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Abstract 

Homework is part of the teaching in many schools today. There are many thoughts about how 

the homework should be designed and for what purpose the students should be given 

homework. However, in our curriculum, Lgr 11 (Skolverket, 2011), nothing is written about 

homework. 

 

The purpose of my study is to find out how the math homework is perceived from a student 

perspective. What view do the students have about why they get math homework and what 

does the perception of the design look like? I study this through a qualitative study in the form 

of semi-structured group interviews with pupils at the lower grades. The data collected is 

processed based on an inductive thematic analysis. The result shows, among other things, that 

the most common homework that the students receive is the one who treats the skills training. 

The students perceive the math homework as something that they should train at home. 

However, the math homework is rarely individualized and perceived by many students as 

being too easy and too fast to do. Nor does it appear that there is any follow-up of the math 

homework at school, which is linked to its purpose. 

 

My hope with this study is that it will highlight the students' perceptions and thoughts about 

the math homework and give me as an effective teacher a guide to the design of my math 

homework’s. 
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Sammanfattning 

Läxor är en del av undervisningen i många skolor idag. Det finns många tankar om hur läxan 

ska vara utformad och i vilket syfte eleverna ska ges läxa. I vår läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 

2011), finns dock inget skrivet om läxor.  

Syftet med min studie är att ta reda på hur matteläxan uppfattas ur ett elevperspektiv. Vilken 

uppfattning har eleverna om varför de får matteläxa och hur ser uppfattningen ut gällande 

utformningen? Detta undersöker jag genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 

gruppintervjuer med elever på lågstadiet. Den data som samlas in bearbetas utifrån en 

induktiv tematisk analys. Resultatet visar bland annat att den vanligaste läxan som eleverna 

får är den som behandlar färdighetsträningen. Eleverna uppfattar matteläxan som att det är 

något de ska träna på hemma. Dock är matteläxan sällan individanpassad och uppfattas av 

många elever som alldeles för lätt och att den går alldeles för fort att göra. Inte heller 

framkommer att det finns någon uppföljning av matteläxan i skolan, som kopplas ihop med 

dess syfte.  

Min förhoppning med denna studie är att den ska lyfta fram elevernas uppfattning och tankar 

omkring matteläxan och ge mig som verksam lärare en vägledning till utformningen av mina 

matteläxor. 

 

Nyckelord 

Läxa, matteläxa, matematik, syfte, elevperspektiv 
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Inledning 

 
Ett inslag i undervisningen är att ge elever läxor och däribland matteläxa. Huruvida det ska 

ses som ett viktigt inslag eller inte finns det delade meningar om beroende på vem man 

lyssnar på och vad man läser. I en intervju av Bergstedt (2011) säger docent Ingrid Westlund, 

doktor i pedagogik vid Linköpings universitet, att läxan är något som lärare, elever och 

föräldrar har många olika åsikter om och att det finns motstridiga resultat inom forskningen 

om huruvida eleverna lär sig av dem och om de är av godo.  

 

Det finns inget skrivet i vare sig skollagen eller läroplanen om att läxor måste ges i skolan. På 

de skolor jag har varit i kontakt med ger man idag läxor till eleverna i stort sett varje vecka. 

Jag gör detsamma men funderar själv ofta på i vilket syfte matteläxan ges och framförallt 

funderar jag på om elever är medvetna om varför de får matteläxaläxa. Vad är viktigt för mig 

att ha i åtanke när jag ger matteläxa? Jag har här valt att utgå från matteläxan eftersom jag 

själv upplevt en svårighet att hitta en röd tråd i dem och vill utifrån det då fokusera på elevers 

uppfattningar av matteläxan. 

 

Skolverkets stödmaterial Läxor i praktiken (2014) menar att läxan ska bidra till att främja 

elevens kunskapsutveckling samt att läraren ska kunna lägga en del av elevens 

kunskapsutveckling utanför skolan. Hur ska jag då göra för att uppnå detta? Genom den här 

studien vill jag utifrån intervjuer med elever titta närmare på hur elever i åldern 8-10år 

uppfattar matteläxan. Vet de varför de har matteläxa och förstår de vilket syfte det är tänkt att 

den ska ha? Genom att koppla ihop det med tidigare forskning, litteratur och utvecklingsteori 

hoppas jag att det kan ge mig en vägledning till hur jag kan tänka och utforma mina 

matteläxor.  

 

 

Syfte 
 
Syftet med mitt forskningsarbete är att studera hur elever på lågstadiet, ålder 8-10, uppfattar 

matteläxan. Min förhoppning är att jag genom den här studien ska kunna bidra till att få en 

insikt i  hur matteläxan uppfattas utifrån ett elevperspektiv.  

 

 

Frågeställningar: 
 

 Vilka uppfattningar har elever om varför de får matteläxa? 

 Vad har elever för uppfattning om utformningen av matteläxan? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I följande avsnitt kommer jag att presentera det som jag anser vara relevant för min studie, 

kopplat till mina frågeställningar. Detta gör jag utifrån den litteratur, de teorier och den 

forskning som gjorts om läxor. Det här avsnittet i studien omfattar: elevers möte med 

matematik, uppfattningen av läxa, definitionen av läxa, läxans syfte, läxans utformning. Det 

sociokulturella perspektivet, presenteras under rubriken teoretiska utgångspunkter och 

kommer att vara mina glasögon i den här studien. Med det menas hur jag kommer att ta mig 

an den forskning och litteratur som jag presenterar.  

 

 
 

Elevers möte med matematik 

 

Det här avsnittet är tänkt som en grund inför kommande avsnitt samt att ge en syn på elevers 

tankar omkring matematiken och det egna lärandet.  Ahlbergs bok Lärande och delaktighet 

(2001) tar upp frågor kring hur man får eleven att känna delaktighet och tilltro till sin förmåga 

att lära.  

 

Ahlberg (2001) skriver utifrån elevperspektivet hur matematiken kan uppfattas av eleverna 

när de börjar skolan. Hon skriver att det inte alls är ovanligt att elever då överger sina egna 

metoder för det matematiska tänkandet och istället förväntar sig att läraren ska tala om hur de 

ska tänka. Utgångspunkten i undervisningen flyttas från elevens värld och in i matematiken 

värld. Vilket då kan få som följd att eleven skapar sig en bild av att deras eget tänkande inte 

duger. ”Om elever ska få tilltro till sitt eget tänkande och sin möjlighet att lära, måste eleven 

känna att just deras sätt att uppfatta matematik accepteras (2001, s. 129). Lärarens intention 

måste enligt Ahlberg vara att skapa intresse för matematik hos eleverna och få dem att 

upptäcka matematiken som något användbart. Elevernas attityd och förhållningssätt till 

matematiken har en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen. De ska uppmuntras 

till att våga fråga och sätta ord på sin förståelse, ta egna initiativ och inte vara så oroliga för 

att det kan bli fel ibland. 

 

För elever i de yngre åldrarna innebär inflytande över matematiken, enligt Ahlberg (2001), att 

de planerar sitt eget arbete. Med det menar hon att de till exempel antecknar antalet sidor som 

ska räknas i matteboken under en förutbestämd period. Hon menar då att på så sätt kan 

undervisningen individualiseras genom att alla inte gör samma saker och detta då kan vara till 

fördel för eleven. En av nackdelarna som det dock kan föra med sig är att varje elev blir 

sysselsatt med enskilt arbete och eleverna bara kommunicerar matematik när de stöter på ett 

problem. Intentionen med egen planering menar hon är att eleven ska lära sig att ta ansvar och 

göra en bedömning av sina kunskaper i det fortsatta lärandet (Ahlberg, 2001). 
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Definitionen av läxan 
 
Det finns olika sätt att se på vad en läxa är beroende på vem som skrivit om den. Slå man upp 

ordet läxa i Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2017) så kan man läsa att det är en avgränsad 

skoluppgift för hemarbete, vilket även Hellsten (1997), som studerat läxor, uttrycker. 

Skolverket skriver att läxan är en del av elevens kunskapsutveckling och ska då ska kunna 

läggas utanför skolan (2014).  

 

Westlund (2004, s. 78) har utifrån elevers texter formulerat en definition av vad läxa kan vara. 

”Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, 

arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv.” Vidare säger hon att det inte tycks 

finnas någon generell definition på vad läxa är eftersom det kan se helt olika ut hos varje 

individ. Det stämmer delvis överens med vad Cooper (2007) skriver också. Han skriver att 

förutom det arbete som eleverna gör utanför skolan så kan läxan även innefattas av det arbete 

som eleverna gör under skoldagen. Det vill säga den tid som erbjuds i skolan i form av 

håltimmar, läxläsningstid och raster.  

 

 

Läxans syfte  
 

Syftet med läxan skriver Skolverket (2014) är att bidra till elevens kunskapsutveckling och att 

främja en utveckling av goda studievanor. Även Hellsten (1997) och Westlund (2004) menar 

att genom läxan får elever goda studievanor. Ett annat syfte enligt Skolverket (2014) är att 

föräldrarna ska få en insyn i skolarbetet. 

 

Skolverket beskriver 5 olika typer av syften som läxan kan ha.  

 

 repetitions- eller övningsläxan  

 förbereda eleverna  

 eleverna ska komma i kontakt med ett innehåll som finns utanför skolan  

 komma ikapp eller ta igen något de har missat i undervisningen  

 ge läraren ett rikare underlag för bedömning och betygssättning  

Såväl Skolverket (2014) som Cooper (2007) och Landers (2013) säger att det är viktigt att 

syftet med läxan klargörs för eleverna om man ska förespråka läxan. I en studie som gjorts av 

Warton (2001), bland yngre elever i Australien, har hon funnit att elever inte riktigt förstår 

syftet med läxan men att de ändå vet att de lär sig något. Hon skriver vidare att det som eleven 

lära sig och den uppvisade förbättringen av en uppgift oftast visar sig självklar för både 

läraren och föräldrarna, medan elever i de yngre åldrarna inte uppfattar den så. Hon påpekar 

att läxan oftast utgår ifrån vuxenperspektivet och inte från elevperspektivet. 

 

Det vanligaste syftet för läxor enligt Hellsten (1997) kan framförallt betecknas som 

färdighetsträningen. Medan Grootenboer (2009) ser på syftet med läxan generellt utifrån 

iakttagelser han gjort hos sina egna barn. Där skriver han att han undrar om det verkligen är så 

att elever får matteläxa egentligen, eller om det i själva verket handlar om skolarbete som görs 

hemma. Han ifrågasätter om skolarbete som görs hemma i så fall är användbart och fyller en 

funktion i elevens utbildning. Detta kan då även relateras till Skolverkets (2014) syfte om 



 

4 

 

läxan som ges för att komma ikapp eller ta igen något de missat i undervisningen. Vidare 

skriver Grootenboer (2009) att nästan alla skolor har läxor och han tror att de flesta 

föräldrarna förväntar sig och vill att deras barn ska ha läxa och då främst i läs- och 

skrivinlärning och matematik.  

 

Läxan ifrågasätts sällan menar Strandberg (2013) eftersom det är en tradition i skolan att läxor 

ska ges. Han skriver i sin artikel om hur lärare i alla årskurser hela tiden ger eleverna läxor 

och hur aktiviteter i skolan är relaterade till läxor, samt att läxan sällan ifrågasätts. Van 

Voorhis (2004) ställer sig då frågan varför lärare ger läxa. Här har hon funnit att lärare tvekar 

på att svara på den frågan eftersom de sällan blir uppmanade att fundera på varför de ger läxa. 

 
Most teachers assign homework for one of the following ten purposes: practice, preparation, participation, 

personal development, parent-teacher communication, parent-child relation, peer interaction, policy, public 

relation and punishment (2004, s. 207). 

 

Vidare skriver hon att ett av de syften som dessa typer av läxor har är att de är förknippade 

med instruktioner i form av att läxan syftar till att: öva, delta i lärandet, personlig utveckling 

eller förberedelse för det som ska läras in härnäst (2014). 

 

 

Utformningen av läxan 
 

Enligt litteratur och forskning så finns det flera olika sätt att se på hur läxan ska vara utformad 

för att vara meningsfull för eleverna. 

Skolverket (2014) skriver, i det stödmaterial som getts ut om läxor, att det ingår i lärarens 

uppdrag att ständigt utveckla kvalitén på undervisningen. För att läxan ska uppfattas som 

meningsfull för eleverna är det viktigt att den hänger ihop med den undervisning som pågår i 

klassrummet. Läxan ska även följas upp på ett sätt som gör att den får en tydlig funktion för 

eleven (2014). 

Det finns kopplingar mellan läxors kvalitet och den feedback eleverna får skriver Strandberg 

(2013). Men han beskriver också problem och konflikter som läxor kan orsaka mellan elev 

och förälder, och elev och lärare. Han säger att detta bör tas i beaktande i forskningen om hur 

läxan tilldelas och även utvärderas. En läxa ska vara genomförbar menar Grootenboer (2009). 

Den ska inte vara för lätt för då hade den lika gärna kunnat klaras av i skolan. Den ska för den 

skull inte heller vara för svår. Att som elev försöka lära sig något man inte klarar av fyller 

enligt Grootenboer (2009) en mycket liten funktion. Medan Gatens (2016) å sin sida då 

skriver att det är dags att bryta den traditionella formen av läxa, det vill säga den som ges ena 

dagen och som ska lämnas in nästkommande dag. Istället ska man tänka att läxan ska sträcka 

sig över tid och den kan till och med uppmana eleverna att arbeta tillsammans i hemmet. 

Detta är en mera effektiv läxa enligt hans åsikt, om skolan tycker att man ska ha läxa skriver 

han.  

 

Frågan om läxor ska vara obligatoriska eller frivilliga är något som Cooper (2007) skriver om. 

Han menar att frivilliga läxor borde ha en mera positiv effekt men att de också är beroende av 

utformningen och av elevens motivation. Landers (2013) är inne på samma spår när även hon 

skriver att det är viktigt att tänka på hur läxan är utformad för att skapa motivation hos 

eleverna. Utan rätt motivation, menar hon, så riskerar läxan att bli något som eleverna struntar 
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i eller väljer bort.  Cooper (2007) har även tittat på huruvida en läxa ska individualiseras eller 

inte bland elever i en klass. Genom att titta på tidigare studier som gjorts har han här kommit 

fram till att elevens resultat kan förbättras genom individualiserade läxor om de är baserade 

på elevens sätt att lära. Vidare har han också funnit undersökningar som visar att ett varierat 

fördelat innehåll på läxan ger ett bättre resultat än en läxa som ges på det som gåtts igenom 

samma dag. Läxor för yngre elever bör inte heller vara för långa. Förslagsvis ska de då vara 

flera och kortare menar Cooper (2007) eftersom yngre elevers förmåga att koncentrera sig är 

kortare. Vidare menar han att läxorna även ska främja och utveckla elevens studievanor.  

Landers (2013), som skriver om ”läxans cykel”, ser på den utifrån två olika tänkbara scenarier 

för eleverna. Ett scenario för de elever som är motiverade och ett scenario för den som är 

mindre motiverade. Hon beskriver ”läxans cykel” på följande sätt: Eleverna får en uppgift av 

lärarna i skolan som de har möjlighet att arbeta med på egen hand eller tillsammans med 

klasskamrater i grupp och även med stöd från läraren. Efter skolan tar eleverna uppgifterna 

med sig hem och antingen arbetar med dem tillsammans med sina föräldrar. I det första 

scenariot så får eleverna det stöd och den hjälp som de behöver. Eller, i det andra scenariot, så 

uppstår en konflikt i hemmet av en eller annan anledning som påverkar både synen på läxa 

hos eleven och resultatet. När läxan väl är klar tar de med sig sin uppgift tillbaka till skolan 

för att få ytterligare feedback där, alternativt gör klart eller lämnar in uppgiften.  

 

Läxor, enligt Van Voorhis (2004), erbjuder eleverna att individuellt kunna delta i 

undervisningen och visa vad de kan. Hon säger även att de flesta lärarna menar att det finns 

elever som tycker om att räcka upp handen i klassrummet och visa vad de kan. Men att det i 

en klass även finns de elever som av olika anledningar sitter tysta och inte visar vad de kan. 

Genom läxan ges även dessa elever en chans att få visa vad de kan.  
 
 
Uppfattningen av läxan 
 
Skolverket (2014) skriver att en mycket viktig del i arbetet med läxan är att läraren ska 

förbereda läxan och sätta in eleven i läxan så pass mycket att de utan problem ska förstå hur 

den ska lösas. Alla elever har inte samma förutsättningar i hemmet till att få hjälp med läxan. 

Därför kan den typen av läxa som syftar till att komma ikapp skolarbetet vara meningslös att 

ge elever eftersom eleven sedan tidigare med stor sannolikhet har svårt att förstå uppgiften.  

Detta menar även Landers (2013) när hon skriver att om man ska förespråka läxan så är det 

också viktigt att elever förstår läxans roll och mening med läxan. Cooper (2007) skriver 

liknande när han skriver att läxorna ska vara utformade så att de uppmuntrar elever att lära sig 

och det i sin tur bidrar till att främja attityden gentemot skolan. Uppfattningen av läxa, enligt 

vad Westlund (2004) har funnit, skiljer sig dock åt mellan elever och de vuxna, främst vad 

gäller funktionen och nyttan med läxan. Föräldrar ser, enligt henne, läxan som en möjlighet 

till att lära. Medan elever främst betraktar läxan som ett tecken på någon form av brist, att det 

är något man inte kan eller klarar av. Men att som elev försöka lära sig något man inte klarar 

av fyller en mycket liten funktion skriver Grootenboer (2009). Det kan också medföra att det 

skapar ångest både för föräldrar och för elever. Även om han tror att föräldrar tycker att de 

ska vara delaktiga i sina barns inlärning vad gäller matematik så gäller det att hitta rätt 

utmaningar som gör läxan meningsfull. Han skriver vidare att läxor inte behöver vara enkla 

och triviala utan ska istället engagera elever och vara genomförbara. Läxan kan även vara ett 
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ypperligt tillfälle att tillgodogöra sig matematiken utanför klassrummet och då istället ge 

elever i uppgift att titta på vilka matematiska utmaningar de möts av i vardagen. Man bör 

också komma ihåg, skriver Grootenboer (2009), att matteläxan för en del kan bli till ett straff. 

Detta kan då gälla för både elev och föräldrar. 

 

Vilka sidor kan man då se av läxan? Det finns två sidor av läxan skriver Gatens (2016). På 

den ena sidan finns skolan, lärare och föräldrar som menar att läxan ska vara en förlängning 

av skolarbetet i hemmet. Där ska varje elev kunna repetera information, göra klart uppgifter 

och läsa in sig på ämnen som kommer att tas upp i skolan. Allt detta bygger då på för att öka 

förståelsen. Den andra sidan av läxan representeras då av de som menar att läxan tar tid från 

familjens tid tillsammans och kan då även skapa en bild av att skolan är tråkig. Detta kan i sin 

tur bidra till oengagerade elever. Båda sidor har en poäng menar Gatens (2016), men frågar 

sig vad lärare ska göra när de blir fast mittemellan dessa båda sidors kamp om läxans vara 

eller inte vara. Landers (2013) menar också att det finns två sidor av läxan och använder sig 

av orden buying in och checking out när hon skriver om läxan och den attityd som eleverna 

skapar sig.  Buying in kan  då enligt henne översättas med att elever köper hemläxan och 

meningen med den. Medan checking out  skulle kunna översättas med att de ser läxan som 

meningslös och då istället avvisar den. Elever som väljer alternativet buying in menar Landers 

(2013) är de elever som förstår läxans värde och förstår att den kan kopplas ihop med vidare 

framgång och kunskap. Eftersom de deltar i ”läxans cykel”  under en längre tid så synliggörs 

vad som är relevant för dem och deras egen läxa samt att de utvecklar en förståelse för vad 

läxan faktiskt betyder för dem. De elever som istället väljer alternativet checking out är elever 

som tar avstånd från skolan och inte alls ser ett värde i läxan och inte heller betydelsen i ett 

identitetsskapande för vidare framgång i livet. Hon säger att genom dessa båda synsätt kan vi 

lättare förstå hur elevers motivation under en längre tid styrs av synen på läxan. Detta kan då 

även kopplas ihop med vad Ahlberg (2001) skriver om utformningen av undervisningen. Hon 

skriver som bekant inte om läxan men väl om hur viktigt det är att lärare utformar 

undervisningen så att varje elev kan utnyttja sin kreativitet och sin nyfikenhet. Elever ser på 

undervisningen på olika sätt och det avspeglar sig i den kunskap som de förväntas utveckla. 

De elever som fångas av innehållet i undervisningen upplever utmaningar som spännande och 

motiverande medan de elever som hamnar i svårigheter lätt förlorar intresset för att lära sig 

matematik. Hon menar vidare att många skolor fortfarande arbetar utifrån att ihärdig träning 

och övningar på olika moment ska stödja elever till att nå samma kunskapsnivåer men att det 

inte lett fram till de önskvärda resultat som förutspåtts.   

 

 

Teoretiska utgångspunkter  
 

Nedan presenterar jag Vygotskijs teori och det sociokulturella perspektivet. Detta kommer 

också kommer att vara den teoretiska utgångspunkten i den här studien. 

  

Sociokulturellt perspektiv 
 

Vygotskij 1896-1934, forskade mycket om barns utveckling och hans teorier är vanliga inom 

svenska förskolor och skolor. Säljö (2000) skriver om den proximala utvecklingszonen eller 

den närmaste utvecklingszonen så som Vygotskij beskriver den. Med den menas den närmaste 

zonen för vilken en elev kan lära sig antingen av sig själv eller med stöd av läraren eller andra 
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elever som befinner sig strax utanför den egna utvecklingszonen zonen. De kan fungera som 

stöd och vägledning för att hjälpa eleven att lösa uppgifter och tillgodogöra sig kunskap som 

den har svårt att klara av på egen hand. Eleven exponeras för resonemang och handlingar som 

den så småningom blir förtrogen med och kan till slut klara av detta på egen hand. 

 
I min studie om matteläxan ur ett elevperspektiv har jag min utgångspunkt utifrån från ett 

sociokulturellt perspektiv enligt Säljös (2000) perspektiv och som bygger på Vygotskij texter 

och hur han beskriver det och ser på lärandet utifrån det. Språket och kommunikationen är 

centrala delar för lärandet. Säljö (2000, s. 47) skriver att ”Det finns också ett uppenbart 

samspel mellan vetenskapliga teorier och lärande, utveckling och undervisning, och det sätt 

på vilket sådana företeelser uppfattas utanför forskares kretsar.” Detta synsätt och då 

framförallt den närmaste utvecklingszonen i relation till läxor kommer att finnas med när jag 

tar mig an min empiri och hur jag kopplar den till tidigare forskning och litteratur.  
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

I det här avsnittet presenterar jag: val av metod, urval och deltagare, genomförande, 

bearbetning och analys, reliabilitet och validitet. Slutligen presenteras etiska överväganden.  

 

Kvalitativ forskningsmetod  

Metodvalet i den här studien bygger på att det insamlade materialet ska utvärderas utifrån de 

svar som ges men även mot det sociokulturella perspektivet. Eftersom den här studien 

fokuserar på elevers uppfattningar av matteläxa, deras uppfattning om anledningen till 

matteläxa och uppfattningen av dess utformning, så föll valet av metod, utifrån detta, på en 

kvalitativ metod. En kvalitativ forskningsmetod innebär också enligt Holme (1997) att man 

har en större närhet till det som ska studeras. Det är också vad min avsikt var med min studie. 

Jag ville ha en undersökande metod som utgår från elevernas synsätt och kunna ta del av 

deras tankar. En kvantitativ metod var inte aktuell eftersom det sociokulturella perspektivet 

sällan ligger till grund för en sådan. Den typen av metod skulle innebära att jag fick en 

statistisk insamlad data och jag hade ingen möjligt att ställa de följdfrågor som kan vara 

aktuella för att nå elevernas innersta tankar. 

Eftersom jag i min studie avsåg att intervjua elever på lågstadiet så krävde valet av metod att 

jag fick möjlighet att utveckla en ömsesidig tillit och ett förtroende med eleverna. Detta går 

helt i linje med vad Holme (1997) skriver också. Nämligen att den kvalitativa metoden kräver 

att det finns en ömsesidig tillit mellan intervjuaren/forskaren och de undersökta 

personerna. Valet av kvalitativ metod  utifrån detta blev en gruppintervju för att eleverna ska 

ha lite stöd i varandra och inte känna rädsla eller obehag inför situationen, samt att det är 

genom kommunikationen som sociokulturella resurser kan skapas och föras vidare (Säljö, 

2000). Styrkan i denna metod är att den liknar vardagen väldigt mycket eftersom intervjun 

förs genom ett vanligt samtal mellan mig och eleverna. Forskaren har möjlighet att ändra och 

styra frågorna i den riktning som krävs för att hålla sig inom ämnet (Holme 1997).  

Kvale (2014) beskriver strukturen på intervjun som ett vardagligt samtal som för med sig ett 

speciellt angreppssätt och frågeteknik. Under intervjun använder jag en intervjumanual som är 

en halvstrukturerad manual. Med det menas en manual med till viss del redan förutbestämda 

frågor. Det viktiga är att tänka på att hålla sig till den sedan tidigare uppsatta ramen. Detta 

finns förklarat av både Holme och Kvale (1997; 2014). Vidare skriver Kvale (2014) att 

ordningen på frågorna ska vara bestämda redan på förhand men att den här metoden ger 

intervjuaren möjlighet att följa upp intervjupersonens svar och fördjupa den eller leda 

intervjun tillbaka till ursprungsinriktningen. Till skillnad från den kvantitativa metoden där 

frågorna är fasta och nedskrivna på ett formulär och där det inte finns möjlighet att ställa 

följdfrågor eller fördjupa intervjun. Enligt det sociokulturella perspektivet har vi genom 

språket en förmåga att dela erfarenheter med varandra (Säljö, 2000). Vi lånar och byter 

ständig information, kunskaper och färdigheter med varandra, vilket kan vara till nytta i en 

gruppintervju.   
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Urval och deltagare   

Syftet med min studie var att ta reda på uppfattningen av matteläxan ur ett elevperspektiv i 

åldern 8-10 år. Det blev därför naturligt för mig att intervjua elever på lågstadiet, åk 1-3. 

Eftersom den här studien utgår ifrån elever på lågstadiet så genomfördes på en medelstor 

skola i Mellansverige. Skolan ligger i ett område som till största delen består av egna hem i 

form av villor eller bostadsrättshus och är socioekonomiskt relativt tryggt. Jag valde att göra 

det som Kvale (2014) kallar för ett målinriktat urval. Jag fick möjligheten att träffa 24 elever 

uppdelat på 6 intervjutillfälle. I intervjuerna var alla åldrarna representerade.  

Eftersom varje årskurs består av tre klasser överlät jag till lärarna att själva bestämma vilken 

klass i varje årskurs som skulle delta i min studie. Urvalet i varje klass består därefter av 

frivilliga elever utifrån den grupp där vårdnadshavarna gett sitt samtycke via ett 

samtyckesbrev (Bilaga 1). Lärarna får uppgiften att själva bestämma vilka elever som ska bli 

intervjuade. I samtliga klasser var motiveringen från läraren att denne valde elever som törs 

prata. Klassammansättningen består till största delen av svensktalande elever med endast ett 

fåtal i varje klass som har annat modersmål. I den här studien deltog både svensktalande 

elever och elever med annat modersmål som behärskar svenska språket väl.  

Det är viktigt att vara på det klara med undersökningens syfte när man bestämmer antalet 

deltagare. I min studie deltog fyra elever vid varje tillfälle. Intervjuerna genomfördes med 

sammanlagt 24 elever. Vad är det då som avgör antalet personer som ska intervjuas och vilket 

urval man ska ha? Kvale (2014) menar att man ska intervjua det antalet personer som krävs 

för en undersökning, men att man i kvalitativa studier tenderar att intervjua alldeles för många 

eller allt för få för att ge undersökningen rättvisa. Holme (1997) skriver att det är viktigt att 

noga tänka igenom själva urvalsgruppen av intervjupersoner. Med det menar han att det är 

viktigt att noggrant se över att den grupp personer som väljs ut representerar, har kunskap, 

kännedom eller på annat sätt har rätt kriterier för det aktuella forskningsområdet. Det innebar 

då att urvalet av personer inte kunde ske slumpmässigt utan överensstämde med syftet för min 

studie. Vid ett felaktigt urval fanns annars risken att resultatet i min studie inte överensstämde 

med intervjuns syfte. 

 

Genomförande 

Jag valde här att göra en gruppintervju för precis som Holme (1997) skriver så är det den 

social dimension i min intervju. Utifrån det var det därför viktigt för mig att få igång en 

diskussion mellan de elever som intervjuades. Inte en kommunikation mellan intervjuaren och 

den som intervjuas. Jag ville höra elevernas tankar och inte bara ett svar på min fråga. Vid 

varje intervjutillfälle deltog fyra elever ur samma klass. Eftersom eleverna var ganska unga, 

8-10 år, och vi inte kände varandra sedan tidigare så var det viktigt att poängtera för eleverna 

att deltagandet var frivilligt. De informeras även om att om de under intervjun önskar att 

avbryta av en eller annan anledning så är det tillåtet.  

Strukturen på intervjun är mycket viktig beroende på vad intervjuaren vill få ut av den skriver 

Stukát (2011). Att välja en semistrukturerad form av intervju gör att jag har ett fast 
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intervjuschema som tillåter att ordningen på frågorna ändras utifrån vilken riktning intervjun 

tar. Det ger även möjligheten att ställa följdfrågor för att hjälpa eleverna att förtydliga sina 

svar. Holme (1997) skriver om vikten av att tänka efter vilket utbyte man har för avsikt att få. 

Jag ville under intervjuns gång kunna ha möjligheten att ställa frågor som ledde intervjun i 

rätt riktning när diskussionerna mellan eleverna tenderade att hamna utanför det avsedda 

området.  

Frågorna jag hade var öppna frågor som ska ge eleverna chansen att utveckla sina svar så 

tydligt som möjligt. 

1. Har ni matteläxa? 

2. Vad handlar matteläxan om? 

3. Varför tror ni att ni att er lärare ger er matteläxa?  

4. Vad ska ni lära er när ni har matteläxa? 

5. Tycker ni att ni har nog mycket matteläxa? 

6. Hur får ni visa i skolan att ni gjort matteläxan? 

Utifrån svaren på dessa frågor hade jag möjlighet att ställa följdfrågor som kunde få eleverna 

att utveckla eller förtydliga sina svar ännu mera om så krävdes. Exempel på följdfrågor kunde 

då vara: Hur ofta har ni matteläxa? Ge exempel på hur det kan se ut? Varför tycker du att du 

får/inte får nog mycket matteläxa? Hur skulle du vilja att din läxa var utformad i så fall? 

Även kulissen, dvs miljön vi befann oss i är något som spelar en stor roll i hur utbytet 

kommer att bli. Det är viktigt att tänka på tiden, platsen och hur vi sitter för att skapa en så 

bekväm situation som möjligt för alla inblandade. I samråd med undervisande klasslärare 

hittar vi en lämplig plats som är bekant och trygg för elever. Det kunde vara ett angränsande 

grupprum eller deras eget klassrum. Kvale (2014) skriver att intervjun ska inledas genom en 

orientering. Med det menas att intervjuaren berättar lite kort om själva intervjun, varför den 

äger rum och även tar reda på om intervjupersonerna har några frågor innan start. Situationen 

krävde också att eleverna fick förklarat för sig att intervjun kommer att spelas in, varför den 

spelades in och att jag visade dem hur det kommer att fungera. Detta var något som till en 

början uppfattades som lite skrämmande för en del elever. Tiden för varje intervju varierade 

från 8-15 min. Efteråt gav jag eleverna möjlighet att lyssna på delar av det som spelats in 

eftersom de var nyfikna på hur det lät. Nackdelen, som jag ser det, med att spela in en intervju 

jämfört med att använda sig av kamera och bildupptagning blir att man helt går miste om att 

studera kroppsspråket i samband med det som sägs. Det är dock i just den här studien det som 

sägs av eleverna som ligger till grunden för min bearbetning och analys. 

 

Bearbetning och analys av insamlat material 

Materialet från mina inspelade intervjuer transkriberades ner för att säkerställa att ingen 

betydelsefull information gick förlorad. I mina transkriberingar anpassades språket till 

skriftspråket eftersom det är vad som sägs som är viktigt och inte hur det sägs. Grammatiska 

felsägningar eller dialektala ord översattes därför till skriftspråket. För att få en bättre och 

tydligare överblick över mitt material skrevs sedan transkriberingarna ut i flera kopior. 
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Därefter börjar, utifrån mina transkriberade intervjuer, en induktiv tematisk analys (Hayes, 

2000), där jag bryter ner, delar in och identifierar olika prototeman som framkommer i 

materialet. Prototeman som är relevanta för syftet med min studie. Här färgmarkerar jag de 

olika delarna i texten som bildar de olika prototemana för att kunna få en bättre överblick. 

Därefter skriver jag ner dem på post-it lappar för att få en ännu bättre överblick. Materialet 

sammanfattas sedan och delades in under varje aktuellt tema och jag ger dem en benämning. I 

den mån det var möjligt kom även citat att inkluderas i resultatet för att på så sätt styrka 

tolkningen. Endast de data som inte hjälper till att besvara frågeställningarna sorteras bort. 

Stukat (2011) skriver om att bortsorteringen av data inte får grundas på författarens 

förväntningar på svar och resultat. När detta väl gjorts börjar de slutliga temana ta form. 

Dessa teman blir då resultatet som kopplas till studiens frågeställningar.  

I resultatdiskussionen diskuterar jag även resultatet i relation till tidigare forskning och i 

relation till det sociokulturella perspektivet. 

 

Reliabilitet och validitet  

Stukát (2011) skriver att reliabiliteten/trovärdigheten är den samma som noggrannheten på det 

mätinstrument som används för undersökningen, dvs hur exakt det är. Även Kvale (2014) 

skriver om trovärdigheten och förklarar den med hur tillförlitligheten är i en rapport och om 

undersökningen kan genomföras av andra forskare I den här studien var metoden kvalitativa 

intervjuer av 24 elever i åldern 8-10 år. För att göra intervjuerna så rättvisa som möjligt och 

för att kunna få så stor trovärdighet som möjligt så fick eleverna inte se frågorna innan 

eftersom jag bedömer att det kan ge upphov till svar som de tror kan förväntas av dem att de 

ska ge. Detta kan då bidra till att resultatet inte blir så exakt som möjligt. Det enda de fick 

veta innan var att intervjun kommer att handla om matematik. Inte heller fick eleverna veta i 

vilken intervjugrupp de skulle ingå i eftersom även det skulle kunna ha betydelse för hur de 

svarar då de redan innan skulle kunna komma överens om tänkbara svar.  

Om en metod ska undersöka det den påstår sig undersöka är den valid. Detta skriver både 

Kvale (2014) och Stukát (2011) om. Validiteten är beroende av hur trovärdigt en intervju är 

genomförd och att den mäter rätt saker (Stukát, 2011). Metoden ska undersöka det den påstår 

sig undersöka (Kvale, 2014). Här var det viktigt att ha en intervjumetod som tillät att ställa 

eventuella följdfrågor för att leda intervjun i rätt riktning. Ett kvantitativt intervjuformulär ger 

inte alls den möjligheten, speciellt inte om frågeformulären lämnas ut vid ett tillfälle och 

samlas in vid ett annat. Om denna intervju också är anonym finns inte heller möjligheten att 

söka upp den intervjuade vid ett senare tillfälle för att ställa följdfrågor. I och med att en 

inspelning görs vid varje intervjutillfälle i den kvalitativa metoden får intervjuaren också 

chansen att vara mycket noggrann i transkriberingen av intervjuerna. Det är en stor fördel att 

ha möjlighet att spola fram och gå tillbaka flera gånger för att vara säker på att få med alla 

svar och inte göra feltolkningar eller felskrivningar. Även tonfallet i hur en person svarar kan 

säga mycket om svaret.  
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Etiska överväganden 

Alla som deltar i min studie har innan intervjutillfället blivit informerade om syftet med min 

studie och att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst de vill. Allt utifrån 

Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer om god forskningssed. 

Innan genomförandet av intervjuerna skickas ett brev hem till vårdnadshavare (bilaga 1) med 

information om arbetet och även information om att jag följer Vetenskapsrådets etiska regler 

(2011). Det innebär att föräldrarna informeras om följande inför min studie:   

 Elevens deltagande i min intervju kommer att vara helt frivillig och den har rätt att 

avbryta närhelst den vill.   

 De svar som eleven lämnar kommer endast att användas av mig i min studie och kom-

mer därefter att förstöras.   

 Alla elever kommer att vara anonyma. Inga namn på elever eller personuppgifter kom-

mer att framkomma i min studie. Inte heller kommer namn på aktuell skola att finnas 

med.   

 Resultatet av den information eleven lämnar kan komma att finnas med i mitt exa-

mensarbete helt anonymt.   

I brevet finns även en länk där föräldrarna kan läsa mera om vilka etiska regler som gäller 

samt en mailadress till mig om de önskar ytterligare information eller vill ställa frågor. I den 

avslutande delen av brevet finns en del där föräldrarna skriva under om de godkänner att deras 

barn får delta i intervjun.  
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Resultat  
 
Min studie avsåg att titta på uppfattningen av matteläxan ur ett elevperspektiv. Jag har använt 

mig av ett sociokulturellt synsätt och genom en induktiv tematisk analys av mina 

transkriberade gruppintervjuer fann jag fyra genomgående teman i eleverna svar.  

 

 Förekomsten av läxa 

 Träna på matte 

 Svårighetsgraden saknas 

 Ingen återkoppling eller uppföljning 

 

 

Förekomsten av matteläxa 
 
Genomgående i alla intervjuer är att alla elever på den aktuella skolan uppfattar att de vid 

något tillfälle har matteläxa. Dock uppger eleverna att det skiljer sig en del i om den är ett 

återkommande inslag varje vecka eller inte. En del av eleverna säger att den inte är ett 

återkommande inslag varje vecka såsom läxan i svenska och läsning är. Medan andra säger att 

de har läxa i matte varje vecka.  

 

”Vi har svenskaläxa hela tiden. Inte så ofta matte.” 

 

Det framkommer även en del önskemål hos några av eleverna att de vill ha mera matteläxa. 

De vill att matteläxan ska finnas som ett inslag varje vecka. Just med motiveringen att matte 

är så roligt och för att de inte har så mycket av det i dagsläget. 

 

”När man kan få två matteläxor är det lyx. Jag älskar att göra matte.” 

 

Några av eleverna uppger att man ibland kan få möjlighet att välja flera matteläxor. Detta 

kommer jag att återkomma till längre ner också. 

 

”Fast när fröken är sjuk så får vi ju inga läxor förstås. Då brukar vi få välja en 

bok eller nåt istället, för vi har ju vikarie och han kan ju inte veta.” 

 

När den här eleven berättar detta frågar jag om de får läxa vid ett senare tillfälle när fröken är 

tillbaka. Men så är inte fallet utan då uteblir läxan helt vid det tillfället. I alla mina intervjuer 

framkommer det att matteläxan delas ut på fredag och återlämnas på torsdag de veckor 

eleverna får läxa. 

 

 

Träna på matte 
 

Ett genomgående tema som jag funnit när jag gått igenom elevernas svar är att de beskriver 

anledningen till varför de får matteläxa som att man ska träna på matte. Den vanligaste typen 

av läxa som beskrivs av eleverna är den läxa som syftar till färdighetsträning. Det vill säga att 
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eleverna repeterar det som gåtts igenom i skolan innan och gör liknande uppgifter hemma för 

att befästa kunskapen. Här finns lite olika uppfattningar eleverna emellan när de beskriver 

utformningen och innehållet. Några pratar om att de får läxor som handlar mest om de fyra 

räknesätten. Mestadels pratar eleverna då om att de får träna på addition och subtraktion. 

Vidare nämner de tiokamrater som ett stort inslag samt även det som läroboken tagit upp den 

senaste tiden.  

 

”Det är viktigt att veta vad de olika talen blir”, säger en av eleverna och syftar 

då till talen i matteboken. 

 

Vanligaste formen av läxa, enligt eleverna, är att de får hem ett blad som tränar olika typer av 

mattetal. Det kan även vara kopieringsunderlag till läroboken som tränar det läroboken tar 

upp. Några av eleverna beskriver lite mera utförligt om hur matteläxan handlar om mycket av 

det som de arbetar med i skolan just nu. De nämner både det som tas upp i läroboken, som jag 

nämnde tidigare, och det som de arbetat med praktiskt. De säger även att det kan vara 

uppgifter som behandlar det som de arbetat med tidigare i undervisningen, längre tillbaka i 

tiden. Detta för att de ska komma ihåg hur de ska göra när de räknar och inte glömma bort vad 

de lärt sig.  

 

Några av eleverna beskriver också hur de ibland kan få möjligheten att välja svårighetsgraden 

på läxan. Eleverna berättar att de då själva kan välja att ta en svårare läxa om de så önskar. 

Läxan finns då förberedd av läraren i olika svårighetsgrader, oftast tre, och varje elev 

bestämmer själv vilken svårighetsgrad den vill ha vid just det tillfället. De får välja att göra en 

eller flera läxor om de vill och valet behöver inte alltid ske i skolan utan kan också ske när de 

väl kommit hem. Vill de göra alla tre så går det också bra. Gemensamt för många av eleverna 

är dock att de berättar att även dessa läxor handlar om något eller några av de fyra räknesätten 

och att det är en läxa som syftar till färdighetsträning.  

 

Förutom matteläxor som syftar till färdighetsträning, så berättar eleverna att läxan även kan 

vara en upprepning av det de gjort i skolan. De ska då ska ta hem den och träna på den själva 

hemma. En av eleverna uttryckte det som att man ska visa för fröken att man kan fokusera 

även hemma utan frökens hjälp och att man på så vis ska, som eleven själv sa:  

 

”[…]bevisa att man kan jobba själv också.”  

 

Matteläxan och anledningen till att de får den uppfattas även som en läxa som fröken vill att 

de ska fortsätta träna hemma på helger när de inte är i skolan. Flera av eleverna pratade om att 

genom läxan ska man lära sig att arbeta hemma på egen hand så att man inte glömmer bort 

matematiken utanför skolans väggar. Det är bra, säger flera av eleverna, om läxan även 

repeterar det som man gjort tidigare i skolan också.  

 

”Så att man inte glömmer bort det jag lärt mig förut” som eleven uttrycker det.  

 

Några av eleverna kopplade även ihop matteläxan med det som ska komma längre fram i tid, 

vad gäller det som kommer i läroboken. Men framför allt kopplar de ihop läxan med vilken 

nytta matematiken kommer att ha längre fram i livet både i vardagslivet och inför kommande 
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utbildning och arbetsliv. Det blir mycket matte när man ska börja jobba är en av 

diskussionerna som en elev för. Denne menar då att det är viktigt att hela tiden träna på matte. 

 

En tydlig avvikelse från att ha en matteläxa som man ska träna på, det vill säga 

färdighetsträningen, är att endast en av eleverna pratar om att anledningen till läxan ibland 

kan vara att komma ikapp i läromedlet. Med det menar denne vad gäller det de inte hunnit 

gjort i skolan eller det de missat på grund av ledighet eller annan frånvaro. När eleven pratar 

om att komma ikapp så är det frågan om att komma ikapp övriga klasskamrater och där de 

befinner sig. Komma ikapp till samma sida i läromedlet. 

 

 

Svårighetsgraden saknas 

 

En vanlig uppfattning hos merparten av eleverna är att matteläxan är alldeles för lätt. Även 

om de uppfattar läxan som alldeles för lätt så säger en del av eleverna ändå att den är bra som 

den är utifrån mängden läxa. Medan flera av dem tydligt säger att de önskar sig svårare läxor 

för att de tycker att matematiken är så rolig. Med det menar inte alla att de vill att läxan ska ta 

längre tid, utan enbart att den ska vara svårare. Andra elever uttrycker däremot önskemål om 

längre läxor för att på så sätt få lite mera utmaning. Några av eleverna berättade, precis som 

jag skrivit tidigare, att de ibland kan få möjligheten att själva välja en svårare läxa och att alla 

elever i klassen kan göra så men att läraren inte är med och bestämmer svårighetsgraden för 

varje enskild elev. Tydligt är, utifrån elevernas svar, att de uppfattar att det inte finns någon 

variation av svårighetsgrad på matteläxan som tar hänsyn till just den enskilda eleven, dvs att 

den är anpassad utifrån elevens egen nivå utan ligger generellt på tre olika nivåer. En av 

eleverna ställer sig dock lite tveksam till om det kanske ändå är så att de elever som får hjälp 

av specialpedagogen möjligen inte har samma läxa. Men betonar sedan att denna inte är helt 

säker på det utan tror nog ändå att alla har samma. Vid den här punkten i diskussionen säger 

en av eleverna att matteläxan är tråkig för att läxorna alltid är för lätta och för korta.  

 

”Jag gör den på mindre än en minut och då är det tråkigt, för jag tycker ju 

faktiskt att matte är så kul”.  

 

Elevernas egna önskemål om innehållet och nivån på matteläxan skiljer sig en del åt. Från 

några av eleverna får jag inget annat svar än att de vill att läxan ska ta lite längre tid att göra 

och att de då enbart vill att den ska vara längre. De förklarar det med att matteläxan ska 

innehålla flera uppgifter av samma sort som gör att den tar längre tid att göra och då blir det 

lite mera utmaning samtidigt. I en av mina intervjuer uppger eleverna att de vid något tillfälle 

påtalat för läraren att de önskar sig mera matteläxor och svårare matteläxor, men då fått till 

svar att läraren inte hade tid med det. 

 

En del av eleverna har en större förmåga att reflektera omkring innehållet och kommer även 

med önskemål om utformning av matteläxan såsom den är nu. De refererar till olika 

matematiska aktiviteter som de har i skolan och att de vill ta hem och träna på dem för att bli 

bättre på de momenten. Exempel på sådana aktiviteter som framkommer är: mera 

problemlösning, sammarbetsövningar med uppgifter som gör att man ska arbeta med en 

kompis eller färdighetsträning i form av stenciler där svaret på talet representerar en färg och 

när hela stencilen är klar framträder en bild. Ett annat förslag på variation för svårare 
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matteläxor som framkom var att få spela tärningsspel. En av eleverna beskrev det som en bra 

träning eftersom att man alltid vill vinna när man spelar spel. Ska man då räkna samtidigt så 

måste man ju räkna rätt också för att vinna menar eleven. 

 

Eleverna kopplar ibland ihop svårighetsgraden på matteläxan med den tid det tar att göra den. 

Flera av dem menar att en matteläxa som går snabbt att göra är för lätt. En elev berättar även 

hur mamma och pappa tycker att mattläxorna är för lätta och att de går alldeles för snabbt att 

göra dem. Eleven berättar vidare hur den tar hjälp av föräldrarna för att få mera utmaning 

genom att de skriver upp flera och svårare tal som denne ska lösa.  

 

Genomgående uppfattar eleverna i den här studien matteläxan är för lätt, att den saknar 

utmaning och svårighetsgrad, samt att den går alldeles för snabbt att göra. Det finns även 

tydliga önskemål bland flertalet av eleverna om andra typer av matteläxor.  

 

 

Ingen återkoppling och uppföljning 
 
Utifrån elevernas uppfattning finns det ingen som säger att de får en regelbunden återkoppling 

eller uppföljning av matteläxan i skolan. Av de elever som deltog i den här studien var det 

endast ett fåtal som berättar att de ibland, när matteläxan ska lämnas in, kan få visa hur de har 

gjort när de har löst sin läxa. De berättade också att de vid de tillfällen denna möjlighet ges så 

är det frivilligt att berätta.  

 

”Om man vill så kan man få visa på tavlan hur man gjort, eller så bara berätta 

hur man gjort.”  

 

Alla elever uppfattar det som att matteläxan sträcker sig över tid och att de får en vecka på sig 

att göra den. Vanligaste modellen är att den delas ut på fredag och ska lämnas in tillbaka 

senast torsdag nästkommande vecka. Fröken samlar sedan in läxan och rättar den säger 

samtliga.  

 

”Det skulle vara roligare om man gick fram och först så läste man upp det man 

skrivit och sen fick man visa att det här har jag gjort på min matteläxa. [… ] och 

jag är ganska nöjd med att jag har klarat dom här talen.”  

 

Det framkommer önskemål hos en del av eleverna att få delge varandra och visa hur de gått 

tillväga när de gjort sin matteläxa. Att få visa och diskutera olika lösningar och 

tillvägagångssätt ser flera av dem som något positivt och att det skulle hjälpa dem med hur 

man kan tänka på olika sätt när man löser läxan. 

 

När matteläxan är rättad förekommer inte heller någon genomgång individuellt eller i grupp. 

Flera av eleverna berättar hur fröken gör en markering i läxan med ett R där svaret är rätt och 

att det markeras med ett streck eller något annat tecken eller symbol vid fel svar. Ingen av 

dem uppfattar dock att de får gå igenom och rätta sina svar eller visa att de kan komma fram 

till rätt lösning efteråt. Eleverna får istället antingen ta hem matteläxan eller sätta in den i en 

pärm som töms regelbundet antingen när den börjar bli full eller vid läsårets slut.   
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Diskussion 

 

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en resultatdiskussion och sist 

presenteras förslag på vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att ta reda på uppfattningen av matteläxan ur ett 

elevperspektiv. Jag var intresserad av eleverna uppfattning om varför de får matteläxa och hur 

den är utformad. Metodvalet i den här studien byggde på att det insamlade materialet 

utvärderades utifrån de svar som gavs men även mot Vygotskijs teori om det sociokulturella 

perspektivet. För att ta reda på detta valde jag att göra kvalitativa gruppintervjuer med 

semistrukturerade frågor. Detta för att kunna få möjligheten att ställa kompletterande frågor 

om svaren inte blev så djupa. Gruppintervjun valdes utifrån att eleverna skulle känna en 

trygghet i varandra. Nackdelen med den här typen av intervju var att den tillät eleverna att 

hålla med varandra. Det hade inte hänt om jag valt enskilda intervjuer. Denna metod kräver 

ganska mycket tid av mig som intervjuare men jag tror ändå att den passade mitt syfte med 

studien bäst eftersom det var elevernas uppfattning jag ville ta reda på. För att ta reda på det 

ville jag kunna få igång en diskussion elever emellan. Jag hade kunnat valt att använda mig av 

enkäter men ansåg att de svaren skulle kunna bli för ytliga i förhållande till syftet med 

studien, samt att det inte skulle ge mig möjligheten till fördjupade frågor som jag utnyttjade 

vid flera tillfällen. 

Valet av deltagare var viktigt när jag skulle göra mina intervjuer. I den här studien var det 

åldern på eleverna som blev det avgörande valet. Eleverna skulle vara i lågstadieåldern, det 

vill säga 8-10 år. De elever som intervjuades kom samtliga från en och samma skola. Detta 

innebär då att resultatet av min studie inte blir någon allmän studie om elevers uppfattningar 

utan en studie som visar ett resultat för just den utvalda skolan. För att få en vidare syn  till 

min studie och min frågeställning kanske ytterligare studier av elevers uppfattningar bör göras 

och då även mot flera skolor ed olika socioekonomiska förhållanden.  

Innan intervjuerna kunde starta hade jag en dialog med klassläraren om en lämplig plats som 

skulle kännas bekväm för eleverna. Eftersom vi inte kände varandra sedan tidigare var det 

viktigt att få eleverna trygga och inte skapa en känsla av utsatthet eller tvång. Vid 

genomförandet av intervjuerna fick inte eleverna möjlighet att ta del av frågorna innan. Detta 

för att minimera risken med att de diskuterade svaren med varandra och kom överens om 

gemensamma svar. Ett sådant förfarande skulle då göra att reliabiliteten för min studie skulle 

kunna minska. 

Alla intervjuer spelas in och transkriberas i så nära anslutning som möjligt till varje 

intervjutillfälle. Vid transkriberingen lyssnas varje intervju noggrant igenom för att säkerställa 

att inget utelämnats. Detta för att öka validiteten i min studie. Transkriberingen var även 

viktig inför mitt kommande arbete med analysen av materialet.  

Analysen för den här studien är en induktiv tematisk analys där jag först tittar på helheten och 

utifrån den sorterar upp olika intressanta delar i relation till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Dessa delar resulterar i olika teman som är relevanta för min studie. Till varje 

tema kopplades även citat som jag ansåg vara relevanta. 
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Resultatdiskussion 
 

I denna studie framkom: 

 

 Matteläxa förkommer hos alla intervjuade elever.   

 Läxan uppfattades av eleverna som att det är något som de ska träna på.  

 Önskemål om förändringar i utformningen finns hos eleverna.  

 Återkoppling i skolan saknas men är önskvärt. 

Här nedan följer en diskussion omkring ovanstående punkter och studiens resultat kopplat till 

forskning, litteratur och teoretiska utgångspunkter.  

 

Matteläxa förekommer  

I min studie fann jag att alla elever har matteläxa vid något tillfälle. Hos en del av eleverna är 

inte matteläxan ett frekvent inslag varje vecka till skillnad från svenkaläxan, som lyfts som ett 

återkommande inslag varje vecka hos samtliga. Däremot uppger några av eleverna att de får 

en matteläxa varje vecka. Det som framkommit i alla intervjuer är att alla matteläxor sträcker 

sig över tid, från fredag till torsdag. Vilket då verkar vara något som man tillämpar på den 

aktuella skolan. Att läxan sträcker sig över tid går helt i linje med vad Gatens (2016) skriver 

när han tycker att det är dags att bryta som han säger, den traditionella läxan som ges ena 

dagen och lämnas in nästa. Cooper (2007) menar däremot att läxa för elever i de yngre 

åldrarna bör bestå av kortare läxor som istället ges oftare eftersom de yngre elevernas 

förmåga att koncentrera sig på samma sak under en längre tid är begränsad.  

Eleverna i min studie uttrycker även önskemål om att få flera matteläxor just för att matte är 

så kul och att det betraktas som lyx när det händer. Detta för tankarna till Landers (2013) 

beskrivning av läxan när hon skriver om checking in. Elever som är motiverade ser också 

fördelen med att ha läxa menar hon.  

 

Läxan som repetition och övning 

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen en viktig del (Säljö 2000). Om det inte 

finns en fungerande kommunikation mellan lärare och elev kan det vara svårt att förstå vad en 

läxa är. Det kan också vara svårt att ifrågasätta om läxan är bra eller dålig om det inte finns ett 

samtal omkring läxor. Warton (2001) skriver också att det är viktigt att eleven är delaktig i 

diskussionen omkring läxan och att denne förstår syftet med den. Hon menar att läxan ska 

utgå från elevperspektivet. 

 
Elevernas uppfattning om varför de tror att de får matteläxa och varför matteläxan ges, är att 

de ska träna på det som de gjort i skolan. Det är då framförallt frågan om att träna på addition 

och subtraktion bland de yngre och de fyra räknesätten bland de äldre. Detta kan då kopplas 

till en av de fem olika typer av läxa som Skolverket tar upp (2014), nämligen repetitions- och 

övningsläxan. Skolverket skriver också att läxan ska hänga ihop med den pågående 
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undervisningen för att den ska få en tydlig funktion. (2014). Cooper (2007) å sin sida menar 

att ett varierat fördelat innehåll på läxan ger ett bättre resultat än en läxa som ges på det som 

gåtts igenom samma dag. Några av eleverna som jag intervjuat har en tanke om att de förutom 

att träna på skolmatematiken också ska visa att de kan arbeta hemma utan stöd från fröken. En 

av eleverna använder ordet ”bevisa” när den pratar om varför hon ska arbeta med 

matematiken hemma. Detta styrker då Landers (2013) teori om ”läxans cykel”. Det vill säga 

att eleverna får en läxa i skolan som de sedan ska ta hem och arbeta med antingen individuellt 

eller med hjälp av föräldrarna och när det är klart så tar eleven med den tillbaka till skolan och 

få feedback på resultatet.   

 

På frågan om vad de tror att de ska lära sig genom matteläxan så kan man också se ett mönster 

i att en del av eleverna ser det som att de ska träna på det de lär sig i skolan. Återigen kan man 

då koppla det till ett av de fem syften som Skolverket (2014) anger. Nämligen repetitions- och 

övningsläxan. Även Hellsten (1997) tar upp att läxa som färdighetsträning troligen är det 

vanligaste syftet. Medan några andra elever, förutom att de ser det som en repetitions- och 

övningsläxa, även kopplar ihop läxan med att de ska tillgodogöra sig kunskaper för framtiden 

och att de ska kunna göra det utan att fröken finns med. Enligt Skolverket (2014) handlar det 

då om en förberedande läxa och en läxa där eleverna ska komma i kontakt med det som finns 

utanför skolans värld. På samma sätt skriver även Gatens (2016), som menar att läxan ska 

vara en förlängning av skolarbetet i hemmet. Eleverna ska både kunna göra klart och repetera 

det som gåtts igenom i skolan och även kunna förbereda sig inför det som ska komma. 

Landers (2013) pratar då om de elever som ser läxan som en möjlighet att vidareutvecklas och 

kopplar ihop läxan med något positivt är elever som också förstår syftet med läxan.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet (2000) så innebär det att om läxan är en repetitions- 

och övningsläxa så måste den ändå vara utformad så att eleverna ställs inför en viss utmaning 

och inte bara repeterar det de redan kan och är säkra på. Detta kräver i sin tur att 

kommunikationen finns mellan elev och lärare och att det skapas en förståelse. Utifrån 

Ahlberg (2001) så måste lärarens intention vara att få eleverna att se matematiken som något 

intressant och något som de har användning av. Eleverna behöver få vara mera delaktiga, då 

attityd och förhållningssätt till matematiken har en avgörande betydelse för den fortsatta 

utvecklingen. Vilket skulle, enligt min tolkning samt resultatet i den här studien, kunna betyda 

att samspelet mellan lärare och elev behöver utvecklas.  

 

 

Engagerande läxor 
 

Återigen kommer jag in på Vygotskij teori om den närmaste utvecklingszonen  som beskriver 

hur elever ska utmanas till att klara av att lära sig saker som ligger strax över den kunskap de 

besitter just för tillfället (Säljö, 2000). Övervägande antalet elever i mina intervjuer uppfattar 

att matteläxan är för lätt och att den går alldeles för snabbt att göra. Vilket då inte stämmer 

alls väl överens med Vygotskijs teori. De uttrycker dock önskemål om att få svårare läxor och 

läxor som ska ta mera tid i anspråk. Några berättar hur de själva ibland kan få välja en svårare 

läxa om man vill, men att valet görs av eleven själv och är inte tilldelat av läraren.  

 

”Matte är kul”, uttrycker en elev.  
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Cooper (2007) skriver att läxan ska vara utformad så att den uppmuntrar elever till att lära sig 

och att det främjar attityden gentemot skolan. Vidare säger han att läxor som individualiseras 

och baseras på elevens lärande kan ge ett bättre resultat. Grootenboer (2009) för ett liknande 

resonemang när han skriver att läxor som är för lätta fyller en mycket liten funktion eller 

ingen funktion alls. De kan lika gärna göras i skolan skriver han. I mina intervjuer tycker 

eleverna idag att läxan är för lätt och önskar sig en svårare läxa. En elev påpekar till och med 

att det är tråkigt för att det blir för lätt. Detta stämmer då inte alls överens med vad Westlund 

(2004) skriver.  Hon menar att eleverna främst betraktar läxan som ett tecken på någon form 

av brist, att det är något man inte kan eller klarar av.  

 

Eleverna i min studie önskar sig svårare läxor. Här säger då bl.a. Grootenboer (2009) att läxor 

som däremot är för svåra fyller en mycket liten funktion och kan istället uppfattas som ett 

straff. Läxor ska erbjuda varje elev att på ett individuellt sätt kunna delta i undervisningen 

skriver Van Voorhis (2004). Ahlberg (2001) menar även hon hur viktigt det är att eleverna, i 

sin undervisning, får rätt villkor och förutsättningar för sitt lärande och inte bara tränar på det 

de inte klarar av för att komma ikapp sina klasskamrater. Då riskerar de enligt henne att 

förlora intresset. Förutom svårighetsgraden på läxan är det enligt Strandberg (2013) viktigt att 

ta i beaktande hur läxan tilldelas för att undvika konflikter i hemmet. Westlund (2004) har 

funnit att funktionen av läxa kan uppfattas på olika sätt. Eleverna tenderar att se läxan som 

något de inte kan och behöver lära sig, medan föräldrarna ser läxan som en möjlighet att lära 

sig.  

 

Min tolkning här är att en del av eleverna önskar andra typer av läxor. Eller som de uttrycker 

det: Svårare läxor. Grootenboer (2009) pratar om att läxor ska vara engagerande. Huruvida 

dagens matteläxor är engagerande nog för eleverna tycker jag kan diskuteras utifrån vad som 

framkommit i den här studien. Jag tror att precis som Cooper (2007) så ska läxor uppmuntra 

eleverna till att lära sig. Inte som idag, om man tittar på vad Westlund (2004) kommit fram 

till. Nämligen att eleverna betraktar läxan som att de ska göra något de inte kan eller klarar av. 

Vygotskij skrev om vikten av att barn utmanas inom den närmaste utvecklingszonen. För att 

göra detta behöver läxorna, enligt min tolkning, bli mera individanpassade. Elever idag, i min 

studie, ger inte bilden av att matteläxan är individanpassad. Ingen av eleverna uppger hur de 

själva får vara med och sätta prägel på läxan utifrån deras egen nivå. Då kan man också enligt 

mitt sätt att se på det fundera på om de verkligen uppfattar syftet med läxan. Ett sätt att hitta 

det skulle kunna vara en ökad tydlighet gentemot eleverna vad som förväntas av dem vid 

varje tillfälle som matteläxan delas ut och på så sätt också få dem att förstå vad syftet är.  

 

Allt detta sammantaget är något som jag kommer att ta med mig i min undervisning och i hur 

jag väljer att tilldela matteläxan till mina elever i framtiden. Varje elev behöver som sagt 

utmanas inom den närmaste utvecklingszonen enligt Vygotskijs teori. Om matteläxan gör det 

då tror jag också att vi kommer att få elever som längtar efter att få lära mera, helt i linje med 

vad Landers och Ahlberg (2013; 2001) skriver också. Ahlberg skriver även, utifrån 

elevperspektivet, om vikten och intentionen med egen planering. Hon menar att eleven ska 

lära sig att ta ansvar och göra en bedömning av sina kunskaper i det fortsatta lärandet. 
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Hur syftet med matteläxan kopplas ihop med återkopplingen 
 

I min studie hittar jag väldigt lite eller näst intill inget som tyder på att eleverna får en 

återkoppling på matteläxan i skolan. Däremot framkommer det i mina intervjuer att det finns 

önskemål om att eleverna ska få visa vad de gjort och hur de löst sin läxa. Både Skolverket 

(2014) och Strandberg (2013) skriver här att det finns kopplingar som visar på en tydlig 

funktion mellan utformningen av läxan och den återkoppling som ges på läxan i skolan. 

Landers (2013) skriver om vikten av att få eleverna att förstå meningen med läxan. Enligt 

henne handlar det om elever som antingen köper funktionen med läxa eller inte alls förstår 

vilket syfte den ska ha och att det får vidare påverkan på den fortsatta utvecklingen och 

meningen med läxa.  

 

Van Voorhis (2004) skriver å sin sida att det finns lärare som sällan eller aldrig ställer sig 

frågan om syftet med matteläxan. Hur ska man då i skolan kunna följa upp och ge eleverna 

återkoppling på en läxa som man inte har ett klart syfte med? Det är en tanke som jag slås av 

utifrån vad Van Voorhis (2004) skriver. 

 

Återigen vill jag komma tillbaka till det sociokulturella perspektivet. Syftet med matteläxan 

ska enligt min tolkning då vara att eleverna ska lära sig något som de inte kan eller är på god 

väg att lära sig. Hur ska eleverna då få en uppfattning om att de befäst något, lärt sig något 

nytt eller om de gjort det som förväntas av dem, om de aldrig får en återkoppling på att de 

faktiskt har lyckats/gjort rätt? Hur vet man att utmaningen ligger på rätt nivå? 

 

  

 

Avslutande kommentarer 
 

Förutom de resultat som presenterats ovan så tycker jag att det är värt att nämna att i mina 

intervjuer med eleverna såg jag en viss skillnad i hur de diskuterade runtomkring 

frågeställningarna. Det mest framträdande var att de elever som intervjuades ur åk 3 hade, 

enligt min tolkning, en betydligt större förmåga att reflektera och diskutera med varandra. De 

tänkte efter och gav lite mera utförliga svar än eleverna ur åk 1. Vad kan detta då bero på? Det 

skulle kunna vara så att de genom att ha haft matteläxa under en längre period också har fått 

en förmåga att reflektera och jämföra den med sin egen utveckling. De har utvecklat förmågan 

att se på sin egen kunskap och ställa den i relation till vad de behöver utveckla för framtiden. 

Det var också de äldre eleverna som hade mest förslag på hur de vill utveckla sin matteläxa 

och hur de vill att den ska återkopplas i skolan. 

 

Vilken betydelse kan den här studien då ha för lärares yrkesutövning? Sammantaget utifrån 

resultatet tycker jag mig kunna utläsa att jag som lärare behöver ha en bra kommunikation 

med eleverna för att öka deras förståelse för syftet med läxa oavsett ålder och nivå. Som lärare 

behöver jag även fundera på vilken typ av läxa jag väljer att ge eleverna och även ha en 

kommunikation med dem omkring detta. Dessa tankar stärks också utifrån det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000) samt utifrån övrig forskning och litteratur som jag presenterat. 
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Förslag på vidare forskning 

 

I min studie har jag undersökt elevernas uppfattning av matteläxan utifrån dessa båda 

frågeställningar: 

 

 Vilka uppfattningar har elever om varför de får matteläxa? 

 Vad har de för uppfattning om utformningen av matteläxan? 

 

Det skulle vara intressant att lyfta dessa båda frågeställningar utifrån hemmets upplevelser av 

matteläxan istället. Utifrån den forskning och litteratur som jag presenterat så framkommer 

det en del om att läxan kan uppfattas på olika sätt i hemmet och att den kan ge olika effekter. 

Som en utveckling på den här studien tycker jag att det  därför skulle vara intressant att bygga 

på utifrån elevperspektivet och även inkludera hemmet. Hur uppfattas matteläxan och dess 

utformning av hemmet? Vilka upplevelser finns i hemmet? Jag tror att det också kan vara en 

viktig aspekt i hur man ska tänka och utforma matteläxan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

XXXXXXXX  2017-02-14  
Hej,  
Jag heter Pernilla Hallberg och ska under våren skriva ett examensarbete vid 
Karlstad Universitet på 15hp. Mitt arbete kommer att handla om hur elever på 
lågstadiet uppfattar matteläxan. För att ta reda på detta har jag valt att göra 
intervjuer med elever i aktuell ålder. Eftersom eleverna är under 15 år måste jag ha 
målsmans godkännande för att få göra mina intervjuer.  
Jag kommer att följa Vetenskapsrådets etiska regler. För att läsa mera om dessa kan 
man gå in på http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml  

 Elevens deltagande i min intervju kommer att vara helt frivillig och den har 
rätt att avbryta närhelst den vill.  
 De svar som eleven lämnar kommer endast att användas av mig i min studie 
och kommer därefter att förstöras.  
 Alla elever kommer att vara anonyma. Inga namn på elever eller 
personuppgifter kommer att framkomma i min studie. Inte heller kommer namn 
på aktuell skola att finnas med.  
 Resultatet av den information eleven lämnar kan komma att finnas med i mitt 
examensarbete helt anonymt.  

Har ni frågor eller funderingar kontakta mig gärna på mail:    

xxxxx.xxxxx@xxx.xxxx.se  
Jag skulle vara tacksam över ert svar så snart som möjligt, dock senast 2017-02-22.  
  

Med vänlig hälsning Pernilla Hallberg  
  
  
Klipp av och lämna till lärare senast 2017-02-22 ______________________________  
  
Ja, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn får delta i intervju för Pernilla Hallbergs 
examensarbete i ämnet matematik under vt-17.  
Barnets namn:____________________________  
Målsman:_______________________________  
Namnteckning:___________________________  
 

 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml

