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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet var att undersöka på vilket sätt några föräldrar och elever hanterar läxan 

som en del utav matematikundervisningen och vad föräldrars och elevers uppfattning är om 

den. Jag ville även se om det fanns någon koppling mellan elevers syn på matematikläxan och 

förälderns, samt skillnader i de olika föräldrarnas sätt att uppfatta och hantera den. 

Undersökningen gjordes genom åtta kvalitativa undersökningar med fyra mammor och deras 

respektive barn i lågstadiet. 

 

Vad som framgick utav undersökningen var att inställningen till läxan skiljde sig betydligt 

mellan de två familjerna med invandrarbakgrund i motsats till de med helsvensk bakgrund. 

Barnens inställning skiljde sig dock inte så mycket från förälderns. Matematikläxan som 

metod bestod mestadels utav räkning av tal och var inte något som problematiserats utav 

samtliga parter. De svårigheter som stöttes på i samband med läxan var olika i diverse hem, i 

form utav uppställningar som ändrats i undervisningen, matematiska texter, samt språket. En 

önskan till mer information från läraren om hur föräldrarna kunde hantera matematikläxan 

önskades. 

 

Nyckelord: Läxa, hemuppgifter, matematik didaktik, föräldrainflytande, undervisning, 

minoritetselever. 
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Förord 
 

Vi har idag läroplaner som vägleder och visar vilka mål vi ska ha uppnått med våra elever. 

Till skillnad från tidigare läroplaner har dagens lärare själva ansvaret att lägga upp sin 

undervisningsmetod så att den på bästa sätt kan nå ut till eleverna så att de uppnår de uppsatta 

målen. Den här ”friheten” gör att vår kompetens som blivande lärare sätts på prov när vi 

kommer ut i arbetslivet. För att vi ska nå kompetensen går vi lärarutbildningar, som 

förhoppningsvis ska göra oss så professionella som möjligt så att vi kan gå ut och undervisa 

de individer vi kallar elever. Den förkunskap som vi får behöver inte alltid vara tillräcklig 

vilket gör att chansen att utveckla vår förkunskap ges genom C-uppsatsen. Då är meningen att 

ny kunskap ska ges för att berika vår kompetens och våra läsares, ytterligare. Den här 

uppsatsen är gjord för att berika kunskapen om hur undervisningsmetoden ”läxa” hanteras hos 

några elever och föräldrar samt deras attityd gentemot den.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



6 

1. Inledning 
 
1.2 Bakgrund 
 

Under min lärarutbildning för grundskolans tidigare år har kunskap getts om att hemmiljön 

och elevers bakgrund är av betydelse för hur de presterar i skolan. Det är även viktigt att ha ett 

bra samarbete med hemmet för att eleven ska få en lyckad skolgång. Fokus i min utbildning 

har mest varit på elever i skolan och lärarna. Läxor, som är den del av skolarbetet eleven tar 

med sig hem, har aldrig varit ett ämne som debatterats tillräckligt kring, enligt min mening. 

Jag har känt att jag vill vidga mina vyer gentemot hemmets betydelse för elevers prestationer i 

skolan.  

 

Ett av de mest debatterade ämnen i skolan är matematikämnet, som jag även haft som 

huvudinriktning i min utbildning. En fråga som länge varit i fokus är matematik didaktiken, 

hur den pedagogiska undervisningen kan läggas upp så att elever får en förståelse för den 

”abstrakta” matematiken. 

 

Skolverket gjorde åren 2001-2002 en kvalitetsgranskning om lusten att lära1 i ämnet 

matematik. Det visade sig att yngre elever hade matematik som ett av deras populäraste ämne, 

men att detta sedan avtog ju högre upp i årskursen de kom, dvs. ”lusten” att lära som eleverna 

hade i skolstarten blev olust ju högre i årskurserna många elever kom. Det framkom även att 

läroboken hade en central roll i matematikundervisningen, dock behövde det inte vara 

negativt, då hur den användes var mer av betydelse än att den används.  

 

Vidare visar forskning att hemmet hade betydelse för hur elever presterar i skolan. PISA 

(2000) The Programme for International Student Assessment som gör undersökningar mellan 

länder i utbildningsfrågor regelbundet, menade att ett barns föräldrars bakgrund när det gäller 

studier och yrke, samt resurser hemma var avgörande för hur det presterade i skolan. I vilken 

omfattning skiljde sig betydligt mellan länder. De menade att skillnaden i Sverige var mer 

mellan skolor än mellan hem.  

 

                                                           
1 ”… den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på 
egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap på egen hand och tillsammans med andra 
söka och forma ny kunskap”. (Skolverket 2003, s 8) 
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Jag har i min forskning valt fokusera på matematikdidaktiken då jag vill utöka mina 

kunskaper inom det ämnet i koppling med hemmet. Därför valde jag att undersöka begreppet 

”matematik läxa”.  

 

Carlgren & Marton (2003) menar att människor tänker, ser och erfar världen på olika sätt. 

Genom att vi utvecklar kunskapen om hur andra kan se och fungera i världen kan vi på så sätt 

få mer förståelse för andra människors tankar. Detta kommer att bidra till att vi på så sätt kan 

hantera olika slags situationer, då vi som lärare dagligen möter människor med andra 

uppfattningar än oss själva. 

 

Min egen skolgång, liksom andra bestod även utav matematikläxor. Min invandrarbakgrund 

gjorde det lite problematiskt då hjälpen jag fick utav mina föräldrar var på arabiska. Eftersom 

jag har en egen erfarenhet med problematik som kan uppstå med matematikläxan tror jag att 

det kan öka min förståelse för de som kan vara i samma situation. Men jag vill poängtera att 

detta gör att jag gör det här arbetet med en viss förförståelse till att problematik med 

matematikläxan kan förekomma. 

 

Det har inte varit svårt att hitta tidigare forskning till min uppsats där föräldrainflytande eller 

matematik är i fokus. Däremot fanns forskning om läxor inte i så stor omfattning. Litteraturen 

valdes på grund utav dess relevans och det som fanns tillgängligt. 

 

Det finns ett flertal examensarbeten som tar upp områden inom matematik ämnet. Vilket visar 

på att det är ett intressant och viktigt ämne som flera väljer att fördjupa sina kunskaper i. Men 

som samtidigt har det varit problematiskt för mig eftersom syftet med examensarbetet är att 

upptäcka något nytt. Efter en tids letande bland gamla uppsatser2 har jag funnit att föräldrars 

tankar i form av intervjuer inte är så utforskat.  

 

Jag har valt att inte ta med litteratur som berör elever med svårigheter i skolan vare sig det är 

sociala eller kunskapsmässiga eftersom jag tycker att det är ett stort område i sig. Jag väljer 

inte heller att diskutera kring begreppet genus då min fokus inte är att se skillnader i 

prestationer utifrån könstillhörighet. Jag väljer inte heller att ta med litteratur som berör 

förskola och förskoleklassen. Läxan som metod används i vidare mening i klass 1 och uppåt. 

                                                           
2 Uppsatser.se är en bra sida för gamla uppsatser. 
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Jag har inte heller valt att fördjupa mig i varför läraren väljer att ge eller att inte ge läxa till 

sina elever detta på grund av att jag vill se andra ordningens perspektiv3 men eftersom jag 

beskriver läxan som metod är det omöjligt att inte beröra lärares arbete. 

 

 1.3 Disposition 

 

Jag kommer att inleda arbetet med en litteraturgenomgång. Jag börjar med att försöka 

definiera begreppet ”läxa” utifrån tidigare forskning. För att på så sätt öka läsares förståelse 

för begreppet utöver sitt eget synsätt. Jag kommer kort att beröra matematikdidaktiken i 

skolan, hur den utvecklades i styrdokumenten och hur tanken bakom 

matematikundervisningen är ämnad att vara idag. På såsätt blir läsarna insatta i hur forskare 

resonerar kring dagens matematikundervisning och hur den är ämnad att vara och varför. Med 

detta vill jag även visa hur viktig uppläggningen av undervisningen är för elevers lärande. Jag 

tar även upp tidigare forskning i samband med läxor samt föräldrainflytande med utländska 

och svenska forskare. Detta för att öka kunskapen om föräldrars attityder gentemot skolan och 

deras inflytande att påverka exempelvis en undervisningsmetod.   

 

Sedan kommer jag till den empiriska delen av studien där jag redogör för val av metod och 

tillvägagångssätt. I resultatdelen sammanfattar jag relevanta diskussioner och kommentarer i 

form utav citat, som uppkommit i intervjuerna. Intervjuresultat sammanfattas sedan och 

skillnader samt likheter mellan intervjupersonerna lyfts fram. Jag kommer även i den här 

delen att diskutera resultat i samband med tidigare forskning.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 

Med det här arbetet vill jag undersöka på vilket sätt hemmet hanterar läxan som en del utav 

matematikundervisningen och vad några föräldrars och elevers uppfattning är om den. Jag vill 

även se om det finns någon koppling mellan elevers syn på matematikläxan och förälderns, 

samt skillnader i de olika föräldrarnas sätt att uppfatta och hantera den.  

 

Med detta arbete ska kunskapen om hur elevers hemsituation och bakgrunder kan se ut samt 

hur en metod i undervisningen som lärare väljer ses utifrån den andra partens perspektiv och 

hur den hanteras. 

 
                                                           
3Föräldrar och barn. 
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Arbetet skall även visa vilka kunskaper föräldrar kan ha om undervisning i matematik, samt 

var kunskaperna har erhållits. Denna kunskap ska förhoppningsvis kunna berika förståelsen 

för vilka olikheter som kan råda bland elever samt ge lärare en insikt om svårigheter eller 

utvecklande av kunskaper som förekommer utifrån denna metod i diverse hem. Kunskapen 

skall förhoppningsvis även ge information om hur mycket föräldrar engageras i 

undervisningen och hur stor kunskap de har om den. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

Hur ser föräldrar till ett par lågstadielever på läxan som metod i matematik undervisningen? 

Och hur hanteras den i deras hem?  

 

Hur ser den förälderns barn på matematikläxan och hur den hanteras i hemmet? 
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2. Tidigare forskning 
 

Författare är eniga om att lite forskning förekommer om läxor.  Hellsten (1997)  menar att 

utländsk forskning kan ha relevans för den svenska situationen genom att man ser på hur läxor 

hanteras i den vetenskapliga litteraturen och inte resultatet i sig.  Vidare menar Westlund 

(2001) att forskningsresultat måste tolkas med försiktighet då de kan gälla för en speciell 

kategori elever, en viss ålder, olika typer av hemuppgifter, olika lärare och specifika skolor, 

även olika typer av föräldrar.  

 

2.1 Definition av begreppet ”läxa” 
 

För att underlätta läsningen i arbetet görs ett försök till definition utav begreppet ”läxa”. Vad 

som framgår utav litteraturen är att definitionen av ordet ”läxa” är väldigt problematiserad. 

Ordet ”läxa” kommer dock att användas under hela arbetet.  

 

Österlind (2001) talar om läxan som ”hemarbete” eller ”hemuppgifter” och menar på att en 

läxa ”är allt skolarbete som görs utöver lektionstid, om än inte i hemmet efter skoldagen”. 

Vidare poängteras att många elever kan göra läxan på en håltimma eller i biblioteket. Hellsten 

(1997)  problematiserar definitionen av ordet läxa och menar på att en riktig definition inte 

finns. Men trots detta visar han på en möjlig definition: ”Läxa är det arbete som inte sker på 

lektionstid”. Han visar på fyra aspekter som kännetecknar en läxa. 1. Eleverna accepterar en 

uppgift given utav läraren 2. Läxan förhörs eller används på annat sätt 3. Elever tolkar 

uppgiften 4. Elever arbetar med läxan.  

 

Buell (2004) beskriver”homework”4 som:”Is work that a student does at home”. Läxan 

beskrivs enligt honom som ett arbete som görs hemma. Cooper (2001) definerar läxan som:”a 

task assigned to students by schoolteachers that are intended to be carried out during non-

school hours. D.v.s. En uppgift given utav en lärare med syftet att inte göras under skoltid. En 

läxa kan kännetecknas, enligt Cooper utav sju delar bestående av läxans ”amount”-mängd, 

”purpose”syfte, ”skill area”, hur den skall genomföras, ”degree of individualization”, om den 

skall göras individuellt eller i grupp, ”Choice for the student”, om det är frivilligt eller 

obligatoriskt, ”completion deadline”, tiden eleven har för att göra den färdigt och ”social 

context”, om man ska göra den själv eller få hjälp hemma med den.  

 

                                                           
4 Läxa 
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Ett sammanfattande del utav läxans definition är att det är uppgifter som görs utanför skolan. 

Den här ”uppgiften” har det debatterats om länge, vare sig den är till nytta eller ej. Våra 

tidigare läroplaner beskrev läxa som ”hemuppgifter” och var tydligt med i läroplanerna. Men 

försvinner under 90- talet ur de officiella styrdokumenten (Hellsten, 1997).  

 

2.2  Matematiken i utveckling 
 
Våra äldre läroplaner till skillnad från dagens hade väldigt detaljerade anvisningar som 

skapade trygghet hos lärare samt som de hämmade dem att utföra nya försök och idéer 

(Unenge  1999).  Det var inte förrän Lpo 94 kom som lärare fick ansvaret att själva lägga upp 

sin undervisning utan metodiska anvisningar. (Unenge, 1999; Mouwitz m.fl. 2003). Vi har 

idag mål och syften istället för anvisningar hur matematikundervisningen ska gå till. 

 

Enligt Unenge (1999) tonades ”räknandet” ner från att ha nämnts ett 40-tal gånger i Lgr 80 till 

att i Lpo 94 nämnas 3 gånger (i kursplanen för matematik) i samband med att problemlösning 

blev i fokus. Vidare skriver Unenge (1999) att dåtidens elever i den 9 åriga grundskolan 

använde sig ca 60 procent av tiden i matematik till att räkna med algoritmer, även vid 

problemlösning.    

 

2.3 Matematik är lika med svårt 
  

(Mouwitz m.fl. 2003) menar att matematik är ett väldigt abstrakt och svårt ämne som gör att 

elever kan delas in i ”snabbtänkta” och ”intelligenta” till ”obegåvade” och ”tröga”. Detta 

medverkar i att många elever inte kommer att tycka om matematik.  

 

Malmer (1999) fil. Hedersdoktor betonar även det här och menar i sin bok ”Bra matematik för 

alla” att problemet med matematik är att många barn får svårigheter. En debatt som pågått 

länge och Mouwitz m.fl. (2003) menar att matematik har en hög status men anses fortfarande 

vara ett av de ämnen som är svår att lära.  

 

Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) har tillsammans med myndigheten för 

skolutveckling gett ut häftet ”Familjematematik” (Trygg, L m.fl. 2004) i syfte att berika 

föräldrars och lärares kunskaper om hur matematik kan användas i annat än räkning. De 

beskriver att förutom att matematik kan ses som obegripligt, kan även människor se mycket 
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av matematiken i skolan som oanvändbar utanför skolan. Detta menar dem bidrar till brist på 

engagemang och glädje till matematikämnet.   

 

Malmer (1999)  poängterar att även många vuxna vid tanken av matematik påminns om 

misslyckanden och negativa erfarenheter. Den här känslan inför matematik kan vara på grund 

av att matematikämnet i sig är väldigt lätt att mäta. Då det består av mycket kvantitativt arbete 

som används vid exempelvis rättning av uppgifter och hur långt man har kommit. Vidare 

menar hon att uppläggningen för undervisningen är viktig för att kunna nå ut till så många 

elever som möjligt.   

 

Vidare menar (Mouwitz m.fl. 2003; Ahlberg, A m.fl. 2000) att lärare under deras egen 

skolgång, lärarutbildning och genom påverkan av olika aktörer i skola och samhälle har en 

egen ”ryggsäck” utav förkunskaper och i och med detta har de byggt upp en omformulerad 

och osynlig tradition kring vad matematik är och hur det skall undervisas. På det här sättet kan 

lärare lära ut matematik på olika sätt fastän uppnående och strävansmålen är lika för alla. 

 

Carlgren & Marton (2003) samtliga professorer i pedagogik beskriver i sin bok ”lärare av 

imorgon” en studie gjord utav Marton under mitten utav 80-talet genom observationer och 

intervjuer utav 6 lärare på samma skola som undervisade barn från samma 

upptagningsområde samt likadana åldrar. Syftet var att bli insatt i hur en lärares arbete kunde 

se ut. Marton kom fram till att dessa lärare hade olika sätt att skapa lärandemiljöer. Det 

spelade ingen roll att de befann sig i samma byggnad med samma ramar. Undervisningen 

skilde sig enormt. Han beskrev detta som att lärarna befann sig i olika läroplaner.  

 

2.4 Matematikdidaktiken 
 

Som framgick i tidigare text är våra läroplaner i ständig utveckling. Löwing & Kilborn (2002) 

menar att detta kan orsaka problematik då man måste kompetensutveckla aktörer inom skolan. 

Detta kan göra att lärare väljer att söka sin trygghet i tidigare, gammal pedagogik och följer de 

nya idéerna bara till ytan. Vilket gör att läroplanerna utvecklas men att skolan står still. 

 
Malmer menar (1999) att genom att endast arbeta med räkneuppgifter kan det för eleverna bli 

kvantiteten istället för kvaliteten som blir i fokus. Det är då rätt eller fel på uppgifter som blir 

det huvudsakliga och inte förståelsen av dem (Trygg, L m.fl. 2004). En tanke som stöds av 

ytterligare forskning.   
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Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivet på lärande och menar att vi har genom 

språket en unik förmåga att dela erfarenheter, både i vardagliga livet samt i skolan. Han menar 

att människans kunskap till mestadels är språklig och att barn utvecklas i samspel med andra. 

De medierande verktyg (både intellektuella och fysiska) som vi hanterar vår omvärld med är 

det som hjälper oss i vår inlärning. En av dem är språket.  

 

2.5 Matematiken och språket 

Matematiken består av en egen terminologi5 och dessa matematiska uttryck används sällan i 

vardagligt språkbruk eftersom man kommer långt utan det, ett exempel kan vara ”plus” 

istället för termen ”addition”. Man har mer ”informella” namn på begrepp och operationer 

(Löwing & Kilborn, 2002). 

 

Malmer (1999) menar att barn med ett väl utvecklat språk har de bästa förutsättningarna för 

inlärning jämfört med de barn som har brister i sitt ordförråd.  Ju högre upp i åldrarna elever 

kommer ju mer abstrakt och exakt blir den formella matematiken och då räcker inte 

vardagsspråket till. Många termer har samma ord som i vardagsspråket därför är det bra att 

elever förstår varje begrepp för att inte stöta på problem i matematiska texter. Vidare menar 

hon att många barn ser matematik som ett främmande språk eftersom de inte är bekanta med 

det sedan tidigare. Hon menar vidare på att många barn har ett svagt språk när de kommer till 

skolan som hon menar utvecklas i socialt samspel och att föräldrar inte talar tillräckligt med 

sina barn, utan att tv och video har ersatt samtalet. Trygg, L m.fl. (2004) betonar även dem att 

språket huvudsakligen har en socialfunktion och en av de faktorer som stärker barnets 

språkutveckling menar dem är högläsning och samtal mellan förälder och barn. 

 

I matematiken behövs ett bra ordförråd. Oftast får barn problem med jämförelseord eftersom 

barn (och vuxna) blandar ihop dem. Dessa blir så småningom viktiga i de matematiska 

texterna (Malmer, 1999). Många matematiska ord kan även förväxlas med vardagliga ord som 

exempelvis ord som: volym, bråk, rymmer vilket skapar förvirring (Löwing & Kilborn, 2008).  

 

Trygg, L m.fl. (2004) menar att barn får förståelse för matematikordens innebörd och lär sig 

uttrycka sina tankar genom orden om de möter matematiska begrepp och kommunicerar med 

                                                           
5 Matematiska uttryck som sällan förekommer i vardagliga sammanhang  (Malmer, 1999). 
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dem i olika muntliga och skriftliga situationer. Skolan är inte den enda mötesplatsen, utan 

även föräldrar som spelar matematikspel och då samtalar om det dem gör bidrar till detta. De 

menar att barns möte med ord ur matematiken och den begreppsliga förståelsen som de 

utvecklar är beroende av de erfarenheter barnet får av att använda dessa olika situationer inte 

bara i skolan utan även hemma. 

 

Kilborn & Löwing (2008) universitetslektorer i matematikdidaktik, beskriver i sin bok ”språk, 

kultur och matematikundervisning” deras erfarenheter med att arbeta med barn med 

invandrarbakgrund. De menar att skillnader finns tydligt i skolmatematiken världen över då 

exempelvis tecken som + och – har samma betydelse i olika länder men skillnader i 

beräkningar kan läsas och uttryckas på olika sätt6.  

 

2.6 Skola, föräldrar och matematikundervisningen 
 
I Lpo94 står det att: 

”Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med 

elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

utveckla innehåll och verksamhet.” (s 19)  

 

Detta skiljer sig från tidigare läroplaner, då dagens läroplan tydligt uttrycker vikten av ett 

samarbete med hemmet.  

 

I och med läroplanernas utveckling utvecklades också våra kursplaner. Löwing & Kilborn 

(2002) menar att i och med denna utveckling har kunskapssynen i de olika kursplanerna för 

matematik varit väldigt stora. 

 

Trygg, L m.fl. (2004)  skriver att många av elevers föräldrar gick i en skola där uppgifter var 

utformade på ett sätt som har medverkat i att många föräldrar uppfattar att matematikuppgifter 

bara har en korrekt lösning7. Jämfört med dagens matematikundervisning som lär ut barnen 

olika vägar och strategier i till exempel huvudräkning. 

 
Dysthe (2003) menar att man föds in i en kultur, gemenskap som är betydande för hur man 
utvecklas. 

                                                           
6 Ex. Tecknet för multiplikationstecken används internationellt som ett decimaltecken. Vårt decimaltecken 
används i flera länder för att markera tusental (Löwing & Kilborn, 2008). 
7 Exempelvis uppgifter som 2+3=_  
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Al fakir (2004) lärare i det invandrartäta området Rinkeby i Stockholm och som har lett flera 

projekt inom skolor, skriver i sin bok ”Skapa dialog med föräldrarna - integration i praktiken” 

att skolan är en viktig mötesplats i Sverige där kulturer förenas. Vidare menar hon att barnen 

till dessa föräldrar stöter på problem hemma eftersom deras föräldrar inte pratar svenska alls, 

eller inte så bra. I vissa fall kan de vara analfabeter och inte gått i skola alls.  Även dem som 

bor i segregerande områden stöter på problem då de inte möter svenska barn eller vuxna. 

Detta ger dem inte samma möjligheter som ”svenska barn”.  

 

Då kursplaner har utvecklats kan svenskfödda elevers föräldrar ha en annan erfarenhet och 

uppfattning av matematik än vad deras barn har. Även en elev med invandrarbakgrund eller 

föräldrar med invandrarbakgrund, har med sig, från en tidigare skolgång i en annan kultur, en 

annan uppfattning och erfarenhet av matematik (Löwing & Kilborn, 2008).  Detta kan även 

bidra till att föräldrar inte riktigt vet vilka krav som ställs på deras barn.(Löwing & Kilborn, 

2002). Genom att då få med föräldrar i arbetet istället för att bara informera dem kan man på 

detta sätt få dem mer delaktiga och öka förståelsen för lärarens arbete (Ahlberg, A m.fl. 

2000). Vid samtal med föräldrar kan skolans mål i matematikämnet och undervisningens 

innehåll och arbetsformer med föräldrarna” tydliggöras.  

 

Ett hinder som kan uppstå vid föräldraengagemang är dock att föräldrar kan ha egna negativa 

erfarenhet av sin skolgång som lever vidare och överförs på sina barn (Ahlberg, A m.fl. 

2000). Även att föräldrar som inte är bekanta med den metod i matematikundervisningen som 

läraren använder sig utav kan bemöta läraren med misstro och förvåning.  

 

Al fakir (2004) menar att då skolans uppgift och mål inte alltid är så självklar för elever, 

föräldrar och personal och detta kan skapa missförstånd, inte minst mellan föräldrar uppväxta 

i en annan kultur. 

 

Trygg, L m.fl. (2004) menar att även om föräldrar ser matematik som ett viktigt ämne och vill 

allt bra för att eleven på bästa sätt skall utvecklas i ämnet, känner de inte alltid sig helt trygga 

i ämnet. Detta bidrar till svårigheter när de ska hjälpa barnen med eventuella hemuppgifter. 

Även de föräldrar som tycker om matematik, kan känna en viss osäkerhet inför ämnet då de 

inte vill förvirra barnen eller lära ut en ”felaktig metod”.  

 



16 

Johansson & Orving, (1993) Genomförde under året 1978 en longitudinell fältstudie i Luleå 

kommun kring samarbetet mellan hem och skola. Studien bestod utav 148 lärare, 167 elever 

och deras föräldrar i åk 1-3. I slutet utav den 3åriga studien kände lärarna att samarbetet 

vidgade läraren till mer kompetent och medverkat i säkerhet och trygghet jämfört med 

ensamhet och otillräcklighet. I studien framkom även att både elever, lärare och föräldrar var 

positiva till ett ökat samarbete. Huvudansvaret för samarbetet ansåg hälften av föräldrar och 

lärare ligga på skolan. 30 % av föräldrarna ansåg det ligga på hemmet. När det gällde 

information var det hälften av föräldrarna som inte ansåg sig känna till den kunskap om 

skolan, de mål och riktlinjer som fanns för grundskolan. Men dock ansåg lärare att 

informationen givits. Detta försöktes ge en förklaring utav forskaren att lärarna omsatt 

läroplanens tankar i den pedagogiska praktiken, utan att uttryckligt hänvisat till läroplanerna, 

vilket han menar visar vikten av att lärare konkret kopplar sitt budskap till exempelvis 

läroplanens formuleringar.   

 

Vad som framgick av ett klassmöte var att föräldrar hade en tendens att jämföra sin egen 

skolgång med sitt barns. En förälder uttryckte: 

”Då fanns det inga problem, man hade respekt för läraren, man vågade inte busa” ”Skolan 

idag använder ej samma undervisningsmetoder som förr”.  

 

Vidare svarade i åk 2 mer än hälften att lärare o föräldrar ganska ofta lyssnar på deras 

önskemål vad gäller undervisning. I åk 3 var eleverna positivare och även där mer än hälften. 

Föräldrarnas känsla av säkerhet till läraren ökade ju högre upp i årskursen de kom. Lärarna i 

åk 1 hade inte i större utsträckning diskuterat skolarbetets innehåll med föräldrarna. I åk 2 och 

3 ansågs dem att det diskuterades. Både föräldrar och lärare bedömde det väsentligt att 

diskutera innehållet i skolarbetet liksom förankra verksamheten till barnens vardag. Vad som 

framgicks utav studien var även att lärarnas samarbete med pappor var bristfälligt.  

 

Ståhle, (2002) Genomförde under åren 1997, 1998 en undersökning utav föräldrars, med olika 

socioekonomiska8 bakgrunder, attityder, handlande och kunskap kring deras möjligheter till 

föräldrainflytande till deras barn i åk 1-3. Studien bestod utav 879 enkäter och uppföljning 

med 57 intervjuer . I studien framkom att inflytandet över regler och organisation var mer av 

intresse än val av lärare och arbetsmetoder. En majoritet utav föräldrarna tyckte att 

                                                           
8 Ståhle utgår från centralbyråns socioekonomiska indelning, där man utgår från människors position och villkor 
i arbetslivet. 



17 

informationen de fick kring sitt barns lärande var nöjda dock var de svenska föräldrarna något 

nöjdare än föräldrar med invandrarbakgrund. De flesta föräldrarna ansåg att den information 

de fick om undervisningens uppläggning var tillräcklig men däremot var endas var fjärde 

förälders insatt eller hade kunskap om skolans mål och läroplan. Ofta informerade skolan om 

att läroplanen fanns sen var det upp till föräldrarna hur de tog del utav den. Många föräldrar 

önskade mer tillgänglig information. Majoriteten av föräldrarna ansåg även att den bästa 

informationskällan var utvecklingssamtalet och var nöjda med den.  Men dock bara hälften av 

föräldrarna var nöjda med informationen från föräldramöten. Andra informationskällor som 

framkom var barnet, läxorna och veckobreven, i få fall förekom telefonsamtal. Många 

föräldrar ansåg att dagens samhälle ställde orimliga krav på föräldrar då barn, yrke, familjeliv 

och ett socialt liv skulle hinnas med. Därför tidsbrist en av anledningarna till att de inte 

engagerade sig i skolans formella forum. 

 

Al fakir (2004) menar att barn slits mellan två ideal som är hemmet och skolan. Hon menar att 

problemet med många av dagens lärare är att de utgår från en egen syn av hur en ”normal 

förälder” ska vara, och tänker inte på hur en invandrarförälders situation kan tänkas vara 

hemma, eller svårigheten med att förstå och tolka den svenska kulturen. Man bildar istället en 

fördom om att de exempelvis inte är intresserade, utan att veta bakgrundsfaktorn med bristen 

på tid att ens reflektera över den. Detta bidrar till att en envägskommunikation uppstår, där 

läraren endast ger information om regler och hur exempelvis arbetet i klassen ser ut.  

 

Johansson (1993) menar att föräldrars deltagande i den dagliga verksamheten i skolan möter 

många hinder. Spänningen inför en auktoritetsperson, läraren kan vara ett hinder. Läraren 

representerar skolsystemet, vilket troligen många föräldrar har lite kunskap om.101 

 

Al fakir (2004)  beskriver att föräldrar (med invandrarbakgrund) menar att skolan inte ställer 

tydliga krav på barnen och ”att skolan förstör barnens framtid genom sina osynliga och 

otydliga gränser och sina lågt ställda förväntningar på deras prestationer. Det är även enligt 

föräldrarna skolans uppgift att både fostra barnen och att ta hand om eleverna bättre. Medan 

skolan ofta skyller på föräldrar och barnens kultur. Denna olikhet i synen på skolan medför att 

samarbetet mellan hem och skola försvåras. I intervjuer med invandrarföräldrar beskrivs 

olikheten med Sveriges pedagogik och invandrarföräldrars erfarenheter av skolan.”I skolan 

var alla barn lydiga och rädda för läraren. Läraren delade ut straff som var betydligt hårdare 

än mammas. Varför är det inte så i Sverige?”? Detta jämför författaren med dagens skola, där 
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en elev ges möjlighet att ta ansvar för sitt handlande i skolan. Den här föräldern har då en 

annan syn på uppfostran vilket krockar med den svenska skolans syn, med barnet i centrum.         

I en intervju med 6 föräldrar med svenskfödda barn i en segregerad skola, samtliga 

arabisktalande framkommer att föräldrarna försöker påverka i föräldramötena, dock utan 

resultat. En åsikt som även delas av andra mammor: ”Föräldramöten i skolan är inte bra. Det 

händer ingenting! Man pratar och pratar med det blir inga resultat”. Vilket gör att en 

meningslöshet med föräldramöten uppstår. Däremot är inställningen till utvecklingssamtalen 

olika vissa är nöjda andra inte dock ges inte en förklaring tydligt varför. Flera av mammorna 

uttrycker även att samarbetet mellan lärare och föräldrar borde förbättras: ”Lärarna har inte 

kunskap om elevernas bakgrund eller deras kulturer, därför har lärarna problem. Skolan kan 

bli bättre om lärarna har ett effektivt samarbete med föräldrarna”.  

 

”Vi vill ha läxor, men de ger inga läxor som barnen tar med sig hem. Barnen säger att de gör 

sina läxor i skolan!” Även en annan mamma uttrycker missnöjet med att lärarna inte ger läxor 

när föräldern ber om det. En förälder uttrycker sig positivt inställd till den individuella 

metoden i skolan. ”Det lärde jag mig på en av dina föreläsningar, när vi pratade om den nya 

läroplanen”. Har då informationen lett till den förståelsen för det individuella tankesättet?  

 

Andersson (2003) gör i sin avhandling en undersökning genom 22 intervjuer med föräldrar till 

barn i åk 5 med mobbnings, sociala och inlärningssvårigheter om deras erfarenheter i mötet 

med skolan. Föräldrar i undersökningen menar att en förälder måste vara stark och kunna 

våga ifrågasätta och ställa krav på skolan och att föräldrar ska säga vad de tycker och vad de 

vill. De ska kunna säga ifrån om de upplever att något är fel och vara lyhörda för eventuella 

protester från barnen. Majoriteten av de föräldrarna upplevde det som deras ansvar att barnen 

skulle ha det bra i skolan. De såg idealläraren som en person som en god pedagog som kunde 

stimulera varje barn och ge konkreta uppgifter på deras egen nivå och att kunna göra 

skolarbetet intressant genom att utgå från barnets egna intressen. Även att läraren skulle 

kunna individualisera så att barnen kände att de lärde sig något. Dock hade dessa även 

negativa möten med skolan där upplevelser att skolan inte alltid lyssnade förekom. Utan att 

det var skolans bild som gällde och föräldrar känt sig överkörda utav skolan utan att lyssna på 

dem eller att ta till sig deras erfarenheter och önskemål. De menade även att 

kommunikationen mellan hemmet och skolan varit dålig. Initiativet till information eller 

samarbete hade kommit från föräldrarna.   
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Andersson (2003)  menade att det såg ut som att samarbetet med föräldrar ofta fungerade så 

länge barnet inte hade skolsvårigheter. Problemet uppstod i samband med att man letade efter 

orsaker till barnets svårigheter. 

 
 

2.7 Hem, skola och matematikläxan 
 
Trygg, L m.fl. (2004) menar att då samhället har ett officiellt ansvar för ett barns utbildning 

ligger ansvaret för ett barns lärande i en samverkan delad mellan föräldrar, barn och lärare. Ett 

nära samarbete bidrar på detta sätt till en positiv utveckling i elevens lärande.  

 

I Johansson & Orvings (1993) undersökning menar föräldrar att deras engagemang i 

skolarbetet ger barnen en positivare skolgång och att lärarens agerande och attityd till 

föräldrakontakter är många gånger avgörande för utfallet av samarbetet mellan hem och skola. 

Vidare menar hon att elever som trivs i skolan har större intresse att lära sig något i 

skolarbetet. 

 

Andersson (2003) beskrev att samtliga föräldrar till barnen med de sociala svårigheterna 

menade att de var medvetna om att föräldern har en stor betydelse för hur barnet anpassade 

sig i skolan. Även att barnets anpassning i skolan påverkades utav hur de har det hemma 

exempelvis i samband med skilsmässor eller en alkoholiserad pappa. Föräldrarna till barnen 

med inlärningssvårigheter ansåg att självförtroendet var det som medverkade i att barnet var 

duktigt i skolan. Att ett barn var sämre i ett enda ämne fick det att börja förlora tron på sig 

själv. Föräldrarna menade att hemmet var den plats där barnet fick sin grundtrygghet som 

skulle skydda och stödja dem i skolan. Även att familjen påverkades utav hur barnet hade det 

i skolan. Majoriteten av barnen höll dessutom på med olika aktiviteter på fritiden allt från att 

läsa i hemmet till att spela något instrument. 

 

Även Johansson & Orving (1993) visade i sin undersökning att majoriteten av eleverna hade 

någon fritidsaktivitet utöver skolan Föräldrarna såg fritidsintressen som en viktig del, för 

kamraters och intressets skull. Dock de som inte hade något fritidsintresse hade 

transportproblem eller att föräldrarna ville ha lugn och ro till barnet. 
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Cooper (2001) menar att läxan inte är den enda metoden för att barn lär sig utöver skolan, han 

menar att fritidsintressen är också en del utav barnens liv utöver skolan där de utvecklas och 

lär sig kunskaper. 

 

I en undersökning som Al fakir (2004) gjorde i sin föräldragrupp med 61st arabisktalande 

(även somaliska), kristna och muslimska föräldrar framkom att endast 15 % ansåg det som sitt 

ansvar att barnen hade en god studiemiljö hemma. De föräldrarna ansåg även att de bidrog till 

att barnen fick en plats där de kunde sitta och arbeta i lugn och ro hemma. De ansåg sig själva 

ha bra kontroll över barnens läxor. Ett problem gemensamt för de flesta föräldrar var att 

läraren ibland glömde föräldrarnas brister i svenska och föreslog för eleven att föräldern 

skulle förhöra barnet på läxan. Ett annat problem var att de föräldrar som var medvetna om 

problemet valde att ge läxa eller att inte ge läxa alls. Vilket hon menar gav fel signaler till 

barnen om föräldrarnas ”okunnighet”.   

 

Österlind (2001) skriver i sin rapport ”elevers förhållningssätt till läxor” att läxor som 

arbetsform är mer beroende utav olika bakgrundsfaktorer i som arbetsro och föräldrars tid, 

kunskap och engagemang.  

 

Detta betonar även Cooper (2001) som menar att påverkansfaktorer hemma är just om ett 

barns fritidsaktiviteter inte tar upp mycket tid, om det finns en bra plats hemma för barnet att 

göra läxan eller om det finns en tillgänglig vuxen som kan hjälpa till hemma. Allt detta 

påverkar hur läxan görs. Vidare menar han att elever är olika och har olika socioekonomiska 

bakgrunder så läxorna kan ha olika effekt på eleverna beroende på barnets individuella 

utveckling och resurserna hemma. 

 

Maria Larsson (2005) gjorde i sin uppsats en undersökning utav hur elever och föräldrar 

samarbetade hemma med läxan i matematik där fokus las på algoritmer. Samtliga föräldrar i 

undersökningen kände att problem uppstod i samband med att de hade en annan metod än 

barnet att räkna ut speciellt förekom svårigheter i samband med division. 

 

Kilborn & Löwing (2002) visar exempel på olika divisionsuppställningar som funnits inom 

matematiken undervisningen (det förekommer algoritmer även för subtraktion, multiplikation 

och addition, ca 30 olika algoritmer förekommer, endast, vid subtraktion): 
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Italiensk uppställning  Trappan            Stolen 

378      6          63                                63   
– 36   63                          6     378        �                   378        6 
   18 �      – 36               – 36 
– 18          18                  18 
     0                                – 18                              –18 
            0                    0 
 
   

Uppställningarna byttes allt eftersom de inte ansågs vara tillfredställande i undervisningen. På 

grund av det här menar Kilborn & Löwing (2002) att problematik i hemmet kan uppstå när 

eleven ber föräldrar om hjälp exempelvis med division. Deras skolgång såg annorlunda ut 

med andra metoder och regelsystem, även för invandrarföräldrar som är uppväxta och har gått 

i skolan i en helt annan kultur. Därför menar dem att lärare måste engagera föräldrar bättre i 

vad undervisningen går ut på och på vad man gör i skolan. Detta kommer då underlätta arbetet 

med hemmet. 

 

Cooper (2001) beskriver negativa och positiva aspekter som förekommer med att få läxa. 

Genom den positiva bilden utav läxan finns en tanke om att den skall ge barnet bättre 

självdisciplin, organisering av tid och ett mer självständigt arbete. Samt att föräldrar känner 

att de är engagerade i skolarbetet när barnet ber om hjälp. På så sätt blir även eleven medveten 

om att en kontakt mellan skola och hem finns. Men i motsats till detta, om elever spenderar 

för mycket tid på läxa kan det medverka i att de blir skoltrötta samt att barnet hämmas från 

fritidsaktiviteter. Även att förvirring kan uppkomma hemma i samband med läxorna, då 

barnen tar hjälp utav föräldrar till något föräldrarna inte är bekanta med. Han menar även att 

läxorna ökar skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever då hemförhållandena kan se 

olika ut. 

 

2.8 Skolan och läxorna 
 
Hellsten (1997) visar i sina studier hur de inblandade sågs läxan som ett självklart inslag i 

skolvardagen. Det var inget som ifrågasattes istället sågs i ett fall lärare som inte tog läxor på 

allvar som något negativt. Lärarna hade inte heller förklarat varför elever fick läxor, och det 

var inget de tillfrågade de hade tänkt på förrän de fick frågan. Vidare menar han att läxor 

alltid är något som alltid har förekommit i skolan och har varit ett verktyg för inlärning. 

Därför hade många elever inställningen att läxorna hörde till skolan och att det inte var något 

att göra åt. Eleverna såg läxorna som något som skulle hinnas med mer då lektionstiden inte 
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räckte till. Majoriteten av eleverna menade även att betyg kunde sättas efter hur läxorna 

sköttes. Det fanns skilda perspektiv om vad eleverna tyckte om läxan. Vissa elever såg den 

endast nödvändig i samband med förhör och att lära sig gjordes på lektioner medan andra 

ansåg att de lärde sig utav att sitta själva. Läxans omfattning bestämdes endast utav läraren. 

 

I Ståhles (2002) studie framkom att tre av fyra föräldrar var nöjda med informationen de fick 

om barnens läxor den del som inte var nöjd hade anledningen att det endast var barnet som 

fick information. Barnet kunde vara medvetet om läxan men inte i hur stor omfattning den 

var. Föräldrarna hade fått information om läxornas uppläggning vid terminens början. Ofta 

förekom bestämda läxdagar. Alla föräldrar hjälpte sina barn med läxorna men i olika 

omfattning beroende på om barnet bad om hjälp eller inte. Antal läxor per vecka varierade 

mellan klasser men dock mellan en och fem i veckan, vanligast två eller tre. Skillnaden 

berodde även på hur mycket barnen arbetade i skolan, det de inte hann med eller kunde utföra 

i skolan skickades hem och blev föräldrarnas problem, som inte alltid uppskattade av 

föräldrar. ”Min son är en väldigt omogen barnslig liten kille och i ettan och tvåan var det i 

praktiken så större delen av undervisningen bedrevs i hemmet/…/ och det är åtskilliga 

timmar.” Vid för svåra uppgifter var det motivation eller tjat som gällde från förälderns sida. 

Extraarbete framkom vid sjukdom. Föräldrar ansåg även att ett för stort ansvar lades vid 

barnen då vissa barn klarade sin planering och kom ihåg läxorna medan andra inte gjorde det. 

Där saknades stöd från lärarens sida. Vissa barn behövde även påminnelse om böcker som ska 

med hem för att läxorna skulle bli gjorda.   

 

En majoritet av föräldrarna hade uppfattning att skolan förväntade sig att de skulle hjälpa sina 

barn med läxorna. Detta var till och med ibland uttalat från läraren. Ett antal lärare hade gett 

information om hur de kunde hjälpa barnen med läxorna.”… Jag hjälper inte honom direkt 

men är det matte så rättar jag och är det högläsning så lyssnar jag. Jag vill att han ska ha 

gjort läxorna ordentligt”. Många föräldrar ansåg att en gräns fanns för hur långt 

föräldraansvaret kunde gå. Många lärare hade satt de gränserna exempelvis genom att be 

föräldern att inte rätt barnets läxa. Många föräldrar tyckte att för stort ansvar las på hemmen 

och hade en önskan om att skolarbetet kunde skötas under fritids på grund av barnens låga 

ålder då de var trötta på kvällar när läxorna skulle göras. I en reflektion utav vad meningen 

med läxan kan vara förutom att barnen skall lära sig, säger en mamma: ”Skolan vill att man 

ska hjälpa till med upprepningen, det de gått igenom. Det är väl också för att få inblick kan 

jag tänka mig. Vi ska vara delaktiga är nog tanken.”  Föräldrarna hade inte framför några 
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synpunkter på hur barnen skulle lära sig läsa eller räkna eller vilka böcker som skulle 

användas utan önskemål gällde främst missnöje eller önskemål om stöd eller hjälp. 

 

Hellsten (1997) menar att lärarna beskriver att syftet med läxan är att eleven ”får möjlighet till 

ett självständigt arbete i en lugn hemmiljö.” På så sätt befästs kunskapen och förståelsen ökar. 

Detta trots att dem vet att i vissa sammanhang råder inte denna lugn och ro.  

 

Cooper (2001) menar att yngre barn lättare distraheras hemma och ”flyter” iväg från 

studerandet då de så unga inte riktigt har lärt sig en bra studieteknik. Vidare har han upptäckt, 

utifrån sina egna studier att äldre elever har mer nytta utav läxan än elever i yngre åldrar. Han 

betonar att läxan inte endast speglar ett enda syfte, dock att oftast är huvudsyftet med en läxa 

är att öva in eller träna något. Han beskriver ytterligare syften med läxan, exempelvis som att 

upprätta en kommunikation mellan barn och förälder, göra uppgifter givna av skolans 

personal samt som ett straff till elever. 

 

Österlind (2001), beskriver i sin rapport ”elevers förhållningssätt till läxor” olika 

förhållningssätt till läxor som kan förekomma bland högstadieelever. Elevernas olika 

förhållningssätt kan vara: a) Frihetligt- tillförsikt och avspänt, eleven skjuter upp och väljer 

bort läxor. En elev i denna kategori beskriver i intervjun att läxan tar ifrån mycket av fritiden 

och att sex timmar i skolan borde räcka. b) Prestationsinriktat- stress och oro, eleven 

prioriterar att få höga betyg och poäng före intressen. Eleverna här beskriver vad de gör nu 

påverkar framtiden. De påpekar även att de inte insett i mellanstadiet allvaret i studierna och 

att de som slarvar i mellanstadiet sedan får svårigheter i högstadiet.  c) Godvilligt- acceptans 

eller iver, eleverna har en accepterande inställning till läxor. De menar även att läxor är 

nödvändiga för lärandet. d) Oreflekterat- osäkerhet och vaghet, dessa elever har även 

accepterat läxor dock har de inte argument för läxor och ger en kort beskrivning om hur de tar 

sig an uppgifterna. e)Motvilligt dvs. uppgivenhet som i studien byts ut mot ambivalent -

motstånd.  Dock menar forskaren att ett visst motstånd förekommer hos alla elever men är 

dominerande hos vissa. Dessa elever växlar i motivationen och har en defensiv hållning med 

en undvikande och passiv strategi. Många av dessa elever skjuter upp läxan på grund av att 

den anses tråkig, vilket gör att de har svårt att komma igång.  
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Kralovec & Buell (2001) diskuterar även detta då de menar att ingen utvärderar läraren i deras 

arbete utöver skoltiden när de ska rätta prov eller uppgifter, ibland kan det exempelvis gå en 

vecka tills barnen får tillbaka dem, men lärare kan ge ett sämre betyg på grund utav att elever 

slarvat med inlämningar av läxor. 
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3. Datainsamlingsmetod 
 

3.1 Fenomenografin 
 

Kvalitativ metod som både kan beskriva första ordningens perspektiv, alltså det som beskrivs 

utifrån, skiljer sig på så sätt från fenomenografin som endast berör andra ordningens 

perspektiv hur någon upplever något och som är en utveckling av kvalitativ metod (Marton 

m.fl. 1977 i Larsson, 1986). Detta gör att mycket tankar i den fenomenografiska 

forskningsintervjun har varit av inspiration i min studie då jag inte undersöker om något är 

sant eller falskt utan jag undersöker andra ordningens perspektiv på ett fenomen. Eftersom 

fenomengrafiska studier går djupare in på att förstå den intervjuades omvärld samt hur något 

framstår för dessa människor och inte hur något är gör detta att min studie inte kan vara helt 

fenomenografisk . Då mitt syfte inte är att gå djupt in på den intervjuades livsvärld eller 

beskriva hur något framstår för den personen och på så sätt öka en förståelse för mig. Utan jag 

vill beskriva hur något är hos den personen och en attityd mot en metod. Inte hur fenomen i 

omvärlden uppfattas vara, hemläxa kan inte riktigt kan betraktas som ett fenomen även om det 

har betydelse för utbildning. Fenomen beskrivs enligt Stensmo (2002):  

 

”… vad något uppfattas vara, dvs. vad och hur det (som 

är9 ) framträder i en människas uppfattning och 

erfarande.” (s 15) 

  

”… D.v.s. Hur omvärlden framträder i en människas 

uppfattningar.” (s 15) 

 

Fenomen inom didaktiken som kan studeras är t.ex. kraft, inlärning osv. Då det berör 

innehållet i undervisningen. I en fenomenografisk studie visar man människor att det finns 

olika sätt att föreställa sig ett visst fenomen som t.ex. inlärning. Detta ger en likhet med min 

studie då jag vill visa på hur det finns olika sätt att hantera en viss inlärningsmetod och olika 

inställningar till den. Min utgångspunkt dvs. den empiriska grunden är även intervjuer med 

människor, som har likheten med fenomenografin. Syftet är att komma ett svar under ytan, det 

underförstådda har jag likhet med när det gäller barnen eftersom jag vill se om det kan finnas 

något bakom deras svar. 

 
 
 

                                                           
9
 Första ordningens perspektiv. 
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3.2 Intervjuundersökning 
 
Syftet med arbetet är att se hur ett par föräldrar och elever hanterar matematikläxan i hemmet 

och vad deras uppfattningar är om den som en del utav undervisningen. Patel & Davidson 

(2003) beskriver i sin bok ”forskningsmetodikens grunder” att det är metoden som man väljer 

som bäst ska ge svar på ens frågeställningar i samband med den tiden och medel man har. 

Därför är det av vikt att hitta den metod som passar ens arbete bäst. Med detta i tanken har jag 

valt att använda mig utav den kvalitativa intervjun som metod. Där människors upplevelser är 

det som jag undersöker. För att visa kortfattat på vad en kvalitativ intervju går ut på, kommer 

här en beskrivning utifrån Jan Trost fil. dr och professors bok ”Kvalitativa intervjuer” (2005): 

 

”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man 

ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor 

får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär 

att man efter det att alla intervjuer är utförda sitter där 

med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och 

hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, 

åsikter, mönster och mycket annat.” (s 7) 

 

Anledningen till att jag har valt intervju som metod är på grund utav att jag vill ha reda på 

föräldrars och barns tankar om matematikläxan och hur de går till väga i arbetet med den. För 

att få fram dessa tankar måste elever och föräldrar få uttrycka sig och det gör de bäst i en 

intervju. Jag anser att jag kan få mer information och mer kan uttryckas i ett samtal än vad det 

skulle komma fram i form av en enkät, och eftersom jag ska belysa barnens tankar är det 

enklare för dem i tal än skrift då dessa är lågstadieelever. Jag vill inte heller se hur många som 

tänker likadant om matematikläxan eller föra någon statistik över hur många som svarade på 

ett visst sätt. Även osäkerheten kring vem som kan ha svarat på enkäten har gjort att en 

intervju är mer passande.  

 

Jag vill ha en förälders och barns inställning till ett ämne och förstå deras sätt att tänka, känna 

och resonera kring den (Trost, 2005).  

 

Med en kvalitativ intervju ser jag även personen ansikte mot ansikte, på så sätt kan en 

personlig kontakt upprätthållas och kan jag tillämpa mer djupgående frågor och svar än vid en 

telefon intervju eller en gruppintervju där kanske en blyg person inte kommer till tals (Trost, 

2005). Därför vill jag fokusera på att intervjua en person i taget och se dennes tanke.  
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Även syftet med val för intervju belyser Trost (2005) där han skriver att skillnaden med 

forskningsmässiga intervjuer och övriga intervjuer är att de bygger på konfidentalitet och har 

syfte att föra forskningen framåt och att lära oss mer om den sociala verklighet vi lever i. Det 

är det jag hoppas att göra med det här arbetet. 

 
3.2.1 Validitet och Reliabilitet  
 

En kritik till mitt val av metod kan vara att det endast är en metod. En användning av 

triangulering där flera delmetoder används inom området jag forskar om, skulle få fram mer 

data som man litar på än om man använder endast en metod (Trost, 2005). Däremot tror jag 

att en förstudie med enkätundersökningar bland flera föräldrar skulle kunnat göras om medel 

som tid funnits. 

 

 För att ytterligare kritisera mitt val av metod är att jag som intervjuare kan ha en påverkan på 

den intervjuade beroende på hur jag framställer frågorna och samtalar med intervjupersonen. 

Jag måste visa empati och vara så neutral som möjligt i mina frågor. Med en kvalitativ 

intervju finns det många påverkansfaktorer av den person som intervjuas som t.ex. 

språkbruket, klädseln osv. och eftersom man ser varandra är även gester och ansiktsmimik av 

betydelse (Patel & Davidson, 2003). Dessa faktorer kan även riskera att påverka den 

intervjuande i en så kallad försvarsattityd. Den pålitlighet som kan ifrågasättas är min tidigare 

bekantskap med de föräldrar med invandrarbakgrund och deras barn, detta kan medverka i att 

de ger en ”sanning” som skall imponera eller känner trygghet i den mån att det riktiga läget 

diskuteras. Dock har jag innan jag intervjuat de personer med helsvensk bakgrund försökt 

skapa ett samtal innan intervjun för att göra dem trygga i mitt sällskap och inte känna mig 

som en främling. 

 

Platsen för intervjun är även viktig, att hitta en plats där miljön är så ostörd som möjligt och 

samtidigt en trygg plats är inte alls lätt när man ska undersöka, men jag anser dock att jag 

försökt nå det här genom att intervjua samtliga parter i deras hem.  

 

Intervjuer med barn kan bli korta eftersom de kan ha svårt att sitta stilla, detta kan medverka i 

att ett visst barn kan få en kortare intervju än ett annat. (Trost, 2005). Barnet skall dessutom 

svara på frågor om sin hemsituation i samband med läxor, detta kan medverka i att denne inte 

säger ”sanningen” då det kan vara ett känsligt ämne eftersom föräldrarna är inblandade.  
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Larsson (1986)  tar upp begreppet fallgropar som också är ett problem inom kvalitativ 

intervju, då man kan missförstå den intervjuades svar och dra slutsatser utifrån sina egna 

föreställningar. Detta har jag försökt att förhindra genom att använda en bandspelare under 

intervjuerna som av användning vid transkribering av intervjuerna ordagrant. Samt kunskapen 

om validitet och reliabilitet under hela arbetet för att förhindra missförstånd under slutsatsen 

vilket har hafts vid tanke under följdfrågorna i intervjun. 

 

Johansson & Svedner (2006) skriver i boken ”Examensarbete för lärarutbildningen” att en 

kvalitativ intervju kan bli för strukturerad eller som en muntlig genomförd enkät om man inte 

lyssnar eller försöker förstå vad den intervjuade personen säger. Det kan även bli så att 

intervjun blir helt osystematiserad. Detta gör att man som intervjuare måste vara säker på sig 

själv i rollen som den intervjuade innan man går ut och gör en intervju. Detta har gjorts med 

hjälp utav testintervjuer innan intervjutillfället för att öka säkerheten i min roll som 

intervjuare. 

  

I och med att min studie även har bestått av ett litet antal personer kan jag bara uttala mig om 

hur det är i exemplet jag har studerat och inte hur det ser ut i allmänhet (Stensmo, 2002). 

Syftet med arbetet är just att få en inblick i hur det kan se ut hos ett par elever och föräldrar. 

 

3.3 Urval 
 

Jag har valt att göra min undersökning i form av åtta kvalitativa intervjuer. Fyra föräldrar och 

deras respektive barn som går i lågstadiet alla fyra medelklassfamiljer. Trost (2005) menar att 

en avgränsning till ett mycket litet antal intervjuer är bättre eftersom med fler antal intervjuer 

kan materialet bli ohanterligt och svårare att få en överblick. Det blir även svårare att se alla 

viktiga detaljer som förenar eller skiljer. Analysen riskerar på så sätt att bli ytlig.(Larsson, 

1986). 

 

Jag har valt att intervjua den förälder i hemmet som oftast brukar hjälpa till med 

matematikläxan och som är mest insatt i barnets skolarbete. En intervju med båda föräldrar 

närvarande skulle bli svårt att analysera där jag vill se skilda tankar mellan familjer och inte 

mellan föräldrar, om det nu skulle förekomma. De kan även vara någon som kommer mer till 

tals än den andra.  
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Intervjuerna tar plats i en liten stad i Mellansverige. Två utav familjerna har en helsvensk 

bakgrund10 och två utav familjerna har invandrarbakgrund11 och representerar vårt 

mångkulturella samhälle där familjer med elever till olika etniska bakgrunder förekommer i 

skolan och i samhället. Samt att jag ville ha olika slags familjer för att kanske upptäcka 

likheter och skillnader mellan dem. Trost (2005) skriver att i en kvalitativ intervjustudie vill 

man få en så stor variation som möjligt av de människor som man skall intervjua.   

 

De två invandrarfamiljerna är jag bekant med sedan tidigare på långt avstånd, men känner inte 

till deras hemförhållanden. Jag valde dessa två familjer för att de är arabisktalande, vilket gör 

att intervjun kan ske på arabiska, om de så vill, så att tankar för de intervjuade kan komma 

fram utan att dem hindras utav språket. Patel & Davidson (2003) menar att i en kvalitativ 

intervju är intervjuaren och intervjupersonen medskapare i ett samtal. För att underlätta det 

här samtalet är det viktigt att intervjuaren kan samtala med intervjupersonen så att den inte 

blir hämmad. Om en familj med invandrarbakgrund ska intervjuas är det relevant att de får 

komma till tals och uttrycka sig lika bra som en familj med svensk bakgrund får. Dessa 

familjer valdes även för att de har barn i lågstadiet. De två familjerna med hel svensk 

bakgrund är jag inte bekant med sedan tidigare men fick kontakt genom vänner som är 

bekanta med dem. Dessa valdes på grund utav deras barns skolsituation. 

 

3.4 Procedur 
 
Syftet med arbetet var grunden till intervjufrågorna. Efter att frågorna formulerats gjordes 

testintervjuer för att analysera mig själv som intervjuare samt att hitta eventuella fel och den 

ungefärliga tidslängden för intervjun (Johansson & Svedner, 2006).  

 

Innan intervjuerna gjordes godkände min handledare frågorna. De intervjuade kontaktades per 

telefon där tid och plats bestämdes. De fick inte se frågorna i förväg då jag inte ville att de 

skulle förbereda sig inför frågorna eller att diskussion skulle uppstå mellan förälder och barn. 

Men däremot fick de information om vad jag skulle intervjua om. 

 
Barnen intervjuades ensamma liksom föräldern, platsen i hemmet valde de själva. Alla 

intervjuades i respektive hem detta på grund av trygghetssynpunkten. 

 
                                                           
10 Med ”helsvensk bakgrund”, menas här att båda föräldrars morföräldrar och dem själva är födda i Sverige. 
11 Med ”Invandrarbakgrund”, menas här att båda föräldrarna är födda utomlands, att de har invandrat i en senare 
ålder och talar ett annat språk hemma än Svenska.  
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 Inom kvalitativ intervju förekommer begreppet standardisering och strukturering (Trost, 

2005). Med standardisering menar man till vilken grad frågorna är densamma och situationen 

är densamma för alla intervjuade. Alla intervjuades i hemmet men att de själva fick välja 

platsen ger låg grad av standardisering. Med strukturering menas vilket svarsutrymme en 

intervjuperson får. Struktureringen är kopplad till frågorna, och deras eventuella 

svarsalternativ är i fokus (Trost, 2005). Jag hade inte fasta svarsalternativ utan öppna frågor 

och de formulerades inte på ett sätt som ledde dem in på ett svar som ja eller nej, men 

däremot hölls följdfrågorna inom mitt område. Vilket ger hög grad av strukturering. 

 

Bandspelare användes för att undvika anteckningar under intervjuns gång, där koncentration 

på frågor och intervjupersonens svar underlättas samt att handstilen kan bli svår att läsa ut 

efter intervjun. Eftersom de intervjuades tillåtelse togs till ljudinspelning och att barnen 

tillfrågades innan hade ingen problem med det användes inspelning. Intervjuguide användes 

som stöd för frågor. Mina intervjuer hade en tidsperiod mellan 30 minuter och en timma per 

person. 

 
3.5 Databearbetning 
 
Efter varje intervjutillfälle lyssnades bandspelaren av och transkriberades i skriftlig form på 

datorn. De intervjuer som gjordes på arabiska översattes till svenska i transkriberingen. Efter 

att intervjuerna skrivits ut började bearbetningen genom att data lästes igenom ett flertal 

gånger och varje intervjupersons svar sattes under återkommande teman. Likheter och 

skillnader i deras svar försökte jag hitta. Vad som framkom tydligt var likheten i mammorna 

med invandrarbakgrundssvar i motsats till mammorna med svensk bakgrunds svar. Vilket 

användes i samband med sammanfattning utav resultatet. Föräldrarnas bakgrund var en av de 

faktorer som hjälpte vid förståelsen utav deras attityd till undervisningsmetoden. Min egen 

förförståelse och kunskap utifrån tidigare forskning var en tillgång för min tolkning och 

förståelse utav de jag intervjuat. Då jag har försökt förstå hur deras situation har sett ut när de 

använt sig utav läxan i hemmet eller deras olika attityder (Patel & Davidson, 2003).     

 

3.6 Etiska riktlinjer 
 
Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (vetenskapsrådet, 2002) i samband 

med mina intervjuer. De fyra huvudkraven är: 
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1.” Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens 

syfte”. De intervjuade informerades om syfet med arbetet och att intervjun var frivillig vilket 

gör att den kan avbrytas när den intervjuande vill. Även att informationen används i 

forskningsyfte och inte till personligt bruk. 

2. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Överenskommelse gjordes över att intervjun skulle göras i hemmet. Deltagarna fick även 

själva välja platsen i hemmet där de ville intervjuas. Målsmans godkännande togs för att 

intervjua barnen då de alla är under 15 år. 

3. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Det intervjuade beskrivs i uppgifterna med fingerade namn. Jag är den enda 

som känner till de intervjuade och att jag har tystnadsplikt. De intervjuade har även fått 

information om att deras svar endast bearbetas av mig dvs. det är bara jag som kommer att ta 

del utav ljudinspelningen. Handledaren tar del av datan nerskriven. 

4. ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”. 

De deltagande har informerats om att övriga lärarkandidater kan läsa och ta del av arbetet. 

Men att arbetet inte inlämnas förrän de deltagande godkänt det, eftersom arbetet är en 

offentlig handling. 

 

Deltagarnas ljudinspelning raderades direkt efter att jag skrivit ut dem. 
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4 Redovisning av resultat: 
 

Den här delen beskriver resultaten utav Intervjuerna. Frågeställningarna som kommer att 

presenteras och analyseras är följande:  

• Vad betyder matematikundervisning för samtliga parter? 

• Hur ser föräldern till de lågstadielever i undersökningen, på läxan som metod i 

matematik undervisningen?  

• Hur ser den förälderns barn på matematikläxan som metod i undervisningen? 

• Hur hanteras den i hemmet utifrån förälderns perspektiv? 

• Hur hanteras den i hemmet utifrån barnets perspektiv? 

• Vilka svårigheter samt positiva erfarenheter har stötts på i samband med 

matematikläxan? 

 

Resultaten visas i två delområden Inställning och Hantering av olika delar inom 

matematikläxan. Relevanta diskussioner lyfts fram som framkommit intervjuerna med både 

barn och föräldrar även i form av citat. De svar som valts ut ur intervjuerna har även varit dem 

som varit mest relevanta för studien. Jag har gett personerna namn som Mamma1, Barn1, 

Mamma2 osv. 

 

4.1 Föräldrarnas bakgrund: 
 

I samtliga intervjuer var det mamman som intervjuades. Här presenteras en kort beskrivning 

utav mammorna och deras respektive barn. Samtliga föräldrar kommer från en liten stad i 

Mellan Sverige dock en stad som anses ha en stor andel invandrare. Samtliga familjer bor i 

olika områden, dock är dem alla medelklassfamiljer med barn i olika kommunala 

lågstadieskolor.  

 

Två utav mammorna Mamma1 och Mamma2 är födda 1970, en utav dem har 

invandrarbakgrund. De andra två är födda år 1973, Mamma4 och år 1960, Mamma3. Tre 

mammor fem personer i familjen, en mammas familj består utav sju stycken, en annan utav 

sex. Två mammor är hemmafruar och två arbetar, men en är mammaledig och en är 

sjukskriven för tillfället. Alla är gifta och deras män arbetar. Mammorna med 

invandrarbakgrund kom till Sverige i slutet utav 90-talet på grund utav att de gift sig med en 

landsman bosatt i Sverige.  

 



33 

Mammorna med invandrarbakgrund beskriver sin skolgång och lärandet 

matematikundervisningen som katalogt där eleverna var mottagare för information, alla barn 

arbetade och skulle hinna med lika mycket och vara lika långt. De hade även mycket läxor, 

Mamma4 uttrycker det som: 

 

”Ja om du ska jämföra med Barn4 så var det mycket läxa ja. Mycket mer. Vi brukade få läxor 

varje dag, och vi hade alltid matte och allt annat. Annorlunda än Barn4.” 

  

 Mamma1 förklarar:  

 

”Man kan typ säga att när man kom hem klockan två satt man till halv sju på kvällen ungefär i 

hennes ålder. Vi hade mycket studier.” 

 

När jag ber mammorna jämföra skolan här och i deras hemland ges yttrycket utav att skolan i 

Sverige inte är lika hård och strikt som i hemlandet: 

 

”Ingenting. Här kan man säga att de leker med barnen fortfarande jämfört med där. Det är stor 

skillnad. Nu säger de att det har blivit lite bättre i X-land att de inte är lika hårda studier som förr 

men det är generellt sett fortfarande mycket studier. Du har minst tre läxor om dagen.” 

 

”Alltså svenskarna de går väldigt långsamt typ ta din tid att förstå. Jämfört med där, dem pushar på 

mer, det ska gå fort du ska göra, det finns inte tid. ” 

 

Mammorna är dock positivare till hemlandets undervisning jämfört med Sveriges 

”långsamma undervisning”. Mammorna tog hjälp utav närmaste släktingar som kunde hjälpa 

till med matematiken då pappan alltid arbetade och mamman var upptagen med hus sysslor 

och övre syskon, eller inte kunde då det var för svårt. De beskriver resan till Sverige som 

positivt då de menar att Sverige är ett bra land för att bilda en familj och barnen får en bra 

uppväxt, där man inte behöver oroa sig för krig och ekonomin. Det svåra är att komma till ett 

nytt land och inte kunna språket, dvs. att kommunicera som de vill. Dock menar dem att 

uppfostran i Sverige inte påverkar hur de uppfostrar hemma, dock att det enda som påverkar 

är skolan. 

 

Mammorna med helsvensk bakgrund beskriver sin skolgång olika mamman född 1970, (slutet 

utav Lgr 69 om man räknar med att hon började skolan när hon var 7), kallad Mamma2, 

beskriver undervisningen i matematik som varierad samt att det inte förekom så mycket läxor. 
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”Nej det var det ju inte, det var ju mycket såna här små spel och sånt där man hade.” 

 

”Nej det gör jag nog faktiskt inte. Ja tror inte vi hade inte så mycket läxor då. Inte på lågstadiet 

ettan till trean hade vi inte så mycket. ” 

 

Mamman fick hjälp utav föräldrarna mest med läxan dock av pappan i matematik då mamman 

själv arbetade som lärare och hjälpte med de övriga ämnena som var inom hennes 

kunskapsområde. 

 

Mamman född 1960, (början utav Lgr 69) kallad Mamma3 beskrev matematikundervisningen 

som kateder undervisning och mycket räknande i boken. Vid frågan om läxor beskrev hon att 

de hade mycket läxor fast mest läsläxa. Matteläxan bestod utav att räkna i matteboken 

hemma. 

 

”Det var ju mer lärarhandledda lektioner så man fick ju, alla skulle göra samma man tog kapitel 

för kapitel och alla skulle följas åt och det var liksom inte de som kunde mer skulle fortare fram 

utan man gjorde mera efter vad läraren hade sagt, man hade olika lektioner”. 

 

/…/” det var mycket att räkna i skrivböcker, precis som de gör nu hade vi skrivböcker.” 

 

Mamman berättar att hon mest tog hjälp utav hennes bror som var duktig i matte till att hjälpa 

henne, dock beskrev hon även det som problematiskt då han hade svårt för att lära ut eftersom 

han tyckte att det var för lätt och allt var så självklart för honom. 

 

Samtliga mammor förutom Mamma4 beskriver att de inte tyckte om matematik när de växte 

upp. Men att de aldrig har reflekterat kring varför. Dock genom intervjun gav mammorna 

reflektioner om varför de inte tyckte om matematiken under uppväxten. 

 

Mamma2:s intresse för matematik slutar i mellanstadiet: 

 

”För att jag var inte intresserad helt enkelt, av att lösa varför det blev, varför nånting delat med blir 

ett svar. Jag tyckte inte det var så intressant o ta reda på.”  

 

”Så att jag skyller inte på lärarna för att jag det kan jag ju inte göra men alltså hade undervisningen 

varit på ett bättre sätt så tror ja kanske att det hade blivit roligt.” 
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”Jag tror det har med läraren att göra. På vilket sätt han förklarar, hans varierande metod i 

undervisning och att han får en intresserad. Det kan finnas tråkiga lärare som gör det seriöst och 

tråkar ut en så att man inte tycker om det.” (Mamma4) 

 

Mamma1 uttrycker frustrationen över att lärarna inte brytt sig om barnet förstått utan att det 

var mätande utav kunskaper och lotsning12 som gällde: 

 

”Jag gillar matte det är liksom att jag inte förstod matten när jag var liten. Det fanns ingen som 

hjälpte en. Men nu när jag studerar matte på komvux, tycker jag att det är roligt. Jag förstår nästan 

allt och då är det bra, jag är nöjd nu, jag är glad, nu får jag allt till exempel Geometri. Jag förstår 

geometri, jag blev chockad. Förra gången när jag studerade, tänkte jag; Aha jag förstår det här, jag 

är inte dum! Men när jag var liten hjälpte ingen till och som jag sa, läraren följde eget schema, de 

kunde liksom inte stanna och vänta på mig, eller förklara bara till mig. De brydde sig inte om man 

förstod”.  

 

Mamma3 uttrycker delar av matematiken som ”vidrig” och menar även att det var mätande av 

kunskaper och att ha bra på prov var det som gällde, vilket enligt henne kan ha medverkat att 

matematik var tråkigt och på så sätt blivit svårt. 

 

”A. Jag tyckte det var svårt. Men nu när jag har läst det på, som äldre på Komvux. Så tyckte jag 

inte det var så svårt. Så det är ju lite intresse och motivation kanske.”  

 

Ett utav barnen, Barn2 gick i ettan, två barn i tvåan, Barn1 och 4, med en åldersblandad klass 

och ett i trean, Barn3 även i åldersblandad klass. Alla barn har börjat grundskolan i Sverige. 

Samtliga barn förutom Barn4 hade eget rum. Hälften bodde villa, andra två lägenheter och en 

i radhus. Samtliga barn trivdes i klassen främst på grund utav deras kamrater. De trivdes även 

med deras fröken på grund utav att fröken var snäll och rättvis. Barnen som hade 

arabisktalande föräldrar pratade både arabiska och svenska hemma13. 

 
4.2 Inställning till läxorna 
 
Mammorna med invandrarbakgrund kommenterade direkt att det gavs för lite läxa i 

matematik. Dessa mammor begärde även mer läxa regelbundet utav läraren.  Mammorna med 

helsvensk bakgrund var nöjda med läxan som gavs. Dock var samtliga mammor eniga om att 

                                                           
12 Carlgren & Marton (2003) Beskriver lotsning: ”Med lotsning menas att läraren lotsar elever förbi svårigheter 
eller inlärningshinder i stället för att vänta ut deras förståelse eller låta dem på allvar ta itu med svårigheterna” (s 
77). 
13 Svenska med syskon och vänner, arabiska och de ord de inte kan på svenska, med föräldrarna och vuxna. 



36 

för lite läxa skulle medverka i att barnet inte förbereddes inför kommande årskurser när de 

blev äldre och läxan ökade. Alla mammor menade att läxan alltid görs och lämnas in i tid, 

men att det förekommit gånger då barnet glömt läxan i väskan eller hemma. Men det var inget 

läraren gav så stor uppmärksamhet då detta inte hände ofta. 

 

”A, alltså att dem successivt ökar dem så, så att dem inte bara kastar på dem en massa”. 

(Mamma2) 

 

”Bättre att de förbereder dem från början med mer läxor så att de inte blir förvånade sen”. 

(Mamma 1) 

 

”Ok allt är så lätt nu, men sen när barnet blivit tonåring möter han på svårigheter och har massa 

andra saker blir skolan för svår för honom”(Mamma 4) 

 

”A men lite läxa är bra, för sen när dem kommer upp i femman, sexan och så vidare, så blir det 

mer läxor och lite jobbigare”. (Mamma3) 

 

Barnen hade olika inställningar till läxornas omfattning. Barn1 tyckte att det var lagom med 

tre läxor i veckan fastän det gjorde att hon kunde missa fritidsaktiviteter ibland. Barn4 var 

däremot osäker och gav inget riktigt svar, hon menade att den ursprungliga läxan var lagom 

men att mamman som alltid begärde mer läxa kanske inte var så lagom. Hon menade att hon 

fick mer läxor än sina vänner eftersom mamman begärde det, men att det inte var orättvisst. 

Barn3 tyckte om att få läxor fastän de ibland medverkade till att han blev sen till en 

fritidsaktivitet. Barn2 var nöjd med läxans omfattning och ville inte ha mer. 

 

– Jag tar sex sidor nästan varenda dag. Men den här gången sa hon att jag fick ta två sidor så jag 

skulle ta det lite lugnt.  

– Ok. Brukar dina vänner också ta sex sidor? 

– Nej dom behöver inte åka till X- land så dom behöver inte.  

– Ok, tycker du att det är orättvist? 

– Nej. (Barn4) 

☺=Nöjd �=Inte nöjd 
Läxans 
omfattning 

1 läsläxa och 
matte vid behov 

1 läs-, 1 matte- 
och 1 arabiska 
läxa 

1 matte, 2 läs, 
och 2 övriga 

 

Barn1 ☺  X   
Mer �Mamma1 

Barn2 ☺ X  X ☺ Mamma2 
Barn3 ☺    ☺ Mamma3 
Barn4☺/�Mindre   X  Mer �Mamma4 
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Mammorna med invandrarbakgrund tyckte att alla läxor var lika viktiga. Mamma2 tyckte att 

läsläxan var viktigast, då hon tyckte att det gjorde grunden för att lyckas i matte: 

 

”Alltså kan hon läsa ordentligt så kan hon ju läsa ett räknetal och förstå det.” 

 

Mamma4 tyckte matten var viktigast då barnet redan var duktigt i läsningen. Dock menade att 

likadan läxa varje vecka inte skulle ges till alla utan barn skulle få läxa efter deras behov.  

 

”Det är ju alltså, han läser ju nästan hur bra som helst, han behöver ju egentligen inte läsläxan, han 

är duktig på matten… men jag tycker ändå matten”.  

 

Även barnen hade skiljda svar om vilken läxa de ansåg vara viktigast. Barn3 menade att 

matten var ”roligast” då han gillade att tänka, och för att matten var viktig för framtiden i 

vardagslivet. Barn1 tyckte däremot att matten var mindre viktig då läsning, skrivning och 

arabiska var viktigare för kommunikation i livet. Barn4 var osäker och tyckte att alla var lika 

viktiga. Barn2 fick bara matteläxa vid behov och kunde inte svara på frågan. 

 

– Det är att man får jobba mycket, om man ska typ jobba i en kiosk måste man ju kunna räkna. 

– Det är viktigt, för att det är nödvändigt att kunna sen menar du? 

– A. (Barn3) 

 

– Matteläxan för jag måste bli klar med den innan sommaren. 

– Tyck..  

– Och läsläxan! Båda dem. 

– Dem är viktigast? 

– Fast den som är jätteviktig är arabiskan för annars kan jag inte prata med min mormor och 

morfar. (Barn4) 

 

Samtliga mammor blev förvånade över frågan om hur matematikläxan såg ut. Det var 

självklart för dem att matteläxan innebar att räkna tal i matteboken. Läxan kunde innebära 

några sidor ur matteboken när läraren ansåg att barnet behövde det, då det låg efter, 

regelbundna sidor från boken varje vecka, träning inför förhör och om barnet kommit efter vid 

en längre tids frånvaro. 

 

 

– Läxan som Barn1 får, är det alltid att arbeta i matteboken? 

– Ja, vad ska det annars vara? 



38 

– Ok, vad tycker du om det? 

– Jag vet inte, jag visste inte att man kunde göra något annat? (Mamma1) 

 

– Vad är det för matematikläxa Barn4 oftast brukar få? 

(Tyst) 

– Till exempel sidor att räkna i matteboken, stenciler eller något annat? 

– Alltså hon håller ju på med tiotal gånger och sånt. Alltså det beror på hur långt hon har kommit 

i skolan. Hon arbetar ju i skolan också, i klassen. Sen ger fröken henne tre sidor från boken att 

göra hemma. Det beror på vad hon är någonstans i boken. 

- Alltså läxan är då alltid att räkna i boken? 

– Ja. (Mamma4) 

 

Samtliga barn förstod inte heller frågan men var eniga om att räkning alltid förekom, dock 

fick alla förutom Barn2, räkna i boken. Barn2 fick stenciler hem på tal att öva på. Barn4 

menade att hon blev glad när hon fick ”roliga sidor i läxa”. Samt att matteboken innehöll få 

roliga sidor. Barn4 ger mig ett exempel på en uppgift i den roliga sidan där man ska 

experimentera med händer, dvs. en uppgift med matematik som handlar om allt annat än att 

räkna tal. 

 

– Om man är på en annan sida och vill komma till den andra sidan då vill man bara jobba och 

jobba och jobba - tills man kommer till den roliga sidan. 

– Ok. 

– Det kan man. 

– Ok, och vad tycker du om läxor då? 

– Ibland ger X mig, det är min fröken, a, ibland ger X mig roliga läxsidor. Och då blir jag bara så 

glad. (Barn4) 

 

 

– Vad är det för matteläxa ni brukar få?  

 (Tyst) 

– Att räkna i boken till exempel eller kanske någonting annat. 

– Räkna i en bok med fullt med siffror och lite miniräknare. (Barn1) 

 

– Vad är det hon brukar ge er då? 

– Det är såna här vanliga stora papper o ett häfte. 

– Ok, som ni får fylla i då? 

– Mm. 

– Men har ni i skolan någon mattebok. 

– A. 
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– Brukar ni få ta med den hem. 

– Nej. (Barn2) 

 

– Aha ok så det är fördjupningssidan du får i läxa?  

– A inte alltid men ibland. 

– Ibland. 

– Vi får i alla fall, vi fick en denna veckan. 

– E det då att man ska räkna eller? 

– Man tittar i boken så skriver man ner i ett annat block. (Barn3) 

 

– Att ni kanske får göra i boken eller? 

– Gånger, matematik eh tiotal o såna saker. (Barn4) 

 

Även vid matematikundervisningens utformning var det räkning i boken som var det 

självklara svaret. Mamma 3 beskrev att vad man idag lärde sig i matematik så ganska likt ut 

som på hennes tid hon beskrev dock att ju äldre barnen blev ju mer varierande skulle 

matematiken bli i skolan: 

 

”Matten var ju plus och minus. Jag tror inte det är så jätte stor skillnad på matten då och nu.” 

 

”Jag tror sen när de kommer upp, när det blir lite högre, då ska dem ju rita upp ett rum, eller mäta 

soffan och rita ut det på… Men då har dom ju kommit längre och så.” (Mamma3) 

 

I diskussion om dagen individualiserad undervisning, nämnde inte mammorna med svensk 

bakgrund något om det förrän ja gjorde det. De såg dock inget negativt med det men hade 

samtidigt inte fått så mycket information om vad det innebär mer än att varje barn gick i sin 

egen takt: 

 

”Nej nej dem jobbar i sin egen takt. Som en liten tävling (skratt). Han är så långt men nu har Barn3 

legat i en vecka i influensan och han vill ju vara lika som de andra, det blir ju lite som en 

konkurrans”. (Mamma3) 

 

Mammorna med invandrarbakgrund tog där emot direkt upp individualiseringen när det blev 

tal om undervisningen. De menade att skolan i Sverige var för lätt och långsam och menade 

att ett barn i deras hemland som var i samma ålder som deras barn här låg mycket längre fram 

och kunde mycket mer. Även att de var missnöjda med att varje barn gick i dess eget takt 

vilket kunde bidra till att deras kamrater kom längre fram i boken. De uttryckte det som 
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viktigt att barnet var ikapp sina kamrater och att alla barn var ungefär lika långt. Men en viss 

förvirring fanns hos Mamma1 då hon både var nöjd och inte. Även Mamma4 menade att brist 

på kunskap fanns om det. Mamma4 var nöjd med att man inte gjorde matematiken för 

abstrakt för barnen utan mer konkret i form utav exempelvis låtsaspengar eller cuisinare 

stavar osv. jämfört med hemlandet. 

 

”För att jag förstår inte det här med att hon nu jobbar med en mattebok, det finns barn som är 

redan färdiga med den. Vad ska dem göra då? Jag förstår inte det här lite.” 

 

”Problemet här i Sverige är att de har vant eleverna att allt är så lätt. Att barnen inte behöver jobba 

på utan ta din tid”. 

 

”Jag gillar faktiskt att alla ska följa samma schema men på samma sätt är det bra att varje barn får 

jobba i sin takt, men inte för långsamt.” 

 

Barnen hade svårt att förstå frågan med matematikundervisningen. Två barn hade dock 

kommit ihåg någon enstaka gång då de arbetat med ute matte. 

 

– Vad brukar ni göra på matten då? Vet du det? 

(Tyst) 

– Är det och räkna i boken eller.. Att ha matte ute kanske? 

- (skrattar åt mig) Nej.  

– Det brukar ni inte? 

– Nej vi får aldrig det. Det ända vi får göra är att mäta träd ute. 

– Är det när det står i matteboken som ni får göra det? 

– Mm. 

– Det är ingenting som fröken hittar på? 

- (skrattar åt mig) Nehej. (Barn4) 

 

– Ok. Tycker du att fröken gör samma saker på matten? 

– Näe. Det är bara vi har typ eh. På en tid ska vi göra eller typ vi säger på en halvtimme ska vi 

göra matte och läsa då har vi halva tiden matte och halva tiden läsa. Man får börja med det man 

vill.   

– Ok, är det alltid så att ni får räkna tal i matten bara. 

– De e typ, jag vet inte ifall vi gör det oftare men vi har i alla fall gjort det en gång då vi skulle 

hämta sexton stenar o sjutton pinnar o så ska man pussla det tillsammans. Det som är det 

tillsammans ska man gånga eller så.(Barn3) 
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– Så ni brukar få rita också ok. Så när ni får göra något annat än o räkna vad brukar ni få göra då? 

– Ha fritt och måla och sånt.(Barn2) 

 
 

Vid frågan om läraren engagerat dem i undervisningen framkom att kvartsamtal, veckobrev, 

läxan och föräldramöten var den främsta informationskällan. Dock var det ingen utav 

mammorna som visste varför barnet fick läxa eller varför den såg ut som den gjorde. En 

annan informationskälla var att föräldrarna var välkomna till skolan när de ville och att de fick 

alltid svar när de ställde frågor. Men frågor om metoden i undervisningen ställdes aldrig då 

det inte var något man tänkte på. Det var främst om hur barnet hade det socialt och hur långt 

kunskapsmässigt barnet var i skolan. Brist på tid var en utav de anledningarna till att 

mammorna inte kom till skolan. Men alla menade att de alltid medverkade vid föräldramöten 

och kvartsamtal. Mamma2 var med i en föräldraförening då skolan ansågs vara problemskola 

och mamman ville ha lite mer koll. 

Läroplanen var inget som de läst.  

 

”Nej det tycker jag att man har fått ta reda på själv. På kvartsamtal när man frågar hur dem gör och 

sådär då. Så att nej någon direkt information så tycker jag inte att man, sen har dem ju sagt att man 

kan gå ut på nätet och kolla på läroplanen och sådär, men det är ju klart det gör man ju inte”. 

(Mamma2) 

 

– Har du någonsin läst eller att läraren bett dig läsa läroplanen? 

– Läroplan? Nej. 

 

Även vid frågan om föräldrarna fått någon information om hur de kunde hjälpa barnen i 

hemmet med matematiken eller matematikläxan, var det inget som gavs förrän mammorna 

frågade efter den. Dock hade två mammor en gång, vilket de mindes vagt, fått information på 

ett föräldramöte. För att tillägga så önskade samtliga mammor mer information om vad 

barnen arbetade med i matematik eller hur mammorna kunde bidra till att barnet lärde sig så 

mycket som möjligt på matematikläxan. 

 

”Genom att vara med när han har läxor, på utvecklingssamtal eller… sen är jag ju själv om han har 

brister i något, då försöker jag själv sätta mig med han, om jag kan det hemma, och kan jag inte 

förklara för han då säger jag till honom: ”då går du till läraren” hon kanske har ett bättre sätt att 

lära ut på.”(Mamma3) 

 

”Vi har haft det på ett föräldramöte, då var det någon som tog upp nåt mattetal eller nåt sånt där”. 

(Mamma3) 
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”Det skulle vara bra att få hem någon lapp när de går in på något nytt, att dem tar och skriver upp: 

såhär räknar vi. För då är det lättare för oss föräldrar att hjälpa till om de behöver hjälp.” 

(Mamma2) 

 

”Nej vi går inte in i det, vi får säkert information om vi frågar men det blir det inte att man frågar”. 

(Mamma1) 

 

Samtliga mammor såg matematiken som ett viktigt ämne som kommer att användas genom 

hela livet. De menade att matematiken var till för att handla och betala räkningar och används 

i olika vardagssituationer. Samtliga mammor menade att i vilken omfattningen eller hur 

avancerad matematik man läste berodde på vad man skulle bli när man blev äldre. 

 

”Jo det är ju viktigt överhuvudtaget, det beror ju på vad du ska jobba med. Du behöver ju matte i 

det dagliga, om du ska ut och handla eller om du ska betala räkningar. A du ska veta allt det här 

med det ekonomiska då, och du behöver det om du ska bli byggnadsarbetare så behöver du ju 

måtta upp vad du än ska göra. Som kassör om du ska ge tillbaka, nu finns det ju ofta att det är 

skrivet. Men om det blir fel ska du ju kunna.” (Mamma3) 

 

”Sen kan jag ju tycka att all matte inte är nödvändig. Det beror på lite vad man ska bli. Plus och 

minus för att man ska kunna veta när man betalar eller när man ska köpa något eller betala 

räkningar eller något sånt. Men sen kan jag tycka att roten ur och allt sånt här är vidrigt 

(skratt).”(Mamma3) 

 

”Ja dels för att klara den här biten räkna ut procent och sånt när man är och handlar eller den här 

snabba överslagsräkningen tror jag ju på.” (Mamma 2) 

 

”Ja det beror ju på vad hon ska bli när hon blir stor, men det är bra att hon kan mycket matte i 

hennes vidare studier.” (Mamma4) 

 

Samtliga barn menade att matematik var att räkna och var något som behövdes i det 

vardagliga för att räkna ut saker exempelvis när man skulle handla. Dock menade Barn3 att 

all matematik inte behövdes eftersom man inte skulle använda allt i livet, och problemet med 

matematik var att det förekom för onödiga ord som man bara använde i skolan. 

 

”Jo det är en sak jag vill ändra på vår matte. Det är att man behöver inte skriva typ onödiga typ 

som produkt man kan ju bara skriva nio gånger sju. Så behöver man inte skriva a det är ju produkt 

eller vi säger att produkten är så. Så behöver man inte ,vad är produkten till nio gånger nio typ kan 

man säga”. (Barn3) 
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 ”Mm för om man inte kan matte, då får man inget jobb och då kan man inte få pengar o då kan 

man inte köpa mat och sånt”. (Barn4) 

 

Samtliga mammor visste inte varför läxan gavs, det var inget de reflekterat över eller tänkt på 

förrän intervjutillfället. Dock menade dem att den gavs i samband med att barnet låg efter i 

skolan, varit frånvarande, behövde bli starkare eller öva på något. Läxan var även för dem en 

förberedelse inför äldre årskurser där läxor blev fler och i större omfattning. Vad för ansvar 

som låg på föräldrarna var oklart för dem men de menade att de skulle vara till hjälp endast 

vid svårigheter, vid förhör eller om läraren lämnat någon information med läxan. 

 

Vad det gällde om vad de själva tyckte om läxa som metod, var alla för läxan. Men skiljda 

uppfattningar förekom om föräldrar i arbete. Hälften av mammorna menade att ifall föräldrar 

båda arbetade i ett hem ska det inte hindra dem från att kunna hjälpa sina barn med läxorna. 

Föräldrar måste ta sin tid, kanske efter jobbet eller på helger. Andra hälften menade att 

arbetande föräldrar kommer hem trötta efter en lång arbetsdag och vill ta det lugnt utan att 

behöva oroa sig om sina barns läxor. Läxorna skall kunna vara utformade att barnet kan göra 

dem själva. Mammorna med invandrarbakgrund menade att läxan medförde att barnet kände 

ansvar och att barnet skulle komma längre fram i studierna och inte ligga efter. Mamma1 

menade även att läxan var som en fritidsysselsättning istället för att titta på exempelvis tv, 

barnet gjorde något nyttig. Mamma2 menade att läxan var bra ifall den förhördes bra, eller 

följdes upp bra. Samt att läxan var bra ifall barnet inte hade en bra lärare, på så sätt kunde 

barnet förbättras hemifrån. Mamma3 menade även att så länge barnet bara var barn skulle det 

mesta skolarbetet göras i skolan så att barnet hade tid att leka på fritiden. 

 

”Det är viktigt att han hänger med i matten, för börjar han sakta efter då, då får dem problem. Så 

det är bra att han får komma hem och träna, ju mer han tränar desto lättare blir ju matten 

också”.(Mamma3)  

 

”Ja för mig gör det ingenting, dem får gärna ha det men inte för mycket. Jag tycker så liksom att 

nästan att skolarbetet ska man göra i skolan och för det är bara barn eller så.”(Mamma3) 

 

”Vi behöver egentligen inte ens hjälpa barnen, det är inte så viktigt. Det viktiga är att barnet 

försöker göra läxan själv. Om barnet klarar det är det ok, om barnet inte klarar det är det också ok. 

Fröken är den som ska rätta läxan vi behöver inte hjälpa dem i alla fall.”(Mamma1) 
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”Men det viktigaste är att barnet får läxa, att barnet vet att han har ansvar att när han kommer hem, 

har jag det att göra”. (Mamma1) 

 

”Jag tycker att istället för att dem på fritids säger till barnen att gå och leka med pärlor. Har du 

läxor gör dem istället för att komma hem klockan sex och göra det med dina föräldrar. Dem som 

har kommit från jobbet trötta och ska hinna med allt. Varför sätter de inte barnen och frågar vad 

har du för läxa, vi hjälper er och så.” (Mamma4) 

 

”Ja, jag tror ju säkert att dem lär sig mer på läxor om läraren inte lärarna är bra till exempel. För 

har dem bra lärare så tror jag att dem lär sig i skolan så att dem klarar sig första andra året utan en 

massa läxor. Såvida de inte kommer efter eller någonting sånt. Då tycker ja då ska dem ju 

ha”.(Mamma2) 

 

Alla barn var eniga att läxan var en del utav skolan. Läxan var inte något de funderat över och 

det märktes på barnen, som hade svårt att hålla en diskussion om läxan. De hade även svårt att 

förklara vad de menade med sina svar. Barn1 menade att läxor var bra att ha eftersom de 

bidrog till att man kunde räkna och läsa bättre. Barn2 hade svårt att svara på frågan men 

påpekade att för mycket läxa inte var bra. Barn3 hade svårt att svara på frågan men menade 

att en skola utan läxor skulle vara konstigt. Barn4 menade att läxan både var viktig och ibland 

rolig. Dock var en skola utan läxor inget hon kunde föreställa sig. 

 

– Men om du inte hade fått läxor då, vad hade du tyckt om det? 

– Men då blir jag tvungen av min mamma, jag måste ha läxor (rullar med ögonen). (Barn4) 

 
 

4.3 Hantering av läxan 
 

Alla mammor förutom Mamma2 var den person som barnet tog hjälp utav i matten. Detta 

berodde på att det var dem som var tillgängliga. Dock menade mammorna att det inte spelade 

någon roll vem som hjälpte till med läxan, bara det var någon vuxen som hade lite mer 

kunskaper. Mamma2 hade läxorna uppdelade dvs. pappan tog de läxorna barnet fick hem i 

matematik och mamman läsläxan. Då pappan inte var hemma, hjälpte hon till med 

matematiken.  

 

”Han är lite bättre på att förklara än vad jag är just när det gäller matte med, eftersom jag inte är så 

logisk så, så har han lättare att förklara”.  
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”Ja det är alltig jag, det har blivit så med alla barnen här. Barn3 har faktiskt lätt för sig i skolan så 

att det är inte svårt med det. Vilken läxa han än har kollar man alltid att han kan läxan.” 

(Mamma3) 

 

Mammorna förklarade även att barnen oftast förstod hjälpen de fick, men om det uppstod 

problem fick barnet vända sig till läraren. Hur mamman visste att barnet ”förstått” 

förklaringen var genom att barnet skrev talet rätt, att barnet fortsatte själv och klarade 

liknande tal. Föräldrarna hade olika svar när det gällde varför barnet ropade på hjälp som 

berodde på svårigheter utav olika slag eller i barnets personlighet: 

 

”Näe inte så himla ofta, det är ju slarvgrejer hon gör fel på också, hon vet det egentligen men så 

vill hon skynda sig och så.”( Mamma2) 

 

”När hon inte vet hur hon ska räkna vissa saker försöker jag visa henne hur hon kan tänka eller 

göra”. (Mamma4) 

 

”Mycket, för att hon vill ha uppmärksamhet. Det är allt. Hon är väldigt duktig men vill att jag ska 

se henne, typ titta jag är här”. (Mamma1) 

 

”Det är exempelvis om dem inte riktigt har gått igenom och han har kommit långt, då kan det vara 

såhär: vad är täljaren av dem här två talen, eller nåt sånt här. A men vad är täljaren, ja då får man 

gå och läsa där. Det är väl ungefär dom svårigheterna eller dom här lästalen som han ibland kan: a 

men tänk om du har det här talet är det plus eller minus då? A nä men då vet han, bara han får höra 

det själv, det kan vara lite jobbigt ibland och läsa och samtidigt tänka hur man ska räkna, men läser 

någon annan blir det lättare, då kopplar han lite lättare”. (Mamma4) 

 

Samtliga barn menade att de mest tog hjälp utav sina mammor med läxorna, eftersom det var 

dem som var tillgängliga. Barn2 tog hjälp utav båda sina föräldrar och ett äldre syskon. Barn3 

tog hjälp utav ett äldre syskon då ingen av föräldrarna var hemma. Barnen hade svårt att 

förklara varför de bad om hjälp men menade att det berodde på någon svårighet i matten de 

stött på.  Alla barn upplevde att de inte behövde hjälp så ofta. Barn4 menade att det var 

texterna som var svåra. Barn3 hade även det här problemet och främst med ”matteord” och 

deras betydelse i textsammanhanget. Alla barn förstod hjälpen de fick hemma, och såg ingen 

speciell skillnad mellan hjälpen de fick hemma och hjälpen de fick utav fröken. Dock tyckte 

Barn2 att fröken förklarade bättre än mamma då det var hennes jobb. Barn1 menade att 

mamman var bättre på att hjälpa till eftersom hon mer gav svaret än fröken som endast gav 

ledtrådar där hon fick tänka till själv och hitta svaret. Barn3, Barn1 och Barn2 menade att när 



46 

de inte förstod hjälpen försökte de själva annars gissade dem. Barn1 menade att mamman 

ibland var för upptagen med hushållsysslor för att hjälpa till. 

 

– Aha att hon inte kan hjälpa dig ibland för att hon är för upptagen. 

– A hon har diska och tvätta kläder och hon har ta hand om x2 och mata honom och hjälpa oss o 

städa. (Barn1) 

 

– Och vem är det du brukar fråga mest om hjälp? 

– Mamma för hon är mest hemma. 

– Tycker du att mamma förklarar bra? 

 (Nickar) 

– Vem tycker du förklarar bättre mamma eller fröken? 

– Eh, fröken. 

– Varför tycker du att fröken förklarar bättre? 

– För att dem jobbar i skolan och sånt. (Barn2) 

 

– Ok. Vad är det som brukar göra att du ber om hjälp? 

– Det brukar inte vara nåt som är svårt, det är då jag inte förstår vad något betyder eller så, 

faktorer och såna där ord. 

– Konstiga matteord? 

– A duvet såna där kvot, procent eller produkt eller såna där ord. (Barn3) 

 

Mammorna med invandrarbakgrund ville att barnen skulle göra läxan direkt när de kom hem. 

De menade att skolarbetet kom före andra aktiviteter och genom att göra det direkt slapp de 

tjat och barnet skulle sedan koncentrera sig på annat. Mamma4 hade som regel att Barn4 alltid 

skulle göra läxan före fotbollen och övriga dagar inte för sent för då skulle Barn4:s 

koncentration minska. Mamma2 ville att barnet skulle göra läxan efter kvällsmaten. På så sett 

förhindrades stress med läxan för att barnet skulle ut och leka och på så sätt kunde Barn2 sitta 

i lugn och ro.  

 

 

Alla mammor tyckte att det var viktig att läxan lämnades i tid för att slippa intrycket i skolan 

utav att barnet var slarvigt eller att barnet inte tog ansvar för läxorna de fick. Samtliga 

mammor menade även att inlämningen inte skedde i tid avspeglade sig på hur de var som 

föräldrar. Vilket skulle ge ett dåligt intryck till läraren.  

 



47 

”Ja hon kommer hem om hon ska göra det och gör läxan direkt. För att om hon gör något annat i 

mellan orkar hon inte sedan göra läxan. Hon blir: ee jag orkar inte, det blir för mycket tjat. Jag har 

märkt att om hon vill göra en sak gör hon den på 5 minuter men om hon har något annat som hon 

tänker på, tar det en timma för henne. Så jag säger till henne: nej du gör läxan först sen kan du leka 

med dina vänner”.( Mamma4)  

 

”Det är viktigt att han gör sina läxor och inte sitter för sent och gör dem, då blir han trött och 

gnällig och då funkar inte läxan. Man ska ju lära sig av att ha läxa inte bara göra den, så därför tar 

vi den innan det blir för sent”. (Mamma3) 

 

”Barn1 gör den direkt för att annars glömmer hon bort och orkar inte till sist”. (Mamma1) 

 

”På kvällen efter att vi ätit då, för då är det inte det här stresset med att dem ska ut och leka och så. 

Då kan dem sitta i lugn och ro då.” (Mamma2) 

 

Barn1 och Barn4 berättade att de gjorde läxan direkt när de kom hem och menade på att det 

var något positivt då det medverkade i att de gjorde färdigt det och kunde spendera resten av 

tiden på något annat utan att behöva oroa sig för att de har läxa. De menade att det var så det 

var och kunde inte svara på vem som bestämt det. Barn3 delade själv upp tiden när det 

passade, huvudsaken var att läxan gjordes innan fritidsaktiviteten och att den gjordes i tid för 

inlämningen, vilket han menade att mamman la stor vikt vid. Barn2 gjorde den på kvällen 

men hon kunde dock inte svara på varför. 

 

– Ok. Och när brukar du gör läxan? 

– Direkt när jag kommer hem (suckar). 

– Varför gör du den direkt när du kommer hem. 

– För jag vill det så slipper jag göra den sen. För då är det jobbigt.(Barn4) 

 

”Men det är ändå bara en läxa för de, jag har fått två läxor men, jag har fått tre läxor, men den ena 

ska jag läsa på kvällen. Den andra skriver jag typ tre frågor o så en som man inte behöver göra för 

den ska nog lämnas in på fredagen så man behöver inte göra den direkt.” (Barn3) 

 

Samtliga barn utom Barn2 var med i någon aktivitet utöver skolan. Det var en aktivitet som de 

själva var intresserade utav och som de själva valt. Mamma2 menade att Barn2 funderade på 

att börja någon aktivitet till nästa termin, men att det var något som var upp till henne då hon 

fortfarande var ung. Hur barnen kom till aktiviteten var olika. Antingen cyklade eller 

promenerade barnet då det låg nära, mammor turades om och samåka med någon, föräldrarna 

körde. Samtliga mammor tyckte att fritidsaktiviteter var nyttigt för barnen istället för att de la 
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sin tid på dataspel, tv och att det hade något att göra. Men detta skulle inte hindra barnen i 

skolarbetet. Dock menade mammorna med invandrarbakgrund att skolarbete låg före 

fritidsaktiviteter.  

 

”Ja, nu gör hon det i alla fall (skratt), men jag vet inte hur det blir sen. Man får ju minska dem ifall 

det blir för mycket läxa”. (Mamma4) 

 

Alla barn som hade aktiviteter utöver skolan beskrev dem som roliga, jättekul och ”älskar 

det”. De menade att de själva hade valt den aktiviteten de gick på eftersom det var av deras 

intresse. 

 

I diskussionerna om problem som stötts på i samband med läxan menade mammorna med 

invandrarbakgrund att problemet var med barnet och inte lika mycket med läxan. Mammorna 

med svensk bakgrund hade mer svårt med matematikdidaktiken och uppställningar: 

 

”Det är ju det här med att förklara, det är ju svårt att förklara hur man tänker efter det är ju så 

självklart för en du vet”. (Mamma2) 

 

”Hon är lat. A hon är jättelat. Hon är jätteduktig men samtidigt är hon jättelat. Hon vill inte göra 

någonting, det är samma problem med läsläxan också.” (Mamma1) 

 

”Så det är lite svårt att veta hur man ska lära ut till de mindre för att det kan ju vara självklart för 

en själv/…/ Man sitter här och försöker och försöker, och så kanske barnet vet på ett ungefär hur 

man ställer upp. Vi hade ju trappor förut, och hela tiden så ändras det ju, hur det ska se ut när man 

just räknar ut, svaret blir ju detsamma, men när man ska lära ett barn...” (Mamma3) 

 

”Barn4 är ett sånt barn som dagdrömmer mycket. Hon har lätt för att fara iväg i tankarna, och då 

får hon svårt att koncentrera sig”. (Mamma4) 

 

Mammorna med invandrarbakgrund såg inget negativt i skolarbetet med att de var 

tvåspråkiga, dock i takt med diskussionen framkom det att problem ibland uppstod. De 

menade att de var tvungna att förklara på båda språken. En mening kunde innehålla både 

svenska och arabiska ord. De menade att på arabiska förstod inte barnen helt och på svenska 

kunde mammorna inte uttrycka sig helt. Men detta såg dem inte som ett problem eller ett 

hinder i barnens skolarbete. 
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– ” Ja jag är ju inte svensk men jag kan matte och matte det är likadant över hela världen. Även 

om det är olika språk, är det samma regler. Svårigheter kanske kan uppkomma sen när hon blir 

äldre”.   

– I samband med texter och så? 

– Ja, men samtidigt, hon måste ju ändå fatta det hon läser. (Mamma4) 

 

”A kanske. För att de kan förklara mycket bättre än mig. Även om jag kan svenska, men jag kan 

inte svenska som dem. Så det är mycket som jag inte kan förklara för mina barn på svenska. Och 

om jag pratar på arabiska så förstår dem inte ändå. Det är svårt faktiskt”. (Mamma1) 

 

”För hon säger till mig ibland: A mamma du förstår ingenting, du kan inte det här, du kan inte 

svenska.” (Mamma1) 

 

Barnen upplevde inget problem med läxan. Problem för dem själva uppgifterna i läxan som de 

hade svårt med. Barnen med invandrarbakgrund tyckte inte det var något problem med att 

mamman var tvåspråkig. Dock förklarade Barn4 något hon var med om ibland som hon 

upplevde som konstigt men att hon aldrig frågat efter en förklaring: 

 

”Mm, men det som är lite irriterande det är att jag och mamma gör läxan och hon säger att det är 

rätt rätt rätt men sen så ger X mig att det in, och säger till mig att det inte är rätt. Varför är det så 

konstigt?” 

 

Samtliga barn gjorde sina läxor vid köksbordet, i alla fall matteläxan, medan läsläxan kunde 

göras i barnets rum eller vardagsrummet. Dock var det barnen som valt de platserna själva 

menade föräldrarna. Samtliga mammor menade att det var den platsen där dem var mest 

tillgängliga till barnen.  Mammorna med invandrarbakgrund menade att det var den enda 

platsen i huset med ett bekvämt bord att sitta vid samt att det var viktigt att barnet satt bredvid 

dem ifall de behövde hjälp. Samtliga mammor upplevde det även som att barnen inte blev 

störda i sina läxor, varken utav syskon eller någonting annat. Oftast satt barnen själva med 

läxan, men ibland kunde det hända att syskon även satt och gjorde sina läxor bredvid, på så 

sätt kunde dem hjälpa barnen samtidigt vid ett tillfälle. Samtliga mammor menade även att 

lugn och ro behövdes mer vid läsning än vid skrivningar och matematik. Mammorna med 

invandrarbakgrund menade att det var barnen själva som var sådana som inte kunde 

koncentrera sig och inte miljön hemma i sig. 
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”För att hon gillar mat. Sen tycker jag också att det är bra för att om jag jobbar kan jag se henne. 

Och för att jag inte har bord någon annanstans. I köket är det viktigt att hon sitter för då är hon 

även nära mig, så när jag arbetar är hon bredvid mig och platsen passar”.(Mamma1) 

 

”Han är mest här på nedervåningen. Det är ju för att jag är här också och kan hjälpa honom. Jag 

vet inte han sätter sig, det har blivit så från början”.(Mamma3) 

 

”Så fort hon ser att vi kollar på något program på tv:n så kan hon inte koncentrera sig”. (Mamma4) 

 

”Nej, för när han gör läxan är det lugnt och tyst. För han får inte sitta framför tv:n och göra läxan”. 

(Mamma3) 

 

”Ja när hon läser så är det ju viktigt att det är tyst och så, för att förstå det hon läser”.(Mamma2) 

 

Samtliga barn sa även att de satt i köket och gjorde läxan. Barn1 och Barn4 menade att det var 

det ända stället i hemmet där ett bord fanns tillgängligt. Barn2 menade att hon kunde 

koncentrera sig bättre på den platsen, då inte lillebrodern störde lika mycket som när hon satt i 

sitt rum , samt att mamman var tillgänglig där och lättare att nå när hon behövde hjälp.Barn3 

menade att hans eget rum var så stökig och köket var mer trivsamt. I köket kunde han 

koncentrera sig mer på läxan. Alla barnen förutom Barn3 upplevde att de blev störda i 

skolarbetet utav syskon. Samtliga inklusive Barn3 menade att läxan gjordes bättre när det inte 

fanns något som störde dem.  

 

”A x stänger till dörren när hon tittar på tv och x2 skriker och mamma diskar och hon kan inte 

hjälpa mig.” (Barn1) 

 

”Mm där brukar x2 komma in och sånt.” (Barn2) 

 

– Mmm. För jag trivs och vara där och skriva. Jag gillar inte och vara i mitt rum det är inte så 

trivsamt. 

– Ok. 

– Det är för stökigt.  

– För stökigt. 

– Men jag har så många saker. (Barn3) 

 

”X och hon målar i mina läxböcker”. (Barn4) 
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Samtliga mammor hade inte fått någon information om hur man kunde arbeta med matematik 

hemma utöver skolarbetet, dvs. hur man kunde engagera matematiken i vardagen. Mammorna 

menade att de inte hade några matematikaktiviteter hemma dock att ”samtal” om matematik 

kunde förekomma, mena det inte var något de tänkt på utan menade att det var det läxorna var 

till för.  

 

”Nej, han har väl haft något spel här. Men nej.” (Mamma3) 

 

”Ibland när vi åker någonstans så brukar jag fråga Barn4 till exempel: Hur mycket är exempelvis 

tre gånger fem”. (Mamma4) 

 

”Ja det blir ju kanske när man sitter och äter eller någonting och hon tittar på mjölkpaketet till 

exempel och säger: har man två mjölkpaket där och två där så blir det fyra, till exempel. Jo det leks 

ju fram en hel del här hemma. Och sen jag menar när man sitter och fikar och har kakor då liksom 

och så är man si och så många och så räknar hon ut hur många.” (Mamma2) 

 

”Nej det gör vi inte, man har ju så mycket att göra och hon har ju sina läxor så.” (Mamma1) 

 

 

Även barnen menade att det inte förekom några matematikaktiviteter utöver skolan dock 

menade Barn4 att hennes mamma engagerade matematik utöver skolan. 

 

– Jo pappa köper leksakspengar som jag kan lära mig med. 

– Ok. Så det brukar du använda hemma? 

– Ja det är roligt.  

– Gör ni något annat som har med matte att göra? 

– Jo mamma köper matteböcker till mig, hemma. (Barn4) 

 
4.4 Sammanfattning av resultat 
 

Samtliga mammor kommer från olika bakgrunder men är alla medelklassfamiljer. Mammorna 

är dem som är mest insatta i barnens skolarbete, läxorna och kontakt med läraren. De kommer 

från olika uppväxter samt erfarenheter ur sin egen skolgång, vilket har format deras syn på 

undervisning. Studier utöver skoltiden har förekommit i en större omfattning än vad dagens 

elever får.  Tre av de fyra mammorna tyckte illa om matematik när de gick i lågstadiet som de 

menar kan ha berott på läraren, undervisningens uppläggning, samt brist på förståelse till 

ämnet. Detta hölls även med om utav den mamman som alltid har tyckt om matematik.  

Samtliga mammor var positiva till läxan som metod och menade att det förberedde barnen för 
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kommande studier i högre årskurser där mer läxor förekom. Mammorna med 

invandrarbakgrund var till skillnad från de andra tvåmammorna missnöjda med läxans 

omfattning om menade att det var för lite. Dessa begärde även regelbundet mer utav barnens 

klasslärare.  För samtliga mammor innebär läxan samt matematikundervisningen att räkna tal 

i läroboken. Det var även något självklart och den enda metod som de kände till. Matematik 

sågs dock som ett viktigt ämne som skall användas under hela livet. Hur avancerad berodde 

på vad barnet skulle bli när det blev äldre. Mammorna med invandrarbakgrund till skillnad 

från de andra två mammorna var negativt inställda till hur undervisningen bedrevs i skolan.  

Deras attityd till skolan var en jämförelse ifrån sin egen skolgång. Mammorna med helsvensk 

bakgrund var varken negativa eller positiva utan följde bara med något som var självklart i 

undervisningen och som alltid funnits. Ingen hade läst läroplanen eller fått information om 

läxan som metod. 

 

Samtliga mammor bemötte olika svårigheter i samband med läxan som vilken uppställning 

som skulle användas, vilket språk som skulle talas och hur man skulle förklara på bästa sätt. 

Där svårigheter förekom, att mamman inte kunde hjälpa barnet, fick barnet då vända sig till 

läraren. Samtliga mammor menade även att mer information om hur man kan hjälpa barnen 

med matematikläxan eller en viss algoritm skulle underlätta för dem och för barnen. 

Mammorna med invandrarbakgrund såg inte deras tvåspråkighet som ett problem som störde 

barnet i dess skolarbete men att svårigheter kunde uppkomma i samband med förklaringar då 

detta gjordes både på svenska och arabiska.  Ansvaret för att läxan skulle lämnas in i tid låg 

på båda parterna enligt samtliga. Mammorna med invandrarbakgrund la stor vikt vid att 

skolarbetet blev klart före andra aktiviteter. Till skillnad från mammorna med 

helsvenskbakgrund som gav vikt åt fritidsaktiviteter. Alla mammor hade gett barnen speciella 

tider för läxorna som passade i hemmet med tanke på om någon var hemma, inlämning eller 

fritidsaktivitet. Samtliga mammor såg inte heller miljön hemma som störande för barnen.  

Ingen utav mammorna engagerade matematikaktiviteter i vardagen utöver skolarbetet och 

menade att det var läxan till för.  

 

Barnens svar på hur deras undervisning i matematik såg ut var lik föräldrarnas. Barnen såg 

även dem det som ett viktigt ämne att använda i framtiden. Deras svar var även här lika 

föräldrarnas. När det gällde läxans omfattning var barnen med invandrarbakgrunds syn, till 

skillnad från barnen med svensk bakgrund, på läxans omfattning annorlunda än deras 

mammor. Medan de var nöjda med läxan tyckte deras mammor att det var för lite.  
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Trots att majoriteten av föräldrarna haft en negativ syn av matematik i sin uppväxt, påverkade 

detta inte deras barns inställning till matematik då de själva tyckte om att räkna tal.  

 

Samtliga barn hade gemensamt med sina mammor att de blev förvånade över frågan om hur 

läxans utformning såg ut. Eftersom att räkna tal var det självklara. Barnen såg även läxan som 

en del utav undervisningen, liksom deras mammor.  

 

Barnen menade liksom föräldrarna att de inte behövde hjälp så ofta och att hjälpen gällde vid 

svårigheter av något slag. Barnen med invandrarbakgrund såg inte heller mammornas 

tvåspråkighet som ett problem, men att de inte alltid förstod mammans hjälp och fortsatte 

själva. 

 

Mammorna med svensk bakgrund hade till skillnad från de andra två mammorna hade sett 

vikten av fritidsaktiviteter för barnet. De övriga två mammorna menade att skolarbete var en 

slags fritidsysselsättning.  

 

Majoriteten utav barnen menade att en störig miljö hemma förekom. Den störiga miljön var 

syskonen, vilket de menade påverkade studierna negativt.  
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5. Diskussion 
 

Vad som framgår från min intervjuundersökning är att föräldrar och barn accepterar en 

undervisningsmetod i skolan som de inte funderat kring eller vet varför den används. Brist på 

information från läraren är en aspekt. Dock har kunskapen om den formats utifrån sin egen 

skolgång och därigenom har de bildat en uppfattning om den, som i det här fallet är positivt. 

Föräldrar och barn har själva inte problematiserat metoden eller ifrågasatt den utan accepterat 

den som en del utav undervisningen. Barnen har även dem accepterat den och tydligt märktes 

i majoriteten av fallen att mammor och barn pratat om läxans nytta. Detta gäller även hur de 

ser på matematik som ämne.  

 

Malmer (1999) menar att barn har en tendens att se matematik som endast siffror och räkning. 

I den här undersökningen märks att föräldrar även har en tendens att göra det i brist på 

information om hur dagens matematikundervisning borde se ut. Därför blir läxan i form utav 

tal och läroböcker något som inte är ovanligt för dem, då deras skolgång såg likadan ut. Vi 

talar om minst 30 år tillbaka i tiden! Studien visar att endast räkning av tal förekommer i 

barnens matematikläxor. Trots att litteraturen visar på andra aspekter utav matematik som 

exempelvis problemlösning eller att lösa matematik utifrån vardagssituationer är av vikt. 

Barnen och föräldrarna har accepterat det här sättet att arbeta med matematik. I intervju 

kändes det inte som om jag höll på med en intervju på 2000-talet, jag förväntade inte mig att 

föräldrar och barn skulle bli förvånade över frågan om hur matematik används hemma eller i 

skolan. 

 

Ahlberg, A m.fl. (2000) menar att även om barnen tycker att det är roligt med att ha eller att 

arbeta i en lärobok betyder inte det att detta har en positiv inverkan på deras inlärning. 

Läroboken kan göra att barnen distraheras av den praktiska användningen av matematik och 

är inte säker att den ökar deras förståelse för matematiska begrepp.  Vi har ju kommit till en 

tid som inte lägger vikt på endast färdighetsträning, algoritmer och formler. Utan ett 

varierande arbetssätt är i fokus för att nå ut till så många elever som möjligt. Säljö (2000) 

menar att om barn är inriktade på att memorera kunskap kommer detta att bidra till mer 

svårigheter än för dem som är medveten om att innehållet går att förstå. 

 

Löwing & Kilborn (2002) menar att läroplanen idag, som inte ger ett direkt stöd för läraren 

gör att de följer gamla läromedel och inte vågar ta egna initiativ. Vidare menar dem att när 
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matematiken endast berör att skriva tal tas matematikens oerhörda betydelse i vardagslivet 

bort. De menar att pedagoger måste bli bättre på att belysa barnen om matematikens oerhörda 

betydelse genom verklighetsförankrade exempel. Eleverna och deras mammor var i min 

studie medvetna om att matematiken skulle användas livet ut och att den var viktig men att 

detta då endast berörde räkning av något slag. Men det framgick samtidigt att ett barn samt 

dess förälder inte tyckte att all matematik var nödvändig.  

 

Löwing & Kilborn (2002) menar att barnen tappar intresset för matematik då de anser att 

mycket av den inte är av användning. Det är ju det problemet vi har och har haft flera år 

tillbaka, att barn får svårigheter och tycker illa om ämnet ju högre upp i åldrarna de kommer 

(Skolverket, 2003). En av mammorna som gick i skolan i slutet av Lgr 69 beskriver det här 

om sig själv. Men fortfarande består det här problemet bland elever. 

 

Malmer (1999) beskrev även att föräldrar kunde ha negativ inställning till matematik. Detta 

framkom även i min studie där tre av de fyra mammorna inte tyckte om matematik och hade 

dåliga upplevelser utav det i sin uppväxt. Detta påverkade dock inte barnens inställning till 

ämnet då de tyckte det var roligt. Kan detta bero på att barnen är så pass unga att de 

fortfarande kan ”räkna tal” och vet hur de ska göra? Samtliga parter höll med om att barnen 

inte frågade om hjälp så ofta, och att hjälpen barnen fick oftast gick bra. Dock var det ett barn 

som berättade att läxor som gjordes rätt hemma, gav fröken mycket ofta fel på. Varför 

nämnde inte mamman det här? Eller var hon inte medveten om det? Barnet visste inte varför 

det kom sig. Vilket är ganska oroväckande att se eftersom det tydligt syns att en krock i 

matematikläxan förekommer i det här sammanhanget, är jag bara medveten om det?  

 

Hellstens (1997) undersökning gjord i högstadiet visade att läxan var något som var tvunget, 

enligt eleverna att göras och inget som kunde göras åt. Även Österlin (2001) visade på olika 

förhållningssätt till läxor i högstadiet. Vad som framgår i jämförelse med min egen studie är 

att barnen i lågstadiet som jag intervjuat tyckte matematiken var rolig, till skillnad från 

högstadielever som bland annat kunde känna obehag inför läxor, stress, endast tycka om dem 

för bättre betyg osv. Kan skillnaden då bero på att lågstadieeleverna tycker att matematik för 

tillfället är roligt samt att de kan och får de hjälpen de behöver hemma till att klara 

uppgifterna i läxan? Matematiken blir ju mera avancerad och mer i textform ju äldre barnen 

blir. Samtliga mammor hade olika slags svårigheter redan nu med att förklara genom 

uppställning och språk dvs. förklara på bästa sätt hur ett barn skulle räkna. Vad händer sedan 
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när eleven kommer högre upp i årskurser? Kommer barnet att bli frustrerat över att föräldern 

inte kan hjälpa till? Eller gäller det här bara vissa elever beroende på vad de har för föräldrar 

hemma? Undersökningen visade att en av mammorna som hade en mamma som lärare, inte 

hade problem med den läxan som omfattade de ämnena som mamman var lärare i. Kommer 

då mina barn ha bättre förutsättningar i vissa läxor än andra? Den amerikanska forskaren 

Cooper (2001) menade just att förutsättningarna hemma inte ser likadana ut för alla elever och 

att detta medverkade i att de skulle prestera olika i samband med läxorna.  Löwing & Kilborn 

(2008) menar att läraren genom att vara bekant med barnets hemkultur kan förbättra 

inlärningssituationen.  

 

Vad som märks i den här undersökningen är att barnen i samband med läxan är beroende utav 

en vuxen som kan hjälpa till. Barnen satt i köket för att mamman skulle vara så tillgänglig 

som möjlig, och de gjorde läxan på en viss tid där någon förälder skulle vara hemma. Vad 

händer med de barn som inte kan få den hjälp dem behöver hemma? Min studie visade att 

barnen kunde gissa på vissa tal och då gå vidare till nästa eller att vända sig till läraren. Det 

var så de här barnen gjorde, andra barn kanske väljer att strunta i läxan, eller med att bli sena 

vid inlämning av läxan, när det gäller förhör får väl de barn som inte kan få hjälp hemma öva 

själva och prestera lägre på proven än deras kamrater. 

 

Läroplanen visar tydligt att läraren skall samarbeta med hemmet. Men däremot står inget i 

dagens läroplan om ”hemuppgifter” eller ”skolarbete utöver studierna” som stod i våra 

tidigare läroplaner. Vilket ger lärare friheten att själva bestämma om de vill ha denna sorts 

metod i sin undervisning. I den här studien valde samtliga lärare att ge läxa, detta betyder att 

de måste ha en tanke om varför de har valt att ha den som metod. Varför delar dem inte med 

sig av den tanken? 

 

I den här studien menade samtliga parter att ansvaret för inlämning och att läxan blev gjord 

låg på både barn och föräldrar. Jag poängterar igen den här studien, andra kanske inte anser 

att ansvaret ligger på dem själva utan på barnen bara eller läraren.  

 

Malmer (1999) menar att i och med att undervisnings metodiken, inte minst i algoritmer, hela 

tiden ändras kan föräldrar känna osäkerhet inför att hjälpa sina barn. De har svårt att känna 

igen sig och problem uppstår. Hon menar att det är viktigt att föräldrar känner sig delaktiga i 

barnens undervisningsprocess, på så sätt skapas en trygghet. I min studie framgår att 
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föräldrarna gärna ville ha mer information om hur de kunde hjälpa barnen med att lösa 

matematiktal. Då en förälder menade att problem kunde uppstå med att hon ”ställde upp” och 

räknade ut ett tal på ett visst sätt vilket orsakade förvirring. En mamma med 

invandrarbakgrund såg däremot matematiken som likadan överallt och att hon kunde förklara 

på sitt sätt med både svenska och arabiska ord. Var då denna mamma inte medveten om att 

förvirring för barnet kan uppstå? Är det så att barnet då kan växa upp med två 

”matematikkulturer” en hemma och en i skolan som försämrar dennes ordförråd vilket bidrar 

att svårigheter uppstår lättare i samband med matematiska texter?  Det förekommer barn som 

har föräldrar som inte kan prata svenska. Vilket innebär att förklaringen då endast kommer att 

ges endast på arabiska. Löwing & Kilborn (2002) poängterade vikten utav att lärare känner till 

olika undervisningsmetoder för att övervinna generationsproblem. Ahlberg, A m.fl. (2000) 

beskriver även att barnets förståelse för matematik samt självförtroende i matematik har 

betydelse för deras prestationer i ämnet.  

 

I studien framkommer att mammorna med invandrarbakgrund inte är nöjda med hur 

undervisningen är utformad och även att för lite läxor ges. De jämför med sitt eget hemlands 

undervisning vilket man även utifrån den tidigare forskningen kan se är mycket vanligt. 

Löwing & Kilborn (2008) menar att en lärare måste vara lyhörd för de kulturella skillnader 

som råder i klassrummet. Jag menar att dessa kulturella skillnader endast behöver vara etniska 

utav även elevers olika hemsituationer.  Detta kan då ge en förståelse för varför en elevs 

föräldrar har en viss inställning eller hanterar läxan på det sättet de gör, de kommer ju från 

olika bakgrunder. Det var en skillnad i den ena svenska mammans skolgång som bestod utav 

mycket läxor och studier hon tyckte att det var lagom med fem läxor i veckan som hennes 

barn fick. Till skillnad från mamman med en skolgång med lite läxor som tyckte det var 

lagom med en läxa i veckan för barnet. Varför väljer då dessa barn och vuxna som inte riktigt 

vet vad individualisering innebär, eller varför läraren ger hemuppgifter, eller varför 

matematikuppgifter består utav ”konstiga matteord”, att fråga läraren om det eller att vidga 

sina kunskaper genom att exempelvis läsa läroplanen? Varför har denna information inte 

givits till dem under exempelvis föräldramöten? Eller ska dem själva för att dem är välkomna 

till skolan och alltid kan ställa frågor, ta reda på den informationen själva?   

 

Bouakaz (2007) undersökning av invandrarfamiljers engagemang i skolan visade att föräldrar 

såg skolan och hemmet som två separata världar. I skolan var det läraren som visste bäst och i 

hemmet var det föräldern. Lärarens arbete var inget man la sig i då man ansåg läraren veta 
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bättre inom sitt område. Kan detta vara en förklaring till att föräldrar inte talar med läraren om 

varför undervisningsmetoden är som den är?  

 

Samtliga parter i min undersökning var positiva till läxan som metod då ansågs vara ”nyttig” i 

någon form. Mammorna med invandrar bakgrund begärde mer läxa för att barnet inte skulle 

ligga efter sina kamrater. Ahlberg, A m.fl. (2000) beskriver att eget arbete, där det planeras 

vilka sidor barnen skall arbeta med i matematikboken under lektionerna kan bidra till att 

sidornas antal fokuseras och inte det som barnet skall lära. Är inte det här likadant för den här 

typen av matematikläxan? Är det då så konstigt att många föräldrar och barn ser på matematik 

som att ”ligga före sina kamrater” eller att ligga, som en mamma sa: ”en hel bok efter” .  

 

Barnen som hade fritidsaktiviteter kunde uppleva att de ibland missade eller kom sent till det. 

Cooper (2001) betonade att fritidsintressen även var ett sätt som barn utvecklades ovetande. 

Även det barn som inte hade en aktivitet hade ett fritids intresse leken. Men redan de tidiga 

åldrarna kunde ibland vålla problem för att ha tid för fritidsintressen, hur ska det bli sen i de 

högre årskurserna? Är det då så konstigt att elever blir skoltrötta eller tycker illa om ett ämne 

som matematik när det gör att de missar något som de tycker om att göra. Tjat kunde 

förekomma enligt föräldrarna då barnen ville göra annat. Hellsten (1997) menar att en vanlig 

vuxen får betalt för att övertidsarbete vad får våra elever? Dem går minst 25 timmar i skolan 

varje vecka, efter det får dem läxa.  

 

Det framgår även i studien att barnen kan tycka syskon är störande och att detta bidrar till att 

de inte koncentrera sig på läxan. Detta var inget mammorna sa att de var medvetna om, eller 

var dem det? Men fastän dem är det eller inte är det inte så lätt att hitta en lösning, speciellt i 

stora familjer som inte alltid behöver bo i exempelvis en stor villa. Hellsten (1997) menade att 

många högstadieelever gjorde läxan i biblioteket för mer lugn och ro.  

 

Jag vill poängtera att jag varken är för eller emot läxan, men är för en varierad undervisning. 

Liksom Trygg, L m.fl. (2004) tycker jag att det är viktigt att föräldrar blir medvetna om hur 

matematik kan användas i hemmet i annat än att räkna. Vad är annars meningen med att 

elever gör skolarbete hemma, om det inte hjälper dem att utvecklas? Vad är bättre än att 

läraren har det samarbetet med föräldrar för att barnen både utvecklas i skolan och i hemmet.  

Istället för att ödsla sin tid på att bli frustrerad över ev. oinlämnade uppgifter eller slarv med 
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läxan kan man försöka hitta de bakomliggande orsakerna. Är det jag som har missat något 

eller har föräldrarna missat något 
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6. Förslag till vidare forskning 
 

Den här studien har bestått utav fyra föräldrar och deras barn. Då jag upptäckte ganska stor 

skillnad mellan familjer med invandrarbakgrund och familjer med helsvenskbakgrund kan en 

undersökning med att fördjupa sig i skillnader mellan familjer med olika etniska bakgrunder 

göras, och inte då bara arabisktalande. Det kan både göras med fokus på läxan eller deras syn 

på undervisning. Då jag märkte utifrån forskningen och min egen studie att invandrar 

föräldrar hade en tendens att ha ett missnöje till skolan i samband med uppfostringsfrågor och 

metodik.  

 

Även en liknande studie av min kan göras fast med fler familjer eventuellt en 

enkätundersökning med intervjuer som uppföljning.  

 

Ett försök att fånga pappornas attityd är också intressant. Är det alltid så att mammorna mest 

är inblandade i barnets läxor eller skolgång? Hur kommer det sig? I min litteraturgenomgång 

var det även många forskare som poängterade att majoriteten var mammor som ställde upp på 

intervjuer eller enkäter. 
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Bilaga:   Intervjuguide 

 

Barn 

Bakgrund 

– Hur gammal är du? 

– Har du eget rum? 

 

Vilken klass går du i? 

– Trivs du i din klass? 

– Kan du berätta vad det är som gör att du trivs/ inte trivs? 

– Trivs du med din fröken? 

– Kan du berätta vad det är som gör att du trivs/ inte trivs med din fröken? 

 

Vilket språk brukar du prata hemma? 

Vilket språk brukar du prata i skolan? 

 

Attityd till matematikläxan 

– Hur mycket läxor får du i veckan? Vad tycker du om det? 

– Vad tycker du om läxor i allmänhet? 

– Vilken av läxorna tycker du är viktigast?  

– Vilken av läxorna tycker du är minst viktig? 

– Vad tycker du om matematik som ämne? 

– Varför tror du att din lärare väljer att ge er matematikläxa? 

– Finns det något inom matematikläxan som du skulle vilja ändra på? 

– Vad är det du tycker om med att få matematikläxa? 

– Vad är det du inte tycker om med att få matematikläxa? 

 

Hanteringen av matematikläxan 

– Vem brukar du mest be om hjälp ifrån hemma med matematikläxan? 

– Händer det ofta att du ber om hjälp med matematikläxan? 

Varför brukar du be om hjälp? 

– Vilket språk talas då du får hjälp? 

 – Förstår du alltid hjälpen du får?  
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– Vad är det som gör att du förstår/ inte förstår? 

– Vem förklarar bättre fröken eller personen som hjälper till hemma? 

– Var brukar du göra läxan? 

– varför väljer du att göra den på den platsen? 

 

Alla frågor diskuteras kring och har följdfrågor beroende på barnets svar, och behöver inte 

ställas i den ordningen de är skrivna. 

 

Förälder 

 

Förälderns bakgrund 

 

Uppväxt 

– Vilket år är du född? 

– Vilket land bodde du i? 

– Hur många syskon hade du? 

– Var föräldrarna gifta under uppväxten? 

– Boendeform 

– Vilket språk talas hemma? 

 

Ankomst till Sverige 

– Varför flyttade du till Sverige? 

 

Hemsituation  

– Hur många barn har du?  

– Arbetar du? 

– Partner?  

 

Skolgång 

– Vad har du för utbildning? 

– Hur såg din matematikundervisning ut? 

– Hur mycket läxor hade du? 

– Vilken hjälp med matematikläxan fick du av dina föräldrar? 

– Engagerades dem i din skolgång? 
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– Vilka problem stötte du på i samband med matematikläxan? 

– Får barnet modersmålsundervisning? 

 

Attityd till matematikläxan 

– Hur mycket läxor får ditt barn i veckan? Vad tycker du om det? 

– Vad tycker du om läxor i allmänhet? 

– Vilken av läxorna tycker du är viktigast?  

– Vilken av läxorna tycker du är minst viktig? 

– Vad tycker du om matematik som ämne? 

– Varför tror du att läraren väljer att ge matematikläxa? 

– Finns det något inom matematikläxan som du skulle vilja ändra på? 

– På vilket sätt engagerar läraren er i ert barns skolgång? 

– På vilket sätt engageras ni i matematikundervisningen? 

– På vilket sätt är du engagerad? 

 

Hanteringen av matematikläxan 

Var brukar barnet göra sina läxor? 

– Varför tror du att barnet väljer den platsen? 

I vilken omfattning brukar ditt barn be om hjälp med matematikläxan? 

– Vilket språk talas då barnet får hjälp? 

– Varför tror du att barnet ber om hjälp? 

– Hur vet du att barnet får nytta av din hjälp? 

– Vilka svårigheter har du och ditt barn stött på i samband med matematikläxan? 

– Används några matematiska aktiviteter hemma förutom läxan? 

– Har du någon eller några positiva händelser i samband med matematikläxan som du skulle 

vilja lyfta fram? 

 

Alla frågor diskuteras kring och har följdfrågor beroende på förälderns svar, och behöver inte 

ställas i den ordningen de är skrivna. 

 


