxor hos de tre 

grupperna lärare, elever, vårdnadshavare och om det finns eventuella samband mellan 

attityder och faktorerna grupp, kön, ålder, utbildningsnivå och skolklass. 

Begreppsdefinition 

Begreppet attityder används för att ringa in människors olika känslor kring ett fenomen och 

kan definieras på många olika sätt. Det är ett centralt begrepp inom socialpsykologisk 

forskning och definieras av Maio, Olson & Cheung (2010, ss.275) som ett sätt att värdera om 

människors inställning till ett fenomen är positiv eller negativ. Författarna beskriver att 

användandet av begreppet kan ske på vilken identifierbar företeelse som helst i vår 

omgivning. Det som efterfrågas med begreppet attityder för just denna uppsats är lärares, 
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elevers och vårdnadshavares åsikter om, upplevelser kring och ställningstagande till 

matematikläxan. Genom att utgå från dessa tre aspekter kan studien avgöra huruvida de olika 

gruppernas inställning till matematikläxan är positiv eller negativ och därmed ta reda på deras 

attityd till den. 

Bakgrund 

Läxan är ett komplext fenomen som påverkas av många olika faktorer. För att kunna resonera 

kring dess funktion behöver det tas hänsyn till ett flertal faktorer. Genom att utgå från aktuell 

forskning synliggörs i detta kapitel några av de faktorer som ligger till grund för läxans 

utformning och funktion, bland annat historia, lagar, styrdokument och olika uppfattningar. 

Kapitlet ger också en inblick kring läxors effekter och eventuell problematik som kan uppstå i 

samband med dess existens.  

Läxans definition 

Det finns ingen gemensam definition kring vad en läxa är. Förklaringarna kan se olika ut 

beroende på vilken forskning man utgår ifrån. Det finns även olika myndigheter som försökt 

att rama in läxan. Skolverket beskriver till exempel att en läxa är en uppgift som elever blir 

tilldelade och som ska utföras hemma (Skolverket, 2014). En tydligare precisering kan lyda: 

Läxor är en uppgift som lärare tilldelar sina elever och som genomförs utanför skoltid, läxor 

innefattar således inte läxhjälp i skolan (Cooper & Valentine, 2001, s. 145). Vidare innehåller 

forskningsfältet också mer ospecifika definitioner som snarare synliggör komplexiteten med 

läxan än tydliggör dess syfte. Westlund (2004, s. 78) beskriver till exempel läxan som en del 

av ett spänningsfält som utgörs av olika variabler som alla påverkar läxans syfte och 

utformning på olika sätt. Fokus i vår studie är dock inte att definiera läxan utan att ta reda på 

attityder runt omkring den. I denna studie är definitionen av läxan att den är en uppgift som 

eleven tilldelas av läraren och som ska utföras hemma.  

Läxans utveckling över tid 

I Sverige har läxor använts i olika former under lång tid och historiskt sett har den 

huvudsakligen handlat om repetition och memorering. I skolförordningar från 1611 står det att 

eleverna när skolan är slut ska ges hemläxa som de sedan ska kunna läsa upp utantill 

(Lundahl, 2004, s. 19). Riktlinjerna från läroplanen har förändrats under de senaste 50 åren, 

enligt Lgr 69 skulle läxan vara frivillig för eleverna, medan Lgr 80 förespråkade att läxan ska 

vara en del av elevernas arbetssätt. Under 1990-talet försvann riktlinjerna kring läxor helt från 

läroplanen (Westlund, 2004, s. 32). Trots uteblivna riktlinjer är läxan fortfarande en del av 

många elevers skolgång, om än på ett annat sätt än tidigare. Även om repetition fortfarande 

förekommer är det idag elevens kunskapsutveckling som ska ligga till grund för läxans syfte. 

Läxor har också blivit ett sätt att låta eleven träna på att planera sin tid och lära sig ta eget 

ansvar.  

 

En annan aspekt som förändrats i hög fart är teknologin, vilket har resulterat i reformerade 

läroplaner och lärarutbildningar samt förändrade undervisningsmetoder och läxor. Ett sätt att 

möta teknologins framfart har blivit den elektroniska läxan som låter eleverna använda de 

verktyg som möjliggörs genom bland annat datorer och internet (Alhumaidan, 2011, ss. 189, 

191-192). För de som inte har tillgång till hjälp från syskon eller vårdnadshavare har det enda 

alternativet tidigare varit att vänta tills dagen efter och då fråga läraren. Den fördröjda hjälpen 

kan orsaka senare problem, det är viktigt med snabb handledning som rättar till felaktiga 

strategier i tid. Om eleven inte har tillgång till mänsklig handledning skulle elektronisk 

handledning kunna vara ett alternativ (Heyworth & Lee, 2000, s. 171). 
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Perspektiv och faktorer 

Genom att se till läxans historia kan det konstateras att den åtföljs av en lång tradition som 

förespråkar att den bidrar till positiva studieresultat (Skolverket, 2014). Både lärare, 

vårdnadshavare och elever uttrycker sig på ett sätt som avslöjar att utförandet av läxan är en 

indikator på hur duktig en elev är (Xu & Yuan, 2003, s. 32). Den generella uppfattningen 

kring läxor är att den är ett tecken på en bra och framgångsrik skola som håller hög kvalitet 

(Westlund, 2004, s. 33). Beteendet reproduceras och anammas särskilt av barn eftersom de 

har svårare att förhålla sig kritiska mot etablerade resonemang (Mills, 2013, ss. 413–414). 

 

Majoriteten av lärare i svenska skolor väljer att ge sina elever hemläxa (Gu & Kristoffersson, 

2015, s. 296). En vanlig anledning är att de anser att läxan kan förstärka redan inlärd kunskap 

samt att repetitionen bidrar till förbättrade färdigheter. Trots att utgivandet av läxan dominerar 

den svenska skolan finns det samtidigt både positiva och negativa åsikter hos de svenska 

lärarna. Ur prestations synpunkt tycks läxan kännas nödvändig samtidigt som många lärare 

anser att sociala aspekter skapar problem när det gäller likvärdighet (Gu & Kristoffersson, 

2015, ss. 299, 302). Andra lärare menar dock att läxan är den länk som kan få vårdnadshavare 

att engagera sig oavsett bakgrund och sociala aspekter (Westlund, 2004, s. 33). Projektet 

“Teachers involve parents in schoolwork” (TIPS) syftar till att lärare ska involvera 

vårdnadshavare i skolarbetet genom läxor. Läxorna är då utformade på ett sätt som gör att 

eleven alltid involverar en familjemedlem genom diskussion, intervju, experiment eller annan 

interaktion (Van Voorhis, 2011, s. 221).     

 

När det gäller utförandet av läxan är det inte många elever som prioriterar läxan allra högst 

när de kommer hem från skolan. Många av dem anger den enkla anledningen att det finns 

roligare saker att göra på fritiden. Det betyder dock inte att alla väljer att utföra läxan i sista 

hand eftersom de flesta ändå anser att den är viktig (Xu & Yuan, 2003, s. 35). Undersökningar 

visar att det finns skillnader mellan hur mycket stöd i hemmet eleverna får beroende på kön. 

Wernersson (SOU 2010:51) beskriver att utbildningsdepartementet rapporterar om 

könsskillnader i skolprestationer, pojkar presterar överlag sämre i skolan än vad flickor gör.  

Flickor tenderar att få mer hjälp med läxor än pojkar, något som kan bero på att flickor har 

lättare för att be om hjälp (Högdin, 2006, s. 4). Starka samband kan ses mellan den tid som 

spenderas på läxor och ångest som läxan skapar hos eleven. Sambandet innebär att resultatet 

för elever som känner ångest och oro över sin uppgift påverkas i en negativ riktning (Cheema 

& Sheridan, 2015, s. 256). Läxor tenderar också att ta tid från elevernas andra aktiviteter 

vilket i sin tur kan leda till större skillnader mellan olika elevgrupper (Wall & Karlefjärd, 

2013, s. 4). För att eleven ska tillåtas utveckla sin identitet behöver hen få möjlighet att testa 

olika typer av aktiviteter och umgängen på sin fritid (Hammarén, 2009, s.). Elever i de lägre 

åldrarna ägnar mer tid åt läxor om de har en lägre kunskapsnivå än övriga klasskamrater 

(Epstein & Van Voorhis 2001, ss. 183-184). Forskning visar också att effekten av läxor 

varierar beroende på ålder, sett till elevresultat verkar läxor vara mer effektivt för äldre elever 

än yngre elever (Wall & Karlefjärd, 2013, s. 3).  

 

I 6 kap. 2 § i föräldrabalken (SFS 1949:381) står det att vårdnadshavare ansvarar för att se till 

att deras barn får en tillfredställande utbildning. Vårdnadshavare engagerar sig i sina barns 

läxor av i huvudsak tre anledningar; de känner att det är deras ansvar som förälder, de anser 

att deras engagemang påverkar barnens inlärning positivt och slutligen på grund av att de 

upplever att de bjuds in av elev eller lärare att hjälpa till (Hoover-Dempsey, 2010, s. 201). 

Vårdnadshavares involvering i barnens läxor påverkas dock av flera faktorer; läxans mängd, 

läxans svårighetsgrad, barnets inställning och barnets behov av stöd (Wingard & Forsberg, 

2009, s. 1591). Vårdnadshavare uppger samtidigt att de inte alltid känner sig kompetenta rent 
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kunskapsmässigt för att kunna hjälpa sina barn eller att de har en negativ inverkan på grund 

av att de gör en del av arbetet åt barnet istället (Van Voorhis, 2011, ss. 316–317). 

Vårdnadshavare till barn som ligger efter kunskapsmässigt uppger att de spenderar mer tid än 

övriga vårdnadshavare med att hjälpa sina barn med deras uppgifter (Epstein & Van Voorhis 

2001, ss. 183–184). Mycket forskning pekar på att vårdnadshavarnas utbildningsnivå påverkar 

elevernas prestationer i skolan. Har vårdnadshavarna högskoleutbildning ökar chansen för att 

eleven får hjälp med läxor och därmed presterar bättre i skolan (Högdin, 2006, s. 3). Det har 

också visat sig att elever får mer hjälp med läxor när de är yngre än när de är äldre, främst på 

grund av att många vårdnadshavare känner sig oförmögna att hjälpa till med de mer 

avancerade läxorna som äldre elever har (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 185). Statistiska 

centralbyråns Tidsanvändningsundersökning (2010) undersöker skillnader mellan vardagliga 

fenomen baserat på kön. Undersökningen visar bland annat att kvinnor är de som lägger mer 

tid på omsorg av sina egna barn och därmed barnens skoluppgifter. Något som anses vara 

fördelaktigt när det kommer till vårdnadshavares engagemang i läxor är att stunden blir mer 

fokuserad och effektiv (Patall, Cooper & Robinson, 2008, s. 1040). Barnets utveckling är 

delvis beroende av det sociala samspel som finns mellan barn och vårdnadshavare (Hwang & 

Nilsson, 2003, s.49). Vårdnadshavare är vanligtvis de närmaste förebilderna för barn och 

genom att de engagerar sig i sitt barns skolgång och stödjer dem i läxprocessen modellerar de 

positiva attityder gentemot kunskap och skolan (Hoover-Dempsey, 2010, ss. 201-202).  

Läxans utformning och syfte 

Förutom att lärare tilldelar elever läxa och väljer vilket ämne läxan ska ha är det också 

lärarens uppgift att utforma läxan på ett sätt som gör att den bidrar till en positiv utveckling. I 

utformandet av läxan finns det många faktorer utöver syfte att ta hänsyn till; bland annat 

läroplan, elevens förmågor, elevens kunskaper och sist men inte minst elevens 

familjesituation. En bra läxa kräver således att läraren har förståelse för sina elevers 

kunskaper och förmågor (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 181). Lärare bör vara medvetna 

om de didaktiska och pedagogiska aspekterna av läxans syfte och utformning, de bör också 

reflektera över vikten av läxans svårighetsgrad för att de ska passa elevens kunskapsnivå (Gu 

& Kristofferson 2015, s. 302). Utöver detta finns det som sagt både forskning och 

rekommendationer från bland annat Skolverket över hur en framgångsrik läxa bör utformas. 

För att kunna förstå lärarens roll i läxprocessen behöver man se till de syften lärarna har när 

de väljer att använda sig av läxor. Det finns ett antal olika varianter av läxor som lärare främst 

använder sig av; repetition, förberedelse, ansvar och samverkan (Epstein & Van Voorhis 

2011, s. 181). 

 

Många lärare ger läxor som knyter an till den aktuella undervisningen i skolan. Det rör sig 

ofta om läxor som tränar olika förmågor hos eleverna (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 182). 

Denna variant av läxa beskrivs vara vanligt förekommande och är en läxa vars syfte är att låta 

eleverna träna och repetera den kunskap de tidigare har mött i klassrummet. Läxans innehåll 

ska alltså sedan tidigare vara välkänd och till viss del ska det också finnas en etablerad 

kunskap hos eleven för att kunna utföra den (Skolverket, 2014). Läxorna kan också vara 

utformade för att förbereda eleverna inför kommande lektioner. Läraren kan be eleverna 

fundera över olika frågeställningar hemma som sedan ska diskuteras och arbetas vidare med i 

skolan (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 182). Skolverkets stödmaterial (2014) beskriver att 

läxor kan användas som ett verktyg för att förbereda eleverna på de uppgifter de ska utföra i 

undervisningen framöver.  

 

En del läxor syftar till att låta eleverna lära sig att ta mer ansvar för sin egen skolgång och 

utveckling. Eleverna ska genom denna variant utveckla studieteknik och lära sig att planera 
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tidsåtgången för läxan. För de elever som har en tillbakadragen roll i klassrummet kan dessa 

läxor öka deras engagemang och skapa ett mer aktivt lärande. Det kan vara att skriva en 

bokrecension eller att utföra och reflektera över ett experiment (Epstein &Van Voorhis, 2001, 

s. 182). Ett annat användningssätt av läxor är den typ av läxa som ges för att eleverna ska 

komma ikapp med eftersläpande skolarbete (Skolverket, 2014). Elever som ligger efter med 

skolarbetet får arbeta ikapp hemma för att de sedan ska hamna i fas med kommande 

skolarbete och inte halka efter ytterligare med nya uppgifter (Epstein & Van Voorhis 2001, s. 

182). 

 

Läxor kan också syfta till att vårdnadshavare ska få en större inblick och bli mer involverade i 

sitt barns studier. Det kan till exempel handla om att vårdnadshavare ska bli medvetna om 

läroplan, barnets progression eller hur de som vårdnadshavare kan stötta barnet i sin 

utveckling mot uppsatta mål. De kan uppmuntra till diskussioner mellan vårdnadshavare och 

barn för att eleverna ska se samband mellan skolarbetet, samhället och verkliga livet. 

Dessutom kan läxor också bidra till att vårdnadshavare och barn får en närmare relation till 

varandra (Epstein & Van Voorhis, 2001, s. 182). Lärare behöver samtidigt ta hänsyn till 

vårdnadshavarnas olikheter i kommunikationen med dem, beroende på bakgrundsfaktorer kan 

de ha olika lätt att ta till sig den information som läraren ger (Murray, McFarland-Piazza & 

Harrison, 2015, s.1034). Ett exempel på läxor där vårdnadshavare involveras är att eleverna 

får intervjua vårdnadshavare eller släktingar kring ett givet ämne som de sedan ska arbeta 

vidare med i klassrummet (Skolverket, 2014). 

Läxans effekter 

Flertalet studier kring läxor har analyserats för att se om det finns samband mellan läxor och 

elevers resultat. Analyser gjordes på studier utförda mellan 1987-2003. Trots att det finns 

brister i studierna och hur de var utformade kan ändå positiva samband mellan resultat och 

prestationer ses. En av slutsatser som dras är att det finns en positiv effekt mellan den mängd 

tid som studenter lägger på sina läxor och det de senare presterar i skolan (Cooper, Robinson, 

Patall, 2006, s. 1, 48). Till skillnad från Cooper menar Trautwein & Köller (2003, ss. 141-

142) att det är oklart huruvida tiden som elever spendera på läxor skulle ha den inverkan som 

det huvudsakliga målet med läxorna faktiskt är; att förbättra prestationer och resultat. 

Forskningsresultat indikerar och visar endast på svaga samband mellan hur mycket tid 

eleverna spenderar på läxan och det faktiska resultatet de senare får i betyg. En förändring 

behövs inom området och forskningen bör istället kopplas till psykologiska teorier kring 

undervisning och lärande, menar författarna.  

 

Positivt markanta skillnader i elevernas prestationer hittades i de testgrupper där 

vårdnadshavare och elever hade deltagit i en studie som utfördes under två år. Studien gick ut 

på att involvera vårdnadshavare i elevernas läxor genom att de deltog i diskussioner och 

intervjuer kopplade till läxorna (Van Voorhis 2011, s. 242) Annan forskning pekar istället på 

att vårdnadshavares involvering inte har någon positiv effekt på elevernas resultat och 

prestationer när det kommer till betyg och prov. Den positiva effekten som vårdnadshavare 

har är istället att motivera och få eleverna till att ha en positiv inställning till skolan (Hoover-

Dempsey, et al. 2010, s. 204).  

 

Trots att det finns mycket forskning om läxor är det fortfarande oklart huruvida läxor leder till 

förbättrade elevresultat eller inte. En anledning kan vara att den forskning som har gjorts i 

frågan ofta är baserad på ramverk som inte är anpassade efter pedagogiska teorier. För att få 

en mer rättvis bild av den komplexa läxan krävs det också mer komplex forskning. Istället för 

att fokusera endast på sambandet mellan läxor och betyg kan det till exempel vara fördelaktigt 
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att titta på samband mellan läxor och elevers olika egenskaper (Trautwein & Köller, 2003, s. 

134). Forskning inom området indikerar att det finns få samband mellan bra resultat och 

hemläxor, trots detta ges fortsatt stora mängder läxor till eleverna. Det finns inget som pekar 

på att eleverna skulle ta skada av eller påverkas negativt av att få mindre läxor (Khon, 2006, 

ss. 1-2). Flera faktorer har påverkat den forskning som utförts inom ämnet; skolor, individer, 

hem, tid och utformning. Forskningen har haft olika inriktningar och har skett under olika 

tidsperioder medan de olika faktorerna har förändrats över tid. Samtidigt finns det ingen klar 

generell definition av vad läxor är och detta i relation till de olika faktorerna kan vara en 

bidragande orsak till att forskningen är motstridig och svår att få klarhet i (Westlund 2004, ss. 

78-79).  

Hypoteser 

Lärare, vårdnadshavare och elever är centrala grupper i forskningen kring läxor. De utgör alla 

en viktig och unik del i diskussionen kring läxans effektivitet. Varje grupp och individ 

påverkas i sin tur av en mängd variabler som kombinerat ligger till grund för varje individs 

attityd till läxan. Komplexiteten som variablerna skapar kan leda till skilda attityder gentemot 

läxan. Skilda attityder värda att identifiera kan vara sådana som påverkar läxans effektivitet 

och likvärdighet; till exempel ställningstagande till läxan och känslor kring läxan. Attityder 

och känslor påverkas av individens inre och yttre motivation, vilka enligt Self determination 

theory (SDT) beskrivs som en faktor för individen och dess studieresultat. Några av de mest 

konstanta variablerna oavsett omständigheter är troligtvis kön, ålder, utbildningsnivå och 

skolklass, de kan därför vara användbara i jämförandet av attityder mellan olika grupper för 

att definiera eventuella samband. De antaganden som görs baserat på studiens syfte, problem 

och forskningsöversikt blir således: 

 

1. Det finns skilda attityder till matematikläxor hos vårdnadshavare, elever och lärare. 

 

2. a) Det finns samband mellan de skilda attityderna till matematikläxor hos 

vårdnadshavare, elever och lärare beroende på kön. 

 

b) Det finns samband mellan de skilda attityderna till matematikläxor hos 

vårdnadshavare, elever och lärare beroende på ålder. 

 

c) Det finns samband mellan de skilda attityderna till matematikläxor hos 

vårdnadshavare, elever och lärare beroende på utbildningsnivå. 

 

d) Det finns samband mellan de skilda attityderna till matematikläxor hos 

vårdnadshavare, elever och lärare beroende på vilken skolklass de tillhör. 

 

Hypoteserna används som grund för enkätutformning, dataanalys och diskussion för att på så 

vis kunna bevisas eller motbevisas. Utgången av detta kan bidra till större förståelse kring 

läxans komplexitet, funktion och effektivitet.  
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METOD 
Under denna rubrik redogörs för de val som gjorts rörande val av forskningsmetod, hur 

studien har genomförts och vilka verktyg för datainsamling som använts. Här presenteras 

också urvalet av respondenter och urvalsfaktorer. Vidare beskrivs även forskningsprinciper, 

bearbetning av data, reliabilitet och validitet samt hur dessa har tillämpats i studien. 

Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka om det finns skilda attityder till matematikläxor hos de 

olika grupperna: elever, lärare och vårdnadshavare, samt se ifall det finns eventuella samband 

mellan dessa gruppers attityder och faktorer som grupp, kön, ålder och utbildningsnivå. 

 

Det är syfte och frågeställningar som avgör huruvida en studie ska vara kvalitativ eller 

kvantitativ (Ejlertsson, 2014; Trost 2012;). Studien riktade sig till stora grupper av 

respondenter för att få en bredare syn på attityder till matematikläxor. Helheten och den 

allmänna attityden i grupperna var det som skulle undersökas i studien och inte enskilda 

individers attityd och inställning vilket gjorde att studien utfördes med en kvantitativ 

forskningsmetod. Data samlades in genom enkäter för att få möjlighet till en större mängd 

data att basera studien på än om till exempel intervju hade använts. Tre olika enkäter skapades 

utifrån vilken grupp som skulle besvara dem. Frågorna i alla enkäterna var snarlika men 

formulerade utifrån de olika gruppernas perspektiv (se bilaga). 

 

Då studien riktade sig mot både vårdnadshavare och elever delades enkäterna ut till eleverna i 

kuvert att ta med sig hem. Genom att enkäterna som låg i samma kuvert fick samma kod 

möjliggjordes sammankoppling mellan vårdnadshavare och elev. En svaghet med 

tillvägagångssättet var att eventuella funderingar och frågor från respondenterna inte kunde 

besvaras på plats, vilket kan påverka resultatet. Nackdelar vid användandet av enkät kan vara 

att om en fråga har missförståtts kan den i efterhand inte ändras (Ejlertsson, 2014, ss. 12–13). 

En positiv aspekt av att skicka med enkäterna hem är däremot att respondenterna i lugn och ro 

får möjlighet att svara på frågorna.  

 

Urval 
Urvalet av respondenter i studien består av totalt 293 personer fördelat på tre grupper; 186 

vårdnadshavare, 102 elever och fem lärare. Anledningen till att valet föll på dessa grupper av 

respondenter beror på att de alla på ett eller annat vis berörs av läxor. Det är intressant att se 

till hur de olika gruppernas attityder kring läxor är och hur de upplever att det påverkar dem.   

 

Eleverna i urvalet går i årskurs 3 på tre olika skolor med inriktning F-3 och F-6 med 

varierande antal elever från 150 till 400 stycken. Att urvalet bestod av elever i årskurs 3 kom 

sig av att det fanns en större chans till att de ges matematikläxor. Enkäterna delades ut på tre 

olika skolor belägna i skilda geografiska områden för att öka chansen till en spridning av olika 

utbildningsnivåer hos respondenterna i urvalsgruppen vårdnadshavare. Skolorna är placerade 

dels på landsbygden och dels i en medelstor västsvensk stad. På landsbygden är yrken 

kopplade till industri och lantbruk vanligt förekommande och i stadskärnan och tätort finns 

fler yrken med krav på högre utbildning. Thurén (2007, s. 26,37) beskriver att en 

undersökning har hög reliabilitet om respondenterna består av ett representativt urval och att 

den har genomförts på ett korrekt sätt för att undvika att slumpartade händelser påverkar 

resultatet. Med hjälp av det geografiskt spridda urval av respondenter som gjorts i studien och 

att genomförandet av studien har anpassats till forskningsetiska principer stärks studiens 

tillförlitlighet och reliabilitet.  
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Av totalt 293 respondenter svarade 155 stycken, tre av fem lärare, 56 av 102 elever och 96 av 

186 vårdnadshavare. Det externa bortfallet utgörs av de personer som inte hade möjlighet 

eller vilja att delta i studien (Ejlertsson, 2014, s. 158), detta bortfall var 47 %. Bortfallet i 

lärargruppen var 40 %, i elevgruppen var det 45 % och i gruppen med vårdnadshavare var 

bortfallet 48,3%. Syftet med studien är att undersöka attityder hos olika grupper utifrån 

variablerna; kön, utbildningsnivå, ålder och skolklass. Av de tre lärare som svarade var det en 

man och två kvinnor, två i åldersgruppen 45-54 och en i åldersgruppen 55-64. Av de 56 

eleverna som medverkade var 27 pojkar och 29 flickor, åtta elever i ”klass 1”, nio elever i 

”klass 2”, 11 elever i ”klass 3”, 12 elever i ”klass 4” och 16 elever i ”klass 5”. Av de 96 

vårdnadshavare som medverkade i studien var 39 män och 56 kvinnor, fyra med 

grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå, 45 med gymnasieutbildning, två med 

folkhögskoleutbildning och 45 med högskoleutbildning. 11 stycken av de 96 vårdnadshavarna 

var 25-34 år, 71 vårdnadshavare var 35-44 år och 14 vårdnadshavare var 45-54 år. I ”klass 1” 

medverkade 14 vårdnadshavare i studien, 15 i ”klass 2”, 16 i ”klass 3”, 25 i ”klass 4” och 24 i 

”klass 5”.  

 

Bortfallet skulle kunna bero på att vårdnadshavare inte vill att deras barn skulle delta i studien 

eller att de själva inte vill delta. Bortfallet kan också bero på att elever inte lämnat enkäterna 

med information till sina vårdnadshavare och därmed heller inte kunnat delta i studien. I de 

besvarade enkäterna kunde ett visst internt bortfall ses. Med internt bortfall menas att enstaka 

frågor i enkäten inte har besvarats (Ejlertsson 2014, s. 158). Det bortfall som fanns bland 

enstaka frågor kan ha berott på att respondenterna inte velat besvara den specifika frågan, 

ansett att den var otydligt formulerad eller att svarsalternativ inte stämde överens med deras 

åsikt. Några få respondenter hade missat ett större antal frågor och detta bortfall kan ha berott 

på att respondenterna inte sett att det fanns ytterligare frågor på baksidan av pappret att 

besvara. För att säkerställa att studien baserades på en tillräcklig mängd data tillfrågades fler 

respondenter än vad som behövdes, på så vis förutsågs bortfallet och har därför ingen negativ 

inverkan på studien. 

Genomförande 

Utformningen av enkäterna baserades på tre olika målgrupper; lärare, vårdnadshavare och 

elever. Enkäterna utformades och anpassades för att passa de tre skilda grupperna. Genom att 

ha relevanta frågor som kopplas till syfte har vi sett till att enkäten tjänar sitt syfte och är 

relevant för studien. Thurén (2007, s. 34) beskriver att en studie är valid när studien 

undersöker det som är tänkt att undersökas. Lärarenkäten innehöll 13 frågor där en fråga rörde 

bakgrundsinformation, en var sakfråga och 11 av frågorna var attitydfrågor. Enkäten till 

vårdnadshavare bestod av 16 frågor, varav tre var bakgrundsfrågor, tre sakfrågor och 13 

stycken rörde attityder. Enkäterna till eleverna innehöll något färre och enklare formulerade 

frågor. Totalt var det elva frågor där alla frågor utom två var attitydfrågor. Attitydfrågorna 

utformades utifrån studiens definition av begreppet attityder och kretsade därför kring de tre 

aspekterna; åsikter om, upplevelser kring och ställningstagande till matematikläxan. För att ta 

reda på respondenternas åsikter ställdes frågor som inleddes med ”Anser du…”, ”Vad har du 

för förväntningar på…” och ”Varför tror du…”. Frågorna kunde besvaras med ”alltid”, 

”oftast”, ”sällan” eller ”aldrig”. För att ta reda på respondenternas upplevelse ställdes frågor 

som inleddes med ”Tycker du…”, ”Hur upplever du…” och kunde besvaras med ”alltid”, 

”oftast”, ”sällan” eller ”aldrig”. För att ta reda på respondenternas ställningstagande inleddes 

frågan med ”Tycker du…” och kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”. Trost (2016, s.70) 

beskriver att attitydsfrågor bör kunna besvaras med ”alltid”, ”ofta”, ”sällan”, ”aldrig” eller 

med jakande eller nekande.  
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När utformningen av enkäterna var klar skrevs alla enkäter ut och därefter påbörjades arbetet 

med att koda varje enkät för att i resultatet kunna koppla samman elever, vårdnadshavare och 

lärare med varandra. Lärarens enkät kodades med ett jämnt hundratal; exempelvis 300. För att 

kunna sammankoppla läraren med sina elever fick varje klass samma hundratal som sin 

lärare. För att kunna koppla samman elever med sina vårdnadshavare fick elever och 

vårdnadshavare samma kod; tre enkäter fick till exempel numret 301, tre enkäter 302 och så 

vidare. En av dessa tre enkäter var en elevenkät och de andra två med samma nummer var 

enkäter som skulle till elevens vårdnadshavare. Dessa tre enkäter stoppades tillsammans med 

ett missivbrev och en medgivandeblankett ner i ett kuvert. Kodningen av enkäterna 

underlättade arbetet med att hantera och analysera materialet, skulle det dessutom uppstå 

eventuella fel fanns det möjlighet att gå tillbaka och kontrollera ifall uppgifterna stämde eller 

inte.  

 

När enkäterna var färdigställda och godkända för utskick delades enkäterna ut på de olika 

skolorna av lärarna. Studien och dess syfte presenterades av lärarna som gav information och 

instruktion kring genomförandet av enkäten. Respondenterna fick nästkommande vecka på sig 

att besvara enkäterna hemma i lugn och ro och när veckan gått var eleverna ombedda att ta 

med enkäterna tillbaka till skolan för att lämna in de till sin lärare. Via mail och 

telefonkontakt bestämdes sedan dag och tid som passade för att komma och hämta enkäterna. 

 

När all data samlats in sorterades enkäterna utifrån vilken respondentgrupp de tillhörde för att 

lättare kunna hantera materialet. Därefter påbörjades arbetet med att skapa mallar i 

statistikprogrammet SPSS utifrån de frågor och svarsalternativ enkäterna innehöll. När 

mallarna var färdigställda kunde all data föras in i SPSS. Sedan skapades tabeller som visade 

hur de olika grupperna svarat på frågorna. Resultaten jämfördes inom och mellan grupper och 

faktorer som kön, ålder, utbildning och skolklass. Siffrorna fördes över till dataanalys 

programmet Excel där stapel- och cirkeldiagram skapades för att få en visuellt tydlig översikt 

av resultatet. Fortsättningsvis sorterades resultaten utifrån gemensamma nämnare och 

analyserades.  

Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) beskrivs det att etiska aspekter ska tas 

hänsyn till i forskningsarbete. Syftet med dessa principer är att ta hänsyn till deltagare 

gällande sekretess och information. Principerna ska också ge forskare vägledning samt 

normer att utgå ifrån i sin forskning. 

 

Studien har förhållit sig till etiska aspekter som är aktuella i forskningssammanhang. Ett 

missivbrev tillhandahölls där deltagarna informerades om syftet med studien, att eventuellt 

deltagandet i studien är frivilligt och att de närhelst de vill kan avbryta sitt deltagande. 

Information har också givits kring sekretessen, att respondenternas svar och deltagande 

behandlas anonymt. Identiteten hos deltagarna skyddas genom att de fick placera ifyllda 

enkäter i kuvert som klistras igen. Kuverten blandades vid insamlandet i en och samma hög 

och det fanns ingen möjlighet att identifiera vilka kuvert som kom från vilken skola. Eleverna 

som deltagit i studien är under 15 år och deras vårdnadshavare har givit sitt samtycke till 

deras deltagande genom att fylla i en samtyckesblankett som skickades ut tillsammans med 

missivbrev och enkäterna. Efter att elevernas vårdnadshavare godkänt att deras barn fick delta 

har eleverna också själva fått möjlighet att ta ställning till ifall de ville medverka i studien och 

besvara enkäten. 
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RESULTAT 
Resultatets struktur är uppbyggd utifrån studiens syfte och hypoteser som är att ta reda på om 

det finns skilda attityder till matematikläxor hos de tre grupperna lärare, elever och 

vårdnadshavare. Syftet är även att ta reda på eventuella samband mellan attityder beroende på 

faktorerna grupp, kön, ålder, utbildningsnivå och skolklass. Kapitlet inleds med en jämförelse 

mellan de olika grupperna; elever, vårdnadshavare och lärare. Efterföljande rubriker utgår 

från de faktorer som kan skilja attityderna åt; kön, utbildning, ålder och skolklass. Grupperna 

presenteras tillsammans med varandra utifrån de olika faktorerna. Varje diagram har en 

förklarande text som beskriver frågan som ställdes, de möjliga alternativen och vem frågan 

ställdes till. Flera diagram åt gången analyseras sedan i förhållande till varandra och följs upp 

av en sammanfattning. 

Skilda attityder beroende på grupp 

Eftersom syftet med uppsatsen är att ta reda på om det finns skilda attityder till 

matematikläxor hos elever, vårdnadshavare behöver de olika grupperna jämföras med 

varandra. Hypotes 1 i studien är att det finns skilda attityder grupperna emellan och genom att 

jämföra liknande frågor som de olika grupperna fått svara på med varandra kan eventuella 

skillnader mellan de olika grupperna synliggöras.  

Ställningstagande och upplevelser 

 
Figur 1a, 1b, 1c. Eleverna (N=56) fick frågan ”Tycker du att du ska ha matematikläxa?” och kunde besvaras 

med ”ja” eller ”nej”. Vårdnadshavarna (N=96) fick frågan ”tycker du att ditt barn ska ha matematikläxa?” och 

kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”. Lärarna (N=3) fick frågan ”Tycker du att eleverna ska ha 

matematikläxa?” och kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”. 

 

Figur 1a och 1b visar att majoriteten av eleverna och vårdnadshavarna anser att de ska ha 

matematikläxa. Figurerna visar även att fler vårdnadshavare än elever tar ställning emot 

matematikläxan. Figur 1c visar att alla lärare tycker att matematikläxor ska ges till eleverna.  

 

Förutom att eleverna genom enkäten hade möjlighet att ta ställning till matematikläxans 

existens ställdes några frågor som beskrev elevernas känslor kring matematikläxan. På så vis 

kan känslan synliggöras hos de individer som omotiverat väljer att ta ställning. Genom att 

dessutom sätta liknande frågor i relation till varandra kan liknande resultat förstärka känslan 

alternativt minska tillförlitligheten hos elevernas svar vid skilda resultat. 
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Figur2a, 2b. Eleverna fick frågan (N=56) ”Tycker du att det är roligt med matematikläxa?” och de möjliga 

svarsalternativen var ”ja” eller ”nej”. De fick också frågan ”Tycker du att du lär dig något genom 

matematikläxan?” och de möjliga svarsalternativen var ”alltid”, ”oftast”, ”sällan” och ”aldrig”. 

 

Figur 2a och 2b visar att större delen av eleverna upplever att de alltid eller oftast lär sig något 

genom matematikläxan och nästan lika stor del tycker att matematikläxan är rolig. Runt 15 % 

av eleverna uppger att de sällan tycker att matematikläxan är rolig eller att de inte lär sig 

något genom den. Resultatet av elevernas upplevelse stämmer överens med resultatet av 

elevernas ställningstagande som vi ser i figur 1. Majoriteten av eleverna har positiva känslor 

kring matematikläxan och majoriteten av elever är också för matematikläxan. Även liknande 

resultat kan ses mellan de snarlika frågorna vilket stärker tillförlitligheten till elevernas åsikt. 

Matematikläxans syfte, utformning och information 

Figur 3a, 3b, 3c. Vårdnadshavare (N=96) fick svara på frågan ”Vad har du för förväntningar på 

matematikläxan?”, lärarna (N=3) fick svara på frågan ”Vad är ditt syfte med matematikläxan?” och eleverna 

(N=56) fick svara på frågan ”Varför tror du att du får matematikläxa?”. Figurernas vertikala axel visar antal 

respondenter som har svarat på frågan. 

 

I figur 3a uppger alla tre lärare att läxan ska syfta till att eleverna får repetera kunskap, ta 

ansvar och förbereda dem för kommande uppgifter och undervisning i klassrummet. Två av 

lärarna ansåg också att läxan ska bidra till att eleverna förbereds för framtida krav i skolan 

och att de ska utveckla matematikkunskaper. En av tre lärare uppgav att läxan gavs för att ge 

vårdnadshavare insyn i elevens skolgång, komma ikapp med skolarbete i matematik och för 

att bygga vidare på redan aktuell undervisning. Figur 3b visar att de flesta av eleverna svarade 

att matematikläxan syftar till att de ska lära sig mer matematik. En stor del av eleverna 

svarade att de också trodde att läxan var till för att de skulle repetera matematikkunskaper. 

Hälften av eleverna svarar att läxan syftar till att förbereda dem inför kommande undervisning 

i klassrummet. De svarsalternativ som är minst valda av eleverna är ansvar, komma ikapp 
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med skolarbete, framtida krav och att deras vårdnadshavare ska få en inblick i deras 

skolarbete. Vårdnadshavarna uppger enligt figur 3c att de anser att matematikläxans syfte 

först och främst är att ge eleverna matematikkunskaper. En stor del vårdnadshavarna svarar 

att repetition, elevansvar, vårdnadshavares insyn och framtida krav står för en stor del av 

syftet med matematikläxan. Minst antal vårdnadshavare anser att läxan syftar till att eleverna 

ska komma ikapp med skolarbetet eller bygga vidare på den aktuella undervisningen. 

 

Resultaten i figur 3a, 3b och 3c bekräftar hypotes 1, det finns skilda åsikter mellan de 

tillfrågade respondentgrupperna då det kommer till deras åsikt kring vad matematikläxan har 

för syfte. Stor del av vårdnadshavarna och eleverna svarar att matematikläxan syftar till att de 

ska lära sig matematik. Lärarna däremot valde inte i samma utsträckning att deras syfte var att 

eleverna skall tillägna sig matematikkunskap. Lärarna anser istället att matematikläxans syfte 

är att låta eleverna repetera, ta ansvar och förbereda dem på kommande uppgifter. 

Vårdnadshavarna uppger till stor del att de anser att ett av syftena med matematikläxan är att 

de ska få insyn i sina barns skolarbete, lärarna däremot uppger i liten grad att det är deras 

syfte när de ger matematikläxa. Likheter som kan skönjas mellan de tre grupperna är att 

repetition är ett av de mest förekommande svarsalternativ som uppges. Andra likheter är att få 

av respondenterna anser att matematikläxans syfte är att komma ikapp med skolarbete. 

 

 
Figur 4a, 4b. Vårdnadshavare (N=96) fick frågan ”upplever du att matematikläxan utformas på ett sätt som inte 

kräver hjälp från vårdnadshavare?” och lärare (N=3) fick frågan ”Utformar du matematikläxan på ett sätt som 

inte kräver hjälp från vårdnadshavare?”. Svarsalternativen för både vårdnadshavare och lärare var ”alltid”, 

”oftast”, ”sällan” och ”aldrig”. 
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Figur 4a. Vårdnadshavares 
upplevelse av att läxan är 

utformad på ett sätt som inte 
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från vårdnadshavare 

 



 

13 

 

 
Figur 5a, 5b. Vårdnadshavare (N=96) fick frågan ”Upplever du att du får tillräckligt med information för att 

kunna hjälpa ditt barn med matematikläxan?”. Lärare (N=3) fick frågan ”Ger du någon information till 

vårdnadshavarna för att de ska kunna hjälpa sitt barn med matematikläxan?”. De möjliga svarsalternativen för 

både lärare och vårdnadshavare var ”alltid”, ”oftast”, ”sällan” och ”aldrig”. 

 

Figur 4a och 4b visar att alla tillfrågade lärare svarar att de alltid eller oftast utformar läxan så 

att eleverna klarar av att utföra den självständigt. Även majoriteten av vårdnadshavarna 

uppger att läxan alltid eller oftast är utformad för självständigt genomförande av eleven. 

Drygt en femtedel av vårdnadshavarna upplever däremot att läxan sällan eller aldrig var 

utformad för att eleverna skulle klara av att utföra den på egen hand. Figur 5a, 5b visar att 

större delen av lärarna anser att de alltid ger vårdnadshavarna tillräckligt med information för 

att kunna hjälpa sitt barn med matematikläxan, medan endast 17 % av vårdnadshavarna 

uppger samma sak. En tredjedel av vårdnadshavarna upplever istället att de sällan eller aldrig 

får tillräckligt med information från läraren för att kunna hjälpa sitt barn med matematikläxan.  

Skilda attityder beroende på kön 

Genom att jämföra frågor som handlar om respondenternas ställningstagande och andra 

känslor kring matematikläxan och läxstunden i förhållande till kön kan eventuella samband 

mellan en viss typ av åsikt och kön bli synliga. Hypotes 2a i studien är att det finns skillnader 

hos respondenterna och deras attityder till matematikläxor i förhållande till deras biologiska 

kön. 

Elevers ställningstagande och upplevelser 

 
Figur 6a, 6b. Eleverna (N=56) fick frågan ”Tycker du att du ska ha matematikläxa” och kunde besvaras med 

”ja” eller ”nej”. I figur 6a och 6b visas elevernas svar utifrån könstillhörighet, pojkar (N=27) och flickor 

(N=29).  
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Figur 5a. Lärares upplevelse av att 
de ger information 
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med information 
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Figur 7a, 7b. Eleverna (N=56) fick frågan ”Tycker du att det är roligt med matematikläxa?” och de möjliga 

svarsalternativen var ”ja” eller ”nej”. I figur 7a och76b visas elevernas svar utifrån könstillhörighet, pojkar 

(N=27) och flickor (N=29). 

 

  
Figur 8a, 8b. Eleverna (N=56) fick frågan ”Tycker du att du lär dig något genom matematikläxan?” och de 

möjliga svarsalternativen var ”alltid”, ”oftast”, ”sällan” och ”aldrig”. I figur 8a och 8b jämförs elevernas svar 

utifrån könstillhörighet, pojkar (N=27) och flickor (N=29). 

 

Enligt figur 6a och 6b uppger alla pojkar och majoriteten av alla flickor att de är för 

matematikläxa. Det är alltså endast flickor och inga pojkar som är emot matematikläxan. 

Figur 7a och 7b visar att större delen av både flickor och pojkar tycker att matematikläxan är 

rolig. Fler pojkar än flickor uppger att de inte tycker att matematikläxan är rolig. Genom att 

studera figur 8a och 8b blir det tydligt att de flesta av både pojkarna och flickorna anser att de 

oftast eller alltid lär sig något på matematikläxan. Där emot är det endast 26 % av pojkarna 

som uppger att de alltid lär sig något genom matematikläxan medan samma svarsalternativ 

gäller för 52 % av flickorna. Genom att jämför figurerna 6a, 6b, 7a, 7b, 8a och 8b visar det sig 

att trots att fler pojkar än flickor har negativa uppfattningar när det gäller hur rolig 

matematikläxan är och hur mycket de lär sig genom den, är det endast flickor som uppger att 

de är emot matematikläxan. 
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Figur 7a. Pojkars ställningstagande till 
att matematikläxan är rolig beroende 

på kön 
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Nej 85% 
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Figur 7b. Flickors ställningstagande till 
att matematikläxan är rolig beroende 

på kön. 
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Figur 8a. Pojkars upplevelse av att de 
lär sig något genom matematikläxan 
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Figur 8b. Flickors upplevelse av att de 
lär sig något genom matematikläxan 
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Vårdnadshavares åsikter kring tidsåtgång och upplevelse av läxstunden 

 
Figur 9a, 9b. Vårdnadshavare (N=96) fick frågan ”Hur mycket tid/vecka lägger du på att hjälpa ditt barn med 

matematikläxan?”. De möjliga svarsalternativen var ”ingen tid”, ”5-15 minuter”, ”15-30 minuter”, ”30-45 

minuter”, ”45-60 minuter” och ”mer än 60 minuter”. I figur 9a och 9b visas vårdnadshavarnas svar utifrån 

kön, män (N=39) och kvinnor (N=57). 

 

  
Figur 10a, 10b. Vårdnadshavarna (N=96) fick frågan ”Hur upplever du stunden då ni gör matematikläxan?”. 

De möjliga svarsalternativen var ”konfliktfylld”, ”lugn”, ”jobbig” eller ”rolig”. I figur 10a och 10b visas 

vårdnadshavares svar utifrån kön, män (N=39) och kvinnor (N=57).   

 

Figur 9a och 9b visar att de flesta vårdnadshavare oberoende av kön ägnar 5- 30 

minuter/vecka på att hjälpa sitt barn. Kvinnor tenderar dock att lägga något mer tid på att 

hjälpa till med matematikläxan än vad männen gör, fler kvinnor ägnar mer än 15 minuter än 

män. Enligt figur 10a och 10b upplever runt en fjärdedel av både kvinnorna och männen att 

läxstunden känns rolig. Runt en fjärdedel av båda könen uppger också att den känns 

konfliktfylld. När det gäller svarsalternativen lugn och jobbig är det fler män som upplever att 

läxstunden känns lugn och fler kvinnor som upplever att den känns jobbig. Totalt är det fler 

kvinnor än män som anger att läxstunden upplevs som negativ, där negativ avser 

svarsalternativen jobbig och konfliktfylld. 

Vårdnadshavares förväntningar 
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Figur 9a. Tid/vecka som manliga 
vårdnadshavare lägger på att hjälpa 

sitt barn med matematikläxan 
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vårdnadshavare lägger på att hjälpa 

sitt barn med matematikläxan 

Konfliktf
ylld 
23% 

Jobbig  
11% 

Lugn 
41% 

Rolig 
25% 

Figur 10a. Manliga vårdnadshavares 
upplevelse av läxstunden 

Konfliktf
ylld 
24% 

Jobbig  
18% Lugn 

35% 

Rolig 
23% 

Figur 10b. Kvinnliga vårdnadshavares 
upplevelse av läxstunden 



 

16 

 

 
Figur 11. Vårdnadshavare (N=96) fick frågan ”Vad har du för förväntningar på matematikläxan? Figurens 

vertikala axel visar antal respondenter som har svarat på frågan utifrån kön, män (N=39) och kvinnor (N=57). 

 

 
Figur 12a, 12b. Vårdnadshavare (N=96) fick frågan ”Upplever du att matematikläxan motsvarar dina 

förväntingar?” och de möjliga svarsalternativen var ”alltid”, ”oftast”, ”sällan” och ”aldrig. Svaren redovisas 

utifrån kön, män (N=39) och kvinnor (N=57). 
 

Figur 11 visar att åsikterna mellan könen när det gäller matematikläxans syfte inte skiljer sig 

nämnvärt åt. Det som kan utläsas är att kvinnorna anser att ansvar, repetition och 

vårdnadshavares insyn är viktiga syften för matematikläxan, medan männen i större 

utsträckning har svarat att matematikläxans syfte ska vara att bygga vidare på aktuell 

undervisning, förbereda för kommande undervisning i klassrummet och förbereda dem för 

framtida krav i skolan. Figur 12a och 12b visar att majoriteten av både männen och kvinnorna 

uppger att deras förväntningar på matematikläxans syfte infrias, dock något fler män än 

kvinnor. 

Skilda attityder beroende på utbildningsnivå 

Hypotes 2b för studien är att det finns skillnader mellan respondenternas utbildningsnivå och 

deras åsikter till matematikläxan. Genom att jämföra frågor om vårdnadshavares attityder till 

matematikläxor med vilken utbildningsnivå vårdnadshavarna har kan eventuella samband 
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Figur 11. Åsikt om matematikläxans syfte beroende på kön 
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mellan åsikter och utbildningsnivå hittas. Med utbildningsnivå avses personens högsta 

utbildning, där svarsalternativen grundskola, gymnasium, folkskola och högskola var möjliga. 

Eftersom gruppen “grundskola” och “folkhögskola” utgjordes av endast fyra och två 

respondenter blev deras svar mindre representativa än gruppen “gymnasieskola” och 

“högskola”. Därför har vi valt att slå ihop utbildningsnivåerna till “lägre utbildning” som 

innefattar grundskola, gymnasium och folkhögskola samt “högre utbildning” som motsvarar 

högskola. 

 

 
Figur 13a, 13b. Vårdnadshavarna (N=96) fick frågan ”tycker du att ditt barn ska ha matematikläxa?” och 

kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”. I figur 13a och 13b visas vårdnadshavarnas svar på frågan utifrån 

utbildningsnivå, lägre utbildning (N=51) och högre utbildning (N=45). 

 

 
Figur 14a, 14b. Vårdnadshavare (N=96) fick frågan ”Hur mycket tid/vecka lägger du på att hjälpa ditt barn 

med matematikläxan?”. De möjliga svarsalternativen var ”ingen tid”, ”5–15 minuter”, ”15-30 minuter”, ”30-

45 minuter”, ”45-60 minuter” och ”mer än 60 minuter”. I figur 14a och 14b visas vårdnadshavarnas svar 

utifrån utbildningsnivå, lägre utbildning (N=51) och högre utbildning (N=45). 
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Figur 15a, 15b. Vårdnadshavare (N=96) fick svara på frågan ”Upplever du att matematikläxan motsvarar dina 

förväntningar?” och de möjliga svarsalternativen var ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” och ”aldrig”. 

Vårdnadshavarnas svar på frågan visas i figur 15a och 15b utifrån utbildningsnivå, lägre utbildning (N=51) och 

högre utbildning (N=45).  

 

Figur 13a och 13b visar att den största delen av båda de med lägre utbildningsnivå och högre 

utbildningsnivå är för matematikläxan, ungefär en tiondel av båda grupperna uppger att de är 

emot den. Något fler vårdnadshavare som har högre utbildning är emot läxan än 

vårdnadshavare med lägre utbildning. Figur 14a och 14b synliggör att majoriteten av 

vårdnadshavare med lägre utbildning lägger mindre än 15 minuter på att hjälpa sitt barn med 

matematikläxan, medan endast 25 % av vårdnadshavarna med högre utbildning svarar samma 

sak. Fler vårdnadshavare med högre utbildningsnivå lägger mellan 45 och 60 minuter på att 

hjälpa sitt barn med matematikläxan. Slutsatsen blir att de med lägre utbildningsnivå lägger 

mindre tid på att hjälpa sina barn med matematikläxan än de med högre utbildningsnivå. Figur 

15a och 15b visar att majoriteten av båda grupperna upplever att matematikläxan ofta 

motsvarar deras förväntningar. Det är däremot endast vårdnadshavare med högre 

utbildningsnivå som upplever att matematikläxan sällan eller aldrig motsvarar deras 

förväntningar. 31 % av vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå upplever att 

matematikläxan alltid motsvarar deras förväntningar, samma svar uppges endast av 9 % av 

vårdnadshavare med högre utbildningsnivå. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå lägger 

mindre tid på att hjälpa sitt barn med matematikläxan och i mindre utsträckning är emot 

matematikläxan än de med högre utbildningsnivå. Det är endast de vårdnadshavare med 

högskoleutbildning som uppger att matematikläxan sällan eller aldrig motsvarar deras 

förväntningar. När det gäller upplevelsen av läxstunden och upplevelse av att hjälp bidrar till 

utveckling har de två grupperna väldigt lika resultat och kan därför inte jämföras med 

varandra.  

Skilda attityder beroende på ålder 

Respondenternas svar har satts i förhållande till deras ålder enligt hypotes 2c för att se om det 

finns samband mellan deras ålder och attityder kring matematikläxan. 
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Figur 16. Vårdnadshavarna (N=96) fick frågan ”tycker du att ditt barn ska ha matematikläxa?” och kunde 

besvaras med ”ja” eller ”nej”. I figur 16 visas vårdnadshavarnas svar på frågan utifrån ålder, 25-34 (N=11), 

35-44 (N=71) och 45-54 (N=14). 

 

 

 
Figur 17a, 17b, 17c. Vårdnadshavare (N=96) fick frågan ”Hur mycket tid/vecka lägger du på att hjälpa ditt 

barn med matematikläxan?”. De möjliga svarsalternativen var ”ingen tid”, ”5-15 minuter”, ”15-30 minuter”, 
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”30-45 minuter”, ”45-60 minuter” och ”mer än 60 minuter”. I figur 17a, 17b och 17c visas vårdnadshavarnas 

svar i förhållande till ålder, 25-34 (N=11), 35-44 (N=71) och 45-54 (N=14). 

 

  
Figur 18. Vårdnadshavarna (N=96) fick frågan ”Upplever du att din hjälp bidrar till ditt barns utveckling i 

matematik?”. Svarsalternativen var ”alltid”, ”oftast”, ”sällan” och ”aldrig”. Vårdnadshavarnas svar 

redovisas i figur 18 utifrån variabeln ålder, 25-34 (N=11), 35-44 (N=71) och 45-54 (N=14). Figurens vertikala 

axel visar antal respondenter som har svarat på frågan. 

 

Figur 16 visar att majoriteten av vårdnadshavarna anser att läxor är positivt. Det är fler av de 

yngre vårdnadshavarna och vårdnadshavare i åldern 35–44 som är positivt inställd till att 

deras barn har läxor. Nästan en tredjedel av de äldre vårdnadshavarna är negativt inställda till 

matematikläxa medan det av de yngre och de i åldersspannet 35–44 år är 10 % negativt 

inställda till att eleverna ska ha matematikläxa. I figur 17a, 17b och 17c går det att utläsa att 

av de yngsta vårdnadshavarna lägger 46 % 5–15 minuter/vecka, medan det mest frekventa 

svaret hos vårdnadshavare i åldern 35–44 är 15–30 minuter/vecka. Hos de äldre 

vårdnadshavarna är det mest frekventa svaret att de lägger mer än 30 minuter.  Slutsatsen av 

figur 17a, 17b och 17c blir således att med ökad ålder ökar också tiden som vårdnadshavare 

lägger på att hjälpa sitt barn. När det gäller tron på sin egen förmåga att hjälpa sitt barn i sin 

matematikutveckling visar figur 18 att fler av de yngsta vårdnadshavarna uppger att deras 

hjälp alltid bidrar till utveckling än övriga grupper. Samtidigt är det också fler av de yngre 

vårdnadshavarna som uppger att deras hjälp sällan bidrar till utveckling än övriga grupper. 

Minst antal som tror att deras hjälp sällan eller aldrig bidrar till utveckling finns bland de 

äldsta vårdnadshavarna. Sammantaget kan det konstateras att ju äldre vårdnadshavarna är 

desto fler är emot matematikläxan, lägger mer tid på att hjälpa sitt barn med matematikläxan 

och anser också i mindre utsträckning att deras hjälp sällan eller aldrig bidrar till barnen 

matematikutveckling. Skillnader kan ses hos de olika respondenterna satt i relation till deras 

ålder vilket därmed bekräftar hypotes 2. 

Skilda attityder beroende på skolklass 

Hypotes 2d för studien är att det finns skilda attityder mellan elever, vårdnadshavare och 

lärare beroende på vilken skolklass de tillhör. För att ta reda på om elevers och 

vårdnadshavares attityd till matematikläxan är generellt eller påverkat av vilken typ av 

läxpolicy som finns i respektive klass jämförs ställningstagandet mellan de olika klasserna. 

Genom att också jämföra elevernas ställningstagande med vårdnadshavares ställningstagande 
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Figur 18. Upplevelsen hos vårdnadshavare av att deras hjälp 
bidrar till barnets utveckling beroende på ålder 

25-34

35-44

45-54



 

21 

 

i respektive klass kan aspekten förstärkas alternativt försvagas beroende på hur lika svar 

elever och vårdnadshavare angett.  

Ställningstagande och upplevelser beroende på skolklass 

 
Figur 19. Eleverna (N=56) fick frågan ”Tycker du att du ska ha matematikläxa?” och kunde besvaras med ”ja” 

eller ”nej”. Vårdnadshavarna fick frågan ”tycker du att ditt barn ska ha matematikläxa?” och kunde besvaras 

med ”ja” eller ”nej”. Elevernas och vårdnadshavarnas svar presenteras i figur 19 utifrån vilken skolklass de 

tillhör, klass 1 (N=8), klass 2 (N=9), klass 3 (N=11), klass 4 (N=12) och klass 5 (N=16). 

 

 
Figur 20. Eleverna (N=56) fick frågan ”Tycker du att det är roligt med matematikläxa?” och de möjliga 

svarsalternativen var ”ja” eller ”nej”. I figur 20 visas elevernas svar utifrån vilken skolklass de tillhör, klass 1 

(N=8), klass 2 (N=9), klass 3 (N=11), klass 4 (N=12) och klass 5 (N=16). 
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Figur 19. Vårndadshavares och elevers ställningstagande till läxan 
beroende på skolklass 
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Figur 21. Vårdnadshavarna (N=96) fick frågan ” Hur upplever du stunden då ni gör matematikläxan?”. De 

möjliga svarsalternativen var ”konfliktfylld”, ”lugn”, ”jobbig” eller ”rolig”. Eleverna (N=56) fick frågan ”Hur 

brukar det kännas när du gör matematikläxan?” där svarsalternativen var ”bråkig”, ”lugn”, ”rolig” och 

”jobbig”. I figur 21 presenteras elevers och vårdnadshavares svar utifrån vilken skolklass de tillhör, elever i 

klass 1 (N=8), klass 2 (N=9), klass 3 (N=11), klass 4 (N=12) och klass 5 (N=16) och vårdnadshavare i klass 1 

(N=14), klass 2 (N=15), klass 3 (N=16), klass 4 (N=25) och klass 5 (N=24). Alternativen ”bråkig”, 

”konfliktfylld” och ”jobbig” presenteras som negativt och alternativen ”lugn” och ”rolig” presenteras som 

positivt. 

 

Figur 19 visar att större delen av vårdnadshavare och elever i alla klasser är för 

matematikläxan. Klass 2 är den enda klassen där alla elever och vårdnadshavare uppger att de 

är för matematikläxan. Klass 1 är den enda klassen där det finns både vårdnadshavare och 

elever som är emot matematikläxan och det är också den klass där flest vårdnadshavare och 

flest elever är emot matematikläxan. I klass 3 och 4 är det endast elever som uppger att de är 

emot matematikläxan och i klass 5 är det endast vårdnadshavare som är emot matematikläxan. 

Figur 20 synliggör att majoriteten av eleverna i alla klasser upplever att matematikläxan är 

rolig. De klasser som flest elever uppger att de inte tycker att matematikläxan är rolig är klass 

1 och klass 5. Den klass som flest antal elever upplever att läxan är rolig är klass 3. Vidare 

visar figur 21 att fyra av fem klasser upplever fler vårdnadshavare än elever att läxstunden 

känns jobbig eller konfliktfylld. Flest negativa upplevelser från vårdnadshavare finns det i 

klass 1 och klass 5. Flest negativa upplevelser hos elever finns det i klass 1 och klass 4. Flest 

positiva upplevelser från vårdnadshavare och elever finns det i klass 2 och 3. 

Tidsåtgång beroende på skolklass 

Genom att jämföra de svar som lärarna gett när det gäller hur mycket tid de anser är rimligt att 

elev respektive vårdnadshavare lägger på elevens matematikläxa kan eventuella samband 

mellan resultaten i figur 19, 20 och 21 och lärarens åsikter synliggöras. Dessvärre valde 

läraren i den klass där det fanns mest negativa upplevelser hos elever och vårdnadshavare att 

inte delta. Viktigt är dock att ha i åtanke att majoriteten av vårdnadshavare och elever i alla 

klasser i de allra flesta fall är positivt inställda.   
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Tabell 1. Hur mycket tid/vecka lärare anser är rimligt att eleverna lägger på läxor. 

 

Antal Procent 

15-30 minuter/vecka 1 (Lärare klass 5) 33,3 

30-45 minuter/vecka 2 (Lärare klass 2, Lärare klass 4) 66,7 

Total 3 100,0 

Tabell 1. Lärarna (N=3) fick frågan ”Hur mycket tid/vecka anser du är rimligt att eleverna lägger på 

matematikläxan?”. De möjliga svarsalternativen var ”ingen tid”, ”5-15 minuter”, ”15-30 minuter”, ”30-45 

minuter”, ”45-60 minuter” och ”mer än 60 minuter”. Genom tabell 1 blir det synligt vilken lärare som svarat 

vad, respektive lärare är namngiven med samma nummer som dess klass i föregående figurer. 

 

Tabell 2. Hur mycket tid/vecka lärare anser är rimligt att vårdnadshavare lägger på att hjälpa sitt barn med 

läxor. 

  Antal Procent 

5–15 minuter/vecka 1 (Lärare klass 5) 33,3 

15–30 minuter/vecka 1 (Lärare klass 2) 33,3 

30–45 minuter/vecka 1 (Lärare klass 4) 33,3 

Total 3 100,0 

Tabell 2. Lärarna (N=3) fick frågan ”Hur mycket tid/vecka anser du är rimligt att vårdnadshavarna lägger på 

matematikläxan?”. De möjliga svarsalternativen var ”ingen tid”, ”5-15 minuter”, ”15-30 minuter”, ”30-45 

minuter”, ”45-60 minuter” och ”mer än 60 minuter”. Genom tabell 2 blir det synligt vilken lärare som svarat 

vad.  

 

Tabell 3.    

 Lärare klass 2 Lärare klass 5 Lärare klass 4 

Föräldrainsyn - - X 

Repetition X X X 

Bygga vidare - - X 

Komma ikapp X - - 

Förbereda - - - 

Framtida krav - X X 

Ansvar X X X 

Matematikkunskaper - X X 

Tabell 3. Lärarna (N=3) fick svara på frågan ”Vad är ditt syfte med matematikläxan?” och det var möjligt för 

dem att välja flera svarsalternativ. 

 

Av de tre lärare som deltog i studien visar tabell 1 att en anser att elever bör lägga mindre än 

30 minuter/vecka på matematikläxan, övriga lärare anser att de bör lägga mer än 30 

minuter/vecka. Den lärare som valt mindre än 30 minuter/vecka är läraren för klass 5, vilket 

var en av de klasser där det fanns mest negativa attityder. De lärare som angett att de tycker 

att eleverna ska lägga mer än 30 minuter/vecka är lärare för klass 2 och 4, där klass 2 var en 

av de klasser där det fanns minst negativa attityder och klass 4 var en av de klasser där det 

fanns mest negativa upplevelser. Tabell 2 visar att läraren för klass 5 anser att vårdnadshavare 

bör lägga max 15 minuter/vecka på att hjälpa sina barn med matematikläxan, vilket även i 

detta fall är en av de klasser där flest vårdnadshavare och elever har negativa attityder till 

matematikläxan.  Läraren för klass 2 anser att vårdnadshavare bör lägga max 30 

minuter/vecka, en av de klasser där det fanns minst negativa åsikter.  Klass 4 var en av de 
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klasser där elever och vårdnadshavare hade flest negativa attityder, läraren för denna klass 

anser att vårdnadshavare bör lägga max 45 minuter/vecka. Tabell 3 visar att lärare 4 och lärare 

5 har fler syften för sin läxa än lärare 2. Alla lärare har angett att deras syfte med 

matematikläxan är repetition och att lära eleven ta ansvar. Endast lärare 2 uppger att hens läxa 

syftar till att eleverna ska komma ikapp med skolarbete. Endast lärare 4 uppger att läxan 

syftar till att ge vårdnadshavare insyn i sitt barns skolgång. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ställningstagandet till matematikläxan skiljer sig 

beroende på vilken klass respondenten tillhör. Resultatet förstärks genom att de klasser som 

har flest elever och vårdnadshavare som är emot läxan, klass 1 och klass 5, också har flest 

elever som angett att de inte tycker att läxan är rolig. Även när det gäller läxstunden finns det 

mest negativa upplevelser från vårdnadshavarna i samma klasser. Elevernas upplevelse av 

läxstunden skiljer sig dock något, klass 1 har fortfarande flest negativa upplevelser när det 

gäller eleverna, men den klassen med näst mest negativa upplevelser är denna gång klass 4. 

Överlag blir det tydligt att både vårdnadshavare och elever i framför allt klass 1 men även 

klass 4 och 5 har mer negativa upplevelser än övriga klasser både när det gäller 

ställningstagande till matematikläxan, hur rolig den är att utföra och hur läxstunden känns. 

Genom att jämföra resultatet från figur 16, 17 och 18 med resultatet från tabell 1, tabell 2 och 

tabell 3 blir det synligt att den lärare som anser att eleven bör lägga något mitt emellan de 

andra två i tid är den enda lärare som har en av de klasser där det fanns minst antal negativa 

upplevelser från elever och vårdnadshavare. Läraren för klassen där det finns minst negativa 

upplevelser hos vårdnadshavare och elever är också den lärare som angett minst antal syften 

för sin matematikläxa. Det är också den enda läraren som använder läxa för att låta eleven 

komma ikapp med skolarbete.  
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån bakgrund och studiens syfte. Vidare diskuteras 

metoden och de val som gjorts beträffande enkätutformning, datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en didaktisk reflektion som sammanfattar de tankegångar som resultat 

och diskussionen bidragit till.  

Resultatdiskussion 

Avsnittet är utformat utifrån samma struktur som resultatet. Inledningsvis presenteras 

skillnaderna hos de olika grupperna. De faktorer som antas ligga till grund för skilda attityder 

används som markörer för kapitlets olika delar. Varje rubrik innehåller en kort redovisning av 

resultatet och huruvida det bevisar eller motbevisar studiens hypoteser. Resultatpresentationen 

följs upp av en diskussion kring rimliga orsaker.  

Skilda attityder beroende på grupp 

Hypotes 1 i vår studie är att det finns skilda attityder till matematikläxor mellan lärare, elever 

och vårdnadshavare. Resultatet visar att fler vårdnadshavare än elever tar ställning emot 

matematikläxan, vilket stärker hypotes 1 (Figur 1a, 1b). Eftersom skillnaden är liten är 

hypotesen inte helt och hållet bekräftad utan endast stärkt. En aspekt som eventuellt försvagar 

tillförlitligheten till resultatet är att vuxna individer har lättare för att ta ställning utifrån egna 

åsikter och erfarenheter. Att ta ställning och argumentera för sin åsikt är en förmåga som 

ständigt utvecklas i takt med att en individ får nya erfarenheter och kunskaper. Vuxna 

individer känner sig troligtvis tryggare än yngre individer gällande ställningstagande emot 

etablerade resonemang. Mills (2013, ss. 413–414) beskriver att barn gradvis utvecklar 

förmågan att skilja tillförlitliga källor från opålitliga, de blir mer kapabla att förhålla sig 

kritisk gentemot ny information ju äldre de blir.  För att framhäva den verkliga känslan hos de 

elever som eventuellt omotiverat tagit ställning för matematikläxan ställdes därför andra 

frågor kring elevernas känslor kring matematikläxan. Resultatet visade att liknande attityder 

kan ses i frågorna som gäller känslor som frågan om ställningstagande vilket ökar 

tillförlitligheten till elevernas ställningstagande (Figur 2a, 2b).  

 

En rimlig anledning till att de finns mer negativa attityder hos vårdnadshavare än elever är att 

vårdnadshavare tar det yttersta ansvaret för att matematikläxan genomförs. Vårdnadshavare är 

den person som enligt lag ansvarar för sitt barns välmående och därmed att samarbetet med 

skolan fungerar. I 6 kap. 2 § i föräldrabalken (SFS 1949:381) står det att vårdnadshavare 

ansvarar för att se till att deras barn får en tillfredställande utbildning. Eftersom 

matematikläxan inte är valfri kan ansvaret för densamma upplevas som en belastning vilket 

kan bidra till negativa attityder hos vårdnadshavare. Ett motargument till påståendet är att det 

i slutändan är eleven själv som förväntas genomföra matematikläxan. Att förväntas utföra en 

uppgift som inte är självvald kan bidra till negativa attityder lika mycket som känslan av 

belastning kan göra hos vårdnadshavare. Matematikläxan innefattar dock fler åtaganden för 

vårdnadshavarna än för eleverna, till exempel tidsplanering, stöd under utförande och att 

motivera barnet, vilket sannolikt bidrar till den större graden av negativa attityder. En annan 

anledning till att det finns mer negativa attityder till matematikläxan hos vårdnadshavare än 

hos elever (Figur 1a, 1b) är rimligen att vårdnadshavarna inte känner sig tillräckligt 

kompetenta att hjälpa sitt barn med matematikläxan. De kunskaper som krävs för att hjälpa 

sitt barn kan upplevas överskrida den egna kompetensen vilket kan skapa frustration som i sin 

tur leder till negativa attityder. Även Van Voorhis (2011, ss. 316-317) forskning om läxor 

visar att vårdnadshavare inte alltid känner sig kompetenta rent kunskapsmässigt att hjälpa sina 

barn. Argumentet kring vårdnadshavares upplevelse av bristande kompetens kan kopplas till 
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resultatet som visar att vårdnadshavarna upplever att det behövs mer information om 

matematikläxan från läraren medan läraren anser att det ges tillräckligt med information 

(Figur 5a, 5b). För den som är insatt i ett specifikt kunskapsområde kan eventuella 

förklaringar kännas tydliga medan det för den som inte är insatt i samma kunskapsområde kan 

kännas otydligt. Information som känns självklar för läraren riskerar att utebli trots att den kan 

vara nödvändig för vårdnadshavaren. Murray, McFarland-Piazza & Harrison (2015, s.1034) 

beskriver att lärare behöver ta hänsyn till vårdnadshavarnas olikheter i kommunikationen med 

dem. De vårdnadshavare med längre skolbakgrund har troligtvis lättare för att ta till sig 

skolrelaterad information eftersom de har större kunskaper kring utbildningssystem än de som 

tillbringat mindre tid i skolan, menar författaren.  

 

Det finns skilda föreställningar om matematikläxans syfte vilket ger stöd åt hypotes 1 (Figur 

3a, 3b, 3c). Resultatet visar att det som skiljer grupperna åt är att vårdnadshavare och elever 

tycker att matematikläxan främst syftar till att utveckla matematikkunskaper. Lärarnas främsta 

syfte är istället att låta eleverna repetera, ta ansvar och förbereda sig. En rimlig anledning till 

de skilda attityderna är att läraren har större kompetens inom området än elever och 

vårdnadshavare eftersom de tillägnat sig didaktisk kunskap genom högskoleutbildning, 

eventuella yrkeserfarenheter och fortbildning. Lärarna är troligtvis mer medvetna om 

didaktiska fördelar som omger matematikläxan. Gu och Kristoffersson (2015, s. 302) 

förespråkar att lärare behöver vara medvetna om de didaktiska och pedagogiska aspekterna av 

läxans syfte och utformning för att den ska bidra till elevernas utveckling. Elevers och 

vårdnadshavares åsikt om syfte med matematikläxan kan eventuellt kopplas till det 

långsiktiga målet med matematikläxan för läraren. För att utveckla elevernas 

matematikkunskaper behöver olika färdigheter tränas, bland annat de färdigheter som lärare 

anger som syfte för matematikläxan.  

Skilda attityder beroende på kön 

Hypotes 2a i vår studie är att det finns skillnader i attityder till matematikläxor beroende på 

kön. Skillnaden mellan könen är marginell men de skillnader som ses i resultatet är att det 

finns något fler negativa upplevelser kring matematikläxan hos pojkar än hos flickor, vilket 

stödjer hypotes 2a (Figur 7a, 7b, 8a, 8b). De är troligt att skillnaden beror på den djupt rotade 

sociala kontexten som finns när det gäller könsstereotyper. Ett exempel på ett 

könsstereotypiskt beteende är att pojkar i högre grad än flickor ska protestera medan flickor 

ska göra vad de blir tillsagda, ett beteende som sannolikt bidrar till att pojkar i större grad 

uppger att matematikläxan känns jobbig. Högdin (2006, ss. 3–4) beskriver hur pojkar 

förväntas göra motstånd mot skolkulturen och hur flickor förväntas vara ordentliga och sköta 

sina studier. Författaren tar också upp hur flickor verkar vara mer skolanpassade då de enligt 

forskning har bättre betyg och verkar ha lättare att anpassa sig till ordningsregler.  

 

Det är fler flickor än pojkar som tar ställning emot matematikläxan vilket motsäger 

resonemanget om könsstereotyper (Figur 6a, 6b). Eftersom flickor generellt sett lyckas bättre i 

skolan än vad pojkar gör är det rimligt att de i större grad anammar det kritiska tänkandet som 

skolan uppmuntrar till och att de därför också i större grad tar ställning mot matematikläxan. 

Wernersson (SOU 2010:51) uppger i utbildningsdepartementets rapport om könsskillnader i 

skolprestationer att pojkar generellt sett presterar sämre i skolan än vad flickor gör. 

Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskolan (2011, s. 9) tar upp vikten av att 

skolan ger eleverna förmågan att kritiskt granska fakta och förhållanden. Även pojkarnas 

negativa attityder kan dock bero på att de anammat det kritiska tänkandet. De negativa 

attityderna behöver inte bero på de förväntningar som finns i deras omgivning när det gäller 

kön. På senare år har det skett förändringar vad gäller könsstereotypiska mönster i samhället, 
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de är inte alls lika framträdande idag som de var för ett par generationer sedan. Statistiska 

centralbyråns Tidsanvändningsundersökning (2010) visar bland annat att tid på obetalt 

hemarbete utfört av män har ökat medan tiden för kvinnor har minskat. Männen lägger dock i 

genomsnitt 45 minuter mindre tid/dag än vad kvinnor gör. Det finns en större medvetenhet om 

problematiken kring könsnormer vilket har resulterat i förebyggande arbete kring 

könsrelaterade förväntningar. Trots att de har skett en förändring är det könsstereotypiska 

beteendet djupt förankrat i vår kultur och svårt att undkomma helt.  

 

Andra skillnader som kan urskiljas mellan könen och deras attityder till matematikläxan är att 

kvinnor lägger något mer tid på att hjälpa sitt barn med läxan och att det är fler kvinnor än 

män som anser att läxstunden är jobbig (Figur 9a, 9b, 10a, 10b). Detta resultat stärker hypotes 

2a som säger att det finns skilda attityder till matematikläxor beroende på kön. Att kvinnorna 

ägnar mer tid åt att hjälpa sitt barn har troligtvis att göra med ansvarsfördelningen i hemmet. 

Traditionellt sett har mannen ansvarat för familjens inkomst vilket ofta lett till att kvinnorna 

spenderade mer tid i hemmet tillsammans med barnen. Idag förväntas även kvinnorna att 

arbeta men när det gäller hushållssysslor lever könsfördelningen i många fall kvar. Statistiska 

centralbyrån har genom Tidsanvändningsundersökningen (2010) fått fram att män lägger 

mindre tid på obetalt hemarbete än vad kvinnor gör. Undersökningen visar att kvinnor i 

gemonsnitt lägger 27 minuter/dygn på omsorg om egna barn medan män lägger 16 

minuter/dygn. Ett resultat av att många kvinnor tar det största ansvaret för barnen är troligtvis 

att de också tar ett större ansvar för att barnens eventuella matematikläxor blir utförda. 

Eftersom matematikläxan inte är självvald kan den upplevas som betungande för den som tar 

det största ansvaret för den. Att kvinnorna tar det yttersta ansvaret kan därför vara en orsak till 

att de i större grad upplever att läxstunden är jobbig. 

Skilda attityder beroende på utbildningsnivå 

Hypotes 2b säger att det finns skilda attityder till matematikläxor beroende på 

utbildningsnivå. Det är endast vårdnadshavare med högskoleutbildning som uppger att 

matematikläxan sällan eller aldrig motsvarar deras förväntningar (Figur 15a, 15b). 

Vårdnadshavare med högskoleutbildning har alltså högre förväntningar på matematikläxan än 

vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå vilket förstärker hypotes 2b. Anledningen till de 

skilda förväntningarna är förmodligen att vårdnadshavare med högskoleutbildning sannolikt 

engagerar sig mer i sitt barns skolgång och därmed är mer insatta i matematikläxans innehåll. 

Även Högdin (2006, s.3) beskriver att om vårdnadshavarna har högskoleutbildning ökar 

chansen för att eleven får hjälp med läxor. Det större engagemanget beror troligtvis på den 

egna erfarenheten om att kvalitén på grundskoleutbildning spelar roll för förutsättningarna till 

eventuell vidareutbildning. Statistiska centralbyråns rapport (Tema: Utbildning 2014:7, s.19) 

visar att ungdomar utan slutbetyg i större grad någon gång varit arbetslösa efter gymnasiet 

och även att de i mindre grad väljer att studera vidare som följd av arbetslösheten.  Hypotesen 

stärks också av resultatet som visar att vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå lägger 

mindre tid på att hjälpa sina barn med matematikläxan än vårdnadshavare med 

högskoleutbildning (Figur 14a, 14b).  

Skilda attityder beroende på ålder 

Hypotes 2c säger att det finns skillnader i attityder till matematikläxor beroende på ålder. 

Resultatet visar i jämförelse mellan de olika åldersgrupperna att attityden i gruppen med 

yngre vårdnadshavare skiljer sig åt i frågan jämfört med de andra två åldersgrupperna vilket 

bekräftar hypotes 2c (Figur 18). De yngre vårdnadshavarna är den grupp som har störst tilltro 

till att deras hjälp med matematikläxan leder till barnets matematikutveckling. Eftersom de 

yngre vårdnadshavarna mer nyligen har gått i skolan är de troligtvis mer bekanta med dagens 
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utformning av matematikläxa och de strategier som används idag. En vårdnadshavare som 

känner sig trygg med strategierna som barnet förväntas använda i sina uträkningar känner sig 

säkerligen också mer trygg med att hjälpa sitt barn än de som inte vet hur strategierna ska 

användas. För runt femtio år sedan var till exempel strategin ”liggande stolen” ledande i 

uträknandet av division, en strategi som sällan används idag. Van Voorhis (2011, ss. 316-317) 

beskriver att en del vårdnadshavare inte alltid känner sig kompetenta nog för att kunna hjälpa 

sitt barn med att utföra matematikläxan och bidra till barnets kunskapsutveckling då de saknar 

konkreta kunskaper inom området. Äldre vårdnadshavare har troligtvis införskaffat sig mer 

livserfarenhet vilket kan bidra till att de innehar mer kunskap vad gäller till exempel 

vardagsmatematik. Denna typ av matematik förekommer i vardagliga sammanhang och 

kräver ofta effektiva huvudräkningsstrategier. Vilken huvudräkningsstrategi som är 

effektivast är dock individuellt och kan därför kan enstaka strategier inte alltid överföras från 

en person till en annan. Vårdnadshavare behöver inte nödvändigtvis ha mer kunskap än sitt 

barn för att kunna bidra till barnets matematikutveckling, i vissa fall kan det vara mer 

utvecklande för barnet att lära sin vårdnadshavare hur något ska räknas ut. Detta kräver dock 

att barnet från början har tillräckligt med kunskap för att kunna lösa uppgiften utan hjälp. 

Hwang & Nilsson (2003, s.50) beskriver hur filosofen Vygotskijs menar att ett barns 

förutsättningar att utvecklas ökar om hen får hjälp av en annan individ som har något mer 

kunskap inom ämnet än barnet själv, så kallad proximal utveckling. 

 

Hypotes 2c erhåller ytterligare stöd genom resultatet som visar att de äldre vårdnadshavarna i 

större utsträckning tar ställning emot matematikläxan (Figur 16). En anledning är troligtvis 

det resultat som visar att de äldre vårdnadshavarna har mindre tilltro till att deras hjälp med 

matematikläxan bidrar till elevens utveckling (Figur 18). Vårdnadshavare som känner sig 

osäkra på hur de ska bidra till sitt barns matematiska utveckling ser troligtvis mindre fördelar 

med matematikläxan än de vårdnadshavare som känner att deras hjälp bidrar till barnets 

matematikutveckling. Den större mängden tid som de äldre vårdnadshavarna lägger på att 

hjälpa sitt barn är eventuellt ännu en orsak till att fler av de äldre vårdnadshavarna tar 

ställning emot läxor (Figur 17a, 17b, 17c). Ju mer tid som läggs på läxan desto större chans är 

det att vårdnadshavare och elever upplever press kring den. Cheema & Sheridan (2015, s. 

256) beskriver att det finns forskning som tyder på att ju mer tid som läggs på läxan desto mer 

ångest skapar den hos eleven. Att ägna mer tid åt att hjälpa sitt barn med matematikläxan 

behöver såklart inte vara negativt, det kan vara på det viset att stunden är uppskattad av både 

elev och vårdnadshavare. Det är dock sannolikt att både elev och vårdnadshavare behöver 

känna att hjälpen bidrar till utveckling för att den större mängden tid som läggs av 

vårdnadshavare ska uppskattas. 

Skilda attityder beroende på skolklass 

Resultatet visar att åsikterna från vårdnadshavare och elever skiljer sig åt beroende på vilken 

skolklass eleven tillhör, i vissa klasser är negativa åsikter hos både vårdnadshavare och elever 

mer frekvent förekommande än i andra klasser. Resultatet bekräftar hypotes 2d som säger att 

det finns skilda åsikter till matematikläxor beroende på skolklass (Figur 19, 20, 21). De skilda 

åsikterna indikerar i sin tur att lärarnas attityd påverkar elevernas och vårdnadshavarnas 

attityd till matematikläxan. Det fanns fler positiva upplevelser hos vårdnadshavare och elever 

i den klass där läraren ansåg att 30 minuter/vecka var en rimlig tidsåtgång för 

matematikläxan, än i de klasser där läraren ansåg att de borde lägga mer eller mindre tid än 30 

minuter/vecka (Tabell 1, 2). Resultatet beror rimligen på att en för stor tidsåtgång uppfattas 

som jobbig eller svår att hinna med av vårdnadshavarna. Cheema & Sheridan (2015, s. 256) 

beskriver att det finns forskning som tyder på att ju mer tid som läggs på läxan desto mer 

ångest skapar den hos eleven. Läxor tenderar också att ta tid från elevernas andra aktiviteter 
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(Wall & Karlefjärd, 2013, s. 4). Läraren som angett färre syften för sin läxa har en klass med 

mer positiva upplevelser än övriga lärare (Tabell 3). Chansen är större att vårdnadshavarna 

uppfattar syfte och annan information kring matematikläxan ju enklare läraren håller det och 

att denna trygghet i sin tur skapar bättre attityder gentemot matematikläxan. För att en uppgift 

ska kännas meningsfull är det viktigt att den som ska utföra uppgiften förstår syftet, det vill 

säga förstår varför hen ska utföra uppgiften och vad den förväntas leda till (Skolverket, 2014). 

Ju färre antal syften en uppgift har desto mindre effektiv kan den dock anses vara för elevens 

utveckling. Samtidigt är ett uppfyllt syfte mer utvecklande än många ouppfyllda.  

Metoddiskussion 

Nedan diskuteras kvantitativ metod och enkät som verktyg för datainsamling i relation till det 

undersökta problemområdet. Tillvägagångssätt presenteras kort och svårigheter som uppstått 

tas upp. Vidare reflekteras det över eventuella förbättringar som kunde gjorts i samband med 

utformande av enkät, datainsamling och dataanalys.  

 

Undersökningen baseras på kvantitativ metod och enkät eftersom området fokuserar på 

gruppers attityder och inte enskilda individers djupare reflektioner. Frågorna i enkäten 

utformades utifrån syftet och innehöll frågor kring upplevelser, åsikter och ställningstagande 

eftersom det var den definition av begreppet attityder som studien utgick från. Önskvärt i 

efterhand hade varit fler graderingsfrågor för ett mer nyanserat resultat. Även mer ingående 

frågor när det gällde ställningstagandet till matematikläxan kunde används för att ta reda på 

bakomliggande orsaker. Om vi istället hade utgått från en etablerad och forskningsbaserad 

definition av begreppet attityder hade vi kunnat utgå från färdiga frågeformulär som ringar in 

de aspekter som är viktiga för att kunna ta reda på attityder. Ett annat misstag begicks var den 

fråga som rörde vårdnadshavares utbildningsnivå. Eftersom frågan formulerades utan att 

efterfråga högsta avslutade utbildning finns det en risk att de som i resultatet presenteras som 

”högutbildade” kan ha läst endast en termin på högskola.  

 

Under datainsamling fick vi in få svar av lärarna. En påminnelse om att be eleverna att 

komma ihåg att lämna in sina och vårdnadshavarnas enkäter gjordes men det kunde också 

påmints om inlämnandet av lärarnas egen enkät vid samma tillfälle. Bortfallet kan ha bidragit 

till att de resultat som framkommit när det gäller kopplingar mellan lärares attityder och dess 

skolklass attityder ser annorlunda jämfört med om fler lärare hade deltagit. Vi är medvetna 

om att slutsatser baserat på data från tre respondenter inte kan generaliseras. Ytterligare en 

reflektion som gjorts i efterhand är att enkäterna kunde ha delats ut till fler lärare för att öka 

chanserna till fler deltagande lärare och därmed ökat tillförlitligheten vad gäller resultat kring 

lärares attityder.  

 

De olika gruppernas enkäter blandades för att inte kunna identifiera vilket område de 

tillhörde. Hade insamlandet istället delats upp utifrån geografiskt område kunde en analys 

mellan de olika områdena gjorts vilket kunde ha varit ett intressant inslag i resultatet för 

studien. Analysen av materialet skedde i analysprogrammet SPSS, eftersom kunskap kring 

detta program inte fanns sedan tidigare var det utmanande och lärorikt att sätta sig in i 

programmet. Programmet har varit ett mycket bra verktyg för bearbetning av materialet när 

det kommer till att se de olika gruppernas svarsfrekvenser och för att jämföra svaren beroende 

på de olika faktorerna grupp, kön, ålder, utbildningsnivå och skolklass. Bättre kunskap inom 

SPSS hade kunnat bidra till mer tillförlitliga resultat vad gäller samband, studiens uteblivna 

sambands- och korrelationsanalys minskar tillförlitligheten i de slutsatser som gjorts gällande 

samband. En annan bidragande orsak till minskad tillförlitlighet i generella slutsatser gällande 
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samband är undersökningens storlek och skillnader mellan antal medverkande beroende på 

variablerna kön, ålder, utbildningsnivå och skolklass. 

Didaktiska konsekvenser 

För att dra nytta av studiens resultat görs i detta kapitel en reflektion som sätter det undersökta 

området i relation till läraryrket och de val som en lärare kan ställas inför.  

 

Lärare bör i samband med att matematikläxan ges ut också skicka med den information som 

krävs för att skapa trygga, engagerade och motiverade vårdnadshavare och elever oavsett kön, 

utbildningsnivå, ålder eller skolklass. Genom att läraren informerar vårdnadshavare och 

elever om syfte med matematikläxan och på vilket sätt den är viktigt för elevens 

matematikutveckling kan det skapas en medvetenhet som motiverar både vårdnadshavare och 

elever till att engagera sig. Läraren bör också ge vårdnadshavare de verktyg som krävs för att 

de eventuellt ska kunna hjälpa sitt barn. Det kan till exempel handla om matematiska begrepp 

som de behöver förstå eller om hur specifika tankestrategier fungerar. Eftersom tid är en 

bristvara för många lärare kan arbetet som den extra informationen kräver verka 

svårförverkligat. Den tid som läggs på ett nytt moment är förlorad tid från ett annat. Om 

läraren väljer att ge sina elever matematikläxa bör de dock kvalitetssäkras. Genom att utgå 

från en färdig mall som skickas med varje matematikläxa behöver det inte ta så mycket extra 

tid för läraren jämfört med den tid som sparas när eleverna ges en likvärdig utbildning. 

Mallen kan innehålla tre enkla frågor som besvaras av läraren: Vad är syftet med denna 

matematikläxa? Vilken typ av hjälp krävs från vårdnadshavare? Vilka faktakunskaper är 

nödvändiga? En ogenomtänkt matematikläxa som inte utvecklar elevens matematikkunskaper 

är slösad tid för både lärare, elever och vårdnadshavare. En genomtänkt matematikläxa som 

istället utvecklar elevens matematikkunskaper optimalt kan i slutändan spara tid.  
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BILAGOR 

 

 
 

 

Missivbrev 
 
Hej!  
 

Vi är två studenter från lärarutbildningen på Högskolan i Borås som nu är inne på vår sjunde 

termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i pedagogik; ”Attityder kring 
läxor - föräldrar, elever och lärares upplevelse av läxor” . Vi har valt att undersöka hur läxan 

uppfattas av lärare, elever och vårdnadshavare i förhållande till skolverkets stödmaterial om 
läxor. Som blivande pedagoger vill vi kunna motivera valet kring läxor och dess utformning 

utifrån fler perspektiv än våra egna upplevelser. Vi hoppas på ett stort deltagande för att få ett 

så brett och rättvist underlag som möjligt för vår studie. 

 

Tillsammans med detta missivbrev har du/ni i ett kuvert mottagit tre enkäter och en 
medgivandeblankett. Önskar du/ni delta i studien fyller en eller om möjligt två 

vårdnadshavare i enkäterna märkta “vårdnadshavare”. Om du/ni godkänner att ert barn deltar 

i studien fyller barnet i enkäten märkt “elev” och du fyller i medgivandeblanketten för att 

godkänna ditt barns medverkan. Hjälp ditt barn vid frågor men försök att inte påverka ditt 

barns svar. Efter att du/ni svarat lägg ner de ifyllda enkäterna och den underskrivna 
medgivandeblanketten i kuvertet och klistra igen, skicka med kuvertet tillbaka till skolan 

senast fredagen den 25 november.  

 

Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer både då det gäller 

utförandet av enkäten och det fortsatta arbetet med det insamlade materialet. Detta innebär att 
deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta din medverkan. 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 
för mer information.  

 

Hoppas på ert deltagande!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Karolina Erixon S131989@student.hb.se 

Amanda Qvist  s132406@student.hb.se 

 

 

Handledare  

Marcus Agnafors marcus.agnafors@hb.se  



 

 

 

 

 
 

Högskolan i Borås 2015.08.17 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Sektionen för förskollärarutbildning 

Sektionen för lärarutbildning 
Telefon 033 – 435 40 00 (växel) 

 

      

 
Medgivandeblankett 
 

 

 

 

JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn; 
 

NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn; 

      

deltar i undersökningen: “Attityder kring läxor - föräldrar, elever och lärares upplevelse av 
läxor” . 
      

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………………..  

      

Datum: …………………………………………………………………………………………..  
 

Vårdnadshavare 1, underskrift: …………………………………………………………………  

 

Vårdnadshavare 2, underskrift: …………………………………………………………............  

!  
  



 

 

 

Enkät lärare 

Hej! 

 

Du kommer att få besvara 14 frågor som handlar om dina elevers läxor. Du besvarar frågorna 

genom att sätta ett kryss vid det svarsalternativ som passar dig bäst. På fråga 8 är det tillåtet 

att kryssa i mer än ett svarsalternativ. Vid eventuella frågor kontakta gärna oss via mail. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Hur gammal är du? 
•     -24                             

•  25-34 

•  35-44 

•  45-54 

•  55-64 

•  65- 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Hur ofta ger du dina elever matematikläxor? 
•  Dagligen 

• Veckovis 

•  Månadsvis 

•  Mer sällan 

• Aldrig 

 

4. Hur mycket tid/vecka anser du är rimligt att dina elever lägger på matematikläxan? 
•  Ingen tid 

•  5-15 minuter 

•  15-30 minuter 

•  30-45 minuter 

•  45-60 minuter 

•  Mer än 60 minuter 

 

5. Utformar du matematikläxan på ett sätt som gör att dina elever klarar av att utföra 

den utan hjälp? 
•  Alltid 

•  Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

6. Hur mycket tid/vecka anser du är rimligt att vårdnadshavarna lägger på att hjälpa 

sitt barn med matematikläxan? 
•  Ingen tid 

•  5-15 minuter 

•  15-30 minuter 

•  30-45 minuter 

•  45-60 minuter 

•  Mer än 60 minuter 

 

 



 

 

 

7. Ger du någon information till vårdnadshavarna för att de ska kunna hjälpa sitt barn 

med matematikläxan? 
•  Alltid 

•  Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

8. Vad är ditt syfte med matematikläxan? Du får kryssa i flera rutor. 
•  Den ska bidra till att ge vårdnadshavare insyn i sitt barns skolgång 

•  Den ska repetera innehållet i matematikundervisningen 

•  Den ska bygga vidare på innehållet i matematikundervisningen 

•  Den ska ge eleverna chans att komma ikapp med skolarbete 

•  Den ska förbereda eleverna för uppföljande matematikundervisning 

•  Den ska förbereda eleverna för framtida krav i skolan 

•  Den ska lära eleverna att ta ansvar 

•  Den ska utveckla elevernas matematikkunskaper  

Annat 

Om du svarat annat beskriv vad:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

9. Uppfylls ditt syfte med matematikläxan? 
•  Alltid 

• Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

10.Tycker du att det är positivt med matematikläxa? 
•  Ja 

•  Nej 

 

11. Tycker du att dina elever ska ha matematikläxa? 
•  Ja 

•  Nej 

 

 

12. Känner du till Skolverkets stödmaterial: “Läxor i praktiken – ett stödmaterial om 

läxor i skolan”? 
•  Ja 

•  Nej 

 

 



 

 

 

13. Använder du dig av stödmaterialet “Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i 

skolan”? 
•  Ja  

•  Nej 

 

14. Om ja, på vilket vis använder du det? 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Tack för dina svar! 

  



 

 

 

Enkät vårdnadshavare 

Hej! 

 

Du kommer att få besvara 15 frågor som handlar om ditt barns läxor. Du besvarar frågorna 

genom att sätta ett kryss vid det svarsalternativ som passar dig bäst. På fråga 12 och 13 är det 

tillåtet att kryssa i mer än ett svarsalternativ. Vid eventuella frågor kontakta gärna oss via 

mail. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Hur gammal är du? 
•      -24                             

•  25-34 

•  35-44 

•  45-54 

•  55-64 

•  65- 

 

2. Är du? 
•  Man 

•  Kvinna 

 

3. Ange högsta din högsta utbildningsnivå. 
•  Grundskoleutbildning 

•  Gymnasieutbildning 

•  Folkhögskoleutbildning 

•  Högskoleutbildning 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Hur ofta får ditt barn matematikläxa från skolan? 
•  Dagligen 

•  Veckovis 

•  Månadsvis 

•  Mer sällan 

•  Aldrig 

 

5. Hur mycket tid/vecka lägger ditt barn på matematikläxan? 
•  Ingen tid  

•  5-15 minuter 

•  15-30 minuter 

•  30-45 minuter 

•  45-60 minuter 

•  Mer än 60 minuter 

 

6. Hur mycket tid anser du är rimligt att ditt barn lägger på matematikläxan? 
• Ingen tid  

•  5-15 minuter 

•  15-30 minuter 

•  30-45 minuter 

•  45-60 minuter 

•  Mer än 60 minuter 



 

 

 

 

7. Är matematikläxan utformad på ett sätt som gör att ditt barn klarar av att utföra den 

utan din hjälp? 
•  Alltid 

•  Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

8. Hur mycket tid/vecka lägger du på att hjälpa ditt barn med matematikläxan? 
• Ingen tid  

•  5-15 minuter 

•  15-30 minuter 

•  30-45 minuter 

•  45-60 minuter 

•  Mer än 60 minuter 

 

9. Hur mycket tid/vecka anser du är rimligt att lägga på att hjälpa ditt barn med 

matematikläxan? 
•  Ingen tid 

•  5-15 minuter 

•  15-30 minuter 

•  30-45 minuter 

•  45-60 minuter 

•  Mer än 60 minuter 

 

10. Upplever du att din hjälp bidrar till ditt barns utveckling i matematik? 
•  Alltid 

•  Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

11. Får du tillräckligt med information från läraren för att kunna hjälpa ditt barn med 

matematikläxan? 
•  Alltid 

•  Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

12. Hur upplever du stunden då ni gör matematikläxan? Du får kryssa i flera rutor. 
•  Konfliktfylld 

•  Lugn 

•  Jobbig 

•  Rolig 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Vad har du för förväntningar på matematikläxan? Du får kryssa i flera rutor. 
•  Den ska bidra till insyn i mitt barns skolgång 

•  Den ska repetera innehållet i matematikundervisningen 

•  Denna ska bygga vidare på innehållet i matematikundervisningen 

•  Den ska ge mitt barn chansen att komma ikapp med skolarbete 

•  Den ska förbereda eleverna för framtida matematikundervisning 

•  Den ska förbereda eleverna för framtida krav i skolan 

•  Den ska lära mitt barn att ta ansvar 

•  Den ska utveckla mitt barns matematikkunskaper 

 

14. Upplever du att ditt barns matematikläxa motsvarar dina förväntningar? 
•  Alltid 

•  Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

15. Tycker du att det är positivt att ha matematikläxa? 
•  Ja 

•  Nej 

 

16. Tycker du att ditt barn ska ha matematikläxa? 
•  Ja 

•  Nej 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

  



 

 

 

Enkät elev 

Hej! 

 

Du kommer att få besvara 11 frågor som handlar om dina matematikläxor. Sätt ett kryss vid 

det svar som du tycker passar bäst. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Är du en 

•  Kille 

•  Tjej 

 

2. Hur ofta får du matematikläxa från skolan? 

•  Dagligen 

•  Veckovis 

•  Månadsvis 

•  Mer sällan 

•  Aldrig 

 
3. Hur mycket tid/vecka lägger du på matematikläxan? 

•  Ingen tid 

•  Fem minuter 

•  En kvart 

•  En halvtimme 

•  En timme 

•  Mer än en timme 

 

4. Hur mycket tid/vecka tycker du är lagom att du ska lägga på matematikläxan? 

•  Ingen tid 

•  Fem minuter 

•  En kvart 

•  En halvtimme 

•  En timme 

•  Mer än en timme 

 

5. Brukar du få hjälp med din matematikläxa av dina föräldrar? 

•  Alltid 

•  Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

6. Hur brukar det kännas när du gör matematikläxan? Du får kryssa i flera rutor. 

•  Bråkigt 

•  Lugnt 

•  Jobbigt 

•  Roligt 

                   

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Varför tror du att du får matematikläxa? Du får kryssa i flera rutor. 
•  För att mina föräldrar ska veta vad jag gör i skolan 

•  För att repetera det jag gör i skolan 

•  För att jag ska få chansen att komma ikapp med skolarbete 

•  För att förbereda mig för det vi kommer att göra i skolan 

•  För att förbereda mig på den typen av läxor jag får när jag är äldre 

•  För att lära mig att ta ansvar 

•  För att jag ska lära mig saker 

 

8. Tycker du att du lär dig något genom matematikläxan? 

•  Alltid 

•  Oftast 

•  Sällan 

•  Aldrig 

 

9. Tycker du att det är roligt med matematikläxa? 

•  Ja 

•  Nej 

 

10. Tycker du att det är bra att ha matematikläxa? 

•  Ja 

•  Nej 

 

11. Tycker du att du ska ha matematikläxa? 

•  Ja 

•  Nej 

 

Tack för dina svar! 
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