
Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik  

Självständigt arbete inom AUO 3, 15 hp 

Matematikämnets didaktik  

Lärarprogrammet 210 hp 

Vårterminen 2009 

Examinator: Anneli Liukko 

English title: But dear child, I have forgotten everything 

Men kära barn, jag har 
ju glömt bort alltihop… 
En fenomenografisk studie om hemmets 

möjligheter att stödja barnets utveckling i 

matematik i de yngre åldrarna. 

 

Madeleine Karlsson 

Lizette Pålsson Sälling



 

 

Abstract 

The aim of this research is to examine how the homes of children, in cooperation with the 
schools, are offered opportunities to communicate and discuss mathematics together with the 
children in relevant situations. The overall intent of the study is manifest in scientific questions 
with focus on how parents view the subject and the opportunities to support their children with 
math homework as well as possibilities to actively support their child´s mathematics progress. 
The paper has a pfenomenographic approach, which means that it in a qualitative way describes 
similarities and differences in the ways the homes perceive this issue. The examination is 
implemented through a survey in which responds from 73 parents in four classes have been 
studied. Within this study six semi constructed interviews have been conducted. The result of 
the study indicates that parents are positive to math homework, but that their ability to guide and 
support the child’s math studies are to some extent limited. There is a need for an increased 
collaboration between the school and the homes, for instance by instructing the parents on 
modern math methods. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare för att hon på ett generöst och inspirerande sätt 
väglett oss i vår undersökning. Vi vill också tacka de lärare som stöttat oss och hjälpt oss med 
bl.a. information och distribution, men framförallt ett hjärtligt tack till alla de deltagande 
föräldrar som med ett stort engagemang delat med sig av sin tid, sina erfarenheter och sina 
uppfattningar, vilket gjort detta examensarbete möjligt.    
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Inledning 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet framhåller att skola och hem ska samverka för att 
eleverna ska ges möjlighet till utveckling. Det betonas att skolans uppdrag är att i samarbete 
med hemmen stödja elevernas utveckling, samt att alla som arbetar i skolan ska samarbeta med 
elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet (Lpo, 
94). I kursplanen för den svenska grundskolan framhålls att matematikens syfte och roll i 
utbildningen, är att ”ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 
och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och 
lösningar på olika problem” (Skolverket, 2008a, s.26). Att belysa och studera hemmens 
möjligheter att stödja elevers matematikutveckling är av stor relevans då detta framhålls i olika 
styrdokument. 
 
Forskning i USA visar att föräldrar ofta är en outnyttjad resurs för att förbättra 
matematikresultaten hos elever i de yngre åldrarna. I en omfattande undersökning baserad på 
samspelet mellan mödrar och barn, gjord av Hyde m.fl. (2006), visar resultaten av observationer 
och intervjuer, att kvalitén på mödrarnas stöd och förmedling av matematikkunskaper varierade 
kraftigt. Av resultatet framgår också att mödrar som besitter kunskaper gällande barnens 
matematik, samt mödrar som har ett bra självförtroende i matematik är bättre på att förmedla ett, 
för barnet, förståeligt matematiskt innehåll, än mödrar som inte har varken matematisk kunskap 
eller självförtroende. Även forskning i Kina (Zhou m.fl. 2006), där interaktionen mellan två 
olika barngrupper med föräldrar studerats, visar liknande resultat.  
 
Sheldon och Epstein (2005) har studerat hur skolan uppfattar effektiviteten av skol-, familj-, och 
samhällssamverkande aktiviteter för att förbättra elevernas prestationer i matematik i de yngre 
åldrarna. Resultaten visar att ett effektivt genomförande av kontinuerlig matematisk verksamhet 
av olika slag, som uppmuntrade familjer att stödja barnet i matematik hemma, var associerad 
med en högre andel elever som presterade på, eller över färdighetskraven på standardiserade 
matematiktester. 
 
Enligt en rapport från TIMSS1, har det visat sig att svenska elever i år 4 presterade under 
genomsnittet i matematik, för OECD- länderna år 2008, varför regeringen särskilt vill satsa på 
detta ämne (Skolverket, 2008b). Det finns också, enligt Skolverket, ett samband mellan elevers 
socioekonomiska2 bakgrund och hur de presterar i skolan. I en handlingsplan som Statens 
offentliga utredningar har framställt, ges förslag till åtgärder för att öka intresset och förändra 
attityder till matematikämnet samt att utveckla matematikundervisningen (SOU, 2004:97). 
Regeringen har i handlingsplanen fastställt mål som bl.a. innebär att alla insatser som görs ska 
ha som syfte att stimulera till intresse och medvetenhet gällande matematikämnets karaktär och 
roll i samhället. I handlingsplanen betonas att satsningar på att engagera föräldrar är av stor vikt, 
för att uppnå de mål som regeringen ställt upp.  
 
I en undersökning som PISA har gjort framkommer att, av de olika former av lärande som sker 
utanför klassrummet, är läxor den mest dominerande komponenten i de flesta av OECD-
länderna (OECD, 2004). I Grundskoleförordningen framhålls att elevernas skolarbete ska 
fördelas så jämnt som möjligt (1994:1194). Det finns inga riktlinjer för hur många läxor som 

                                                      
1 Trends in International Mathematics and Science Study, en internationell jämförande studie om 
elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap som genomförs av organisationen IEA. 
2 Socioekonomisk bakgrund innebär det samband mellan de faktorer som eleven har med sig 
hemifrån och föräldrarnas inställning, engagemang och erfarenheter (Skolverket, 2008a, s.52).     
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ska ges eller läxans omfattning. Svenska elever har färre läxor än något annat industrialiserat 
land då det ges i genomsnitt 1-2 läxor i veckan (TIMMS, 2005). Utifrån dessa förutsättningar 
och den tidigare redovisade forskningen kring ämnet, har vi i vårt examensarbete formulerat 
vårt syfte, samt våra frågeställningar.   

Syfte 

 
Skolans uppdrag är att i samarbete med hemmen, stödja elevernas utveckling. 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur hemmen ges möjlighet till 
detta för att de tillsammans med barnen, i de yngre åldrarna, ska kunna 
kommunicera matematik i relevanta situationer.  

Frågeställningar 

 
• Vilka uppfattningar har hemmen gällande barnens matematikläxor? 

 
• Vilka möjligheter uppfattar hemmen att de, i samarbete med skolan, har för att 

stödja barnen avseende deras matematiska utveckling? 

 
• På vilka tänkbara sätt anser hemmen att ett utökat samarbete mellan skola och 

hem skulle kunna ske, för att stödja barnens matematiska utveckling? 
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Tidigare forskning 

Kommunikation och Information 
Läroplanen betonar att skola och hem ska samverka för att eleverna ska ges möjlighet till 
utveckling (Lpo, 94). Wennerhom Juslin och Bremberg (2005) menar att föräldrarnas 
engagemang och inflytande påverkar barnens utveckling och studieresultat. I Epsteins (1992) 
begreppsliga ramverk uppdelat i olika kategorier, beskrivs begreppet föräldrainflytande. Om 
föräldrarna hjälper barnen med läxorna uppfylls föräldrainflytandet enligt kategorin inlärning i 
hemmet. En rapport (Ds 2003:46) från Utbildningsdepartementet visar en illustration av några 
ingående komponenter i begreppet inflytande. Figur 1 nedan exemplifierar att inflytande ytterst 
handlar om beslutsfattande. Förutsättningarna för att kriterierna för inflytande infrias är att de 
intilliggande stegen är uppfyllda. Vikten av information är därmed avgörande för ett eventuellt 
deltagande. I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning (Skolverket, 2002), om information och 
kommunikation, framgår bl.a. att kommunikation är ett av de viktigaste verktygen för att 
informationsflödet ska bearbetas och ge förutsättning för handling och inflytande. Det är därför 
av intresse att ta reda på hur hemmens möjligheter till att stödja elevernas utveckling i 
matematik kan se ut, där samarbete genom kommunaktion mellan skola och hem sker i form av 
att hemmen är delaktiga i barnens läxor.    
 
 

 

 

 
Figur 1. Illustration av begreppet inflytande (Ds 2003:46). 
 

Teoretiskt perspektiv 
Flera teorier om lärande fokuserar i huvudsak på den enskilde individen, dess mentala 
utveckling eller lärandeprocesser, där t.ex. operant betingning eller människans kognitiva 
förmåga är avgörande för individens lärande (Skinner, 1978; Piaget, 1976). Våra 
frågeställningar handlar om den enskilde elevens möjligheter till lärande i hemmet, där 
samverkan från andra personer kan vara avgörande för elevens lärprocess. Den forskning vi 
baserar vår undersökning på, har utgått från att lärande sker i ett socialt samspel mellan 
människor, varför vi kommer att behöva begrepp som beskriver lärande ur ett vidare perspektiv. 
Vi kommer därför att behandla, och utgå från det sociokulturella synsättet, där 
kommunikationen med omvärlden är av avgörande betydelse för lärandet, och lånar därmed från 
det sociokulturella perspektivet, centrala begrepp som t.ex. definitionen av lärande, medierande 
verktyg, artefakter, scaffolding samt den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1986). Vi 
beskriver nedan hur denna teori kan relateras till våra övergripande frågeställningar samt till den 
forskning, som vi ovan redogjort för.  
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Språkets betydelse för lärande 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det otillräckligt att se lärande som någonting centrerat 
till den enskilda individen, då mänskligt lärande bör förstås och tolkas ur ett kommunikativt 
perspektiv (Säljö, 2000). Vygotskij (1986) menar att språket spelar en nyckelroll för den 
sociokulturella utvecklingen, samt att han skiljer mellan lägre och högre mentala funktioner, där 
de lägre funktionerna innebär enklare reaktioner eller elementära beteenden, medan de högre 
mentala funktionerna innefattas av mer komplexa färdigheter som människan förvärvar i olika 
sociala sammanhang eller kulturella praktiker. Detta handlar, som vi tolkar Vygotskij, om hur 
människan lär sig kommunicera, lösa problem, förstå sig själv men även andra. De högre 
mentala funktionerna bygger på att individen lär sig att hantera medierande redskap, vilka kan 
vara både psykologiska och fysiska. De psykologiska redskapen är sådant människan använder 
för att tänka och kommunicera, medan de fysiska medierande redskapen, även kallade 
artefakter, är av människan tillverkade föremål som t.ex. miniräknare, papper, penna, 
plockmaterial eller matematikläxor. Säljö (2000) menar att det i särklass viktigaste psykologiska 
medierande redskapet, enligt Vygotskij, är språket, genom vilket människan blir delaktig i 
andras perspektiv, samt att det är genom språket som sociokulturella erfarenheter förmedlas. 
Språket har, enligt Säljös tolkning av Vygotskij, flera funktioner, då det fungerar som ett 
redskap både mellan människor och inom människor, samt att det fungerar som ett redskap för 
tänkandet. 

Den proximala utvecklingszonen 

Med utgångspunkt i Vygotskijs (1986) teorier om lärande föregås alltid de inre 
tankeprocesserna av yttre aktivitet, där individen alltid först lär sig tillsammans med andra för 
att sedan kunna genomföra uppgifter själv. Vygotskij menar att den kunskap och de erfarenheter 
människan har och använder sig av i nya situationer, ger individen vissa färdigheter, men att 
dessa också är resurser människan har, för att tillägna sig ny kunskap i interaktion med andra. 
Zhou m.fl. (2006) stöder sin forskning på Vygotskijs teorier och menar att social interaktion 
mellan barnet och en mer kompetent partner är en tillgång för det kritiska i barnets kognitiva 
utveckling. De menar att en sådan samverkan hjälper barnet att internalisera3 kulturella redskap, 
att få ett mognare sätt att tänka, samt tillgodogöra sig fler mognadsstrategier för att lösa 
problem. Denna idé om dynamiken i människans tänkande och färdigheter, beroendet av social 
interaktion och stöd från andra, är utgångspunkten för Vygotskijs begrepp den proximala 
utvecklingszonen, vilket också den tidigare forskningen av Hyde m fl. (2006) utgår från i sin 
undersökning av hur mödrar och barn samspelar i läxsituationer. Hyde m fl. använder 
Vygotskijs begrepp scaffolding vid beskrivning av det stöd som modern ger i läxsituationer. 
Detta kan liknas vid att hon, i interaktion med barnet, tillverkar en ”byggnadsställning” och 
genom denna ger barnet det stöd som det har behov av. 

Gamla och nya metoder 
Vi kommer i detta avsnitt att på ett åskådligt sätt belysa några av de skillnader som finns i hur 
undervisningen i matematik sett ut genom tiderna, hur olika sätt att ta sig an olika uppgifter kan 
te sig och varför den ena metoden sägs vara mer förståelseinriktad än den andra. Eftersom 
skolans uppdrag idag är att i samarbete med hemmen, stödja elevernas utveckling i matematik, 
samt att vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur hemmen ges möjlighet till detta, 
anser vi att det finns anledning att göra ett avstamp i den matematiska läroplanshistorien för att 
förstå hur och varför några metoder och tankesätt förändrats genom olika tidsperioder.     

                                                      
3 Införliva i sitt tänkande (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx) 
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Matematisk läroplanshistorik 

Matematiken sägs vara den äldsta av alla vetenskaper, då den från början föddes och 
utvecklades för att tillgodose människans praktiska behov (Dahl, 1991). Den första 
skolordningen i Sverige från år 1571 säger ingenting om undervisning i matematik eller 
räkning. Inte heller när folkskolan infördes år 1842 var man enig om ämnets betydelse. Flera 
forskare menar att den svenska matematikundervisningen kan betraktas som ganska statisk fram 
till 1960-talet, då ämnets betydelse för den intellektuella utvecklingen inte var att tänka på. Man 
framhöll enbart, och ägnade sig åt mekaniskt räknande. Lgr 69 kom att skaka om den svenska 
matematikundervisningen med införandet av den s.k. mängdläran4 med dess nya uttryck och 
symboler. Denna läroplan revolutionerade också med att all undervisning ska grundas på 
förståelse, vilket få lärare förstod meningen med. Det resulterade i en osäkerhet för hur 
undervisningen skulle bedrivas, varför matematikarbetet i klassrummen blev hårt styrt av 
läromedel i matematik. Med Lgr 80 försvann dock åter igen mängdläran och målet med 
matematikundervisning gick, om än sakta, mot ett förståelseinriktat håll (Malmer, 2002). I Lgr 
80 går bl.a. att läsa: 

 
Matematik ingår i grundskolans undervisning därför att matematik kan användas för att 
beskriva verkligheten och för att beräkna följderna av olika handlingar (s.98).  

 
Under 1980- talet gjordes en IEA- undersökning5 där det visade sig att svenska elevers 
prestationer i genomsnitt var sämre än motsvarande elevgrupper i flertalet andra länder. Detta 
resulterade i genomgripande åtgärder med omfattande fortbildningsinsatser för lärare som 
undervisade i matematik (Malmer, 2002). Mot bakgrund av de genomgripande åtgärder som 
genomfördes, kom sedan Lpo 94 med sin tydliga målstyrning, där det också föreligger en 
tydligare inriktning mot matematiken som ett verktyg för det logiska tänkandet. Här skapades 
en grund för en matematikundervisning där eleverna verkligen gavs möjlighet till förståelse. 
(Ahlberg m.fl. 2000). I kursplanen i matematik står bl.a.  
 

Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i 
matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökade flödet av information och för att 
kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall utformas så att 
eleverna förstår värdet av att behärska grundläggande matematik och få tilltro till sin 
förmåga att lära sig att använda matematik. Den skall ge god grund för studier i andra 
ämnen, fortsatt utbildning och lärande (Skolverket, 2008, s. 26).        

 
Kursplanen betonar vidare att det krävs balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och 
kunskap om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer för att elever framgångsrikt ska 
kunna utöva matematik. Det står också att skolan med sin undervisning ska sträva mot att 
eleven ska förstå och kan använda grundläggande matematiska begrepp och metoder, samt att 
skolan ska sträva efter att varje elev ska utveckla sitt eget sätt att lära. Undervisningens innehåll 
måste, enligt Sterner och Lundberg (2002), utifrån detta anpassas till elevernas förutsättningar, 
varför genomgripande förändringar skett som krävt att lärarna är flexibla och har beredskap för 
olika förklaringsmodeller för att kunna individanpassa undervisningen. Löwing (2006) menar 
att kreativt arbete med t.ex. laborativt material är ett sätt att belysa ett matematiskt begrepp, 
samband eller operation, där konkretiseringen används som ett stöd för språket för att framhålla 
en struktur eller en tanke som man vill att eleverna ska uppfatta. Detta kan göras med hjälp av 

                                                      
4 Matematisk teori om mängder 
http://www.ne.se/m%C3%A4ngdteori?i_h_word=m%C3%A4ngdl%C3%A4ra 
5 International Association för Evaluation of Educational Achievement 
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artefakter6 som t.ex. Logiska block, Multibasmaterial, pengar eller det som Malmer (2002) 
kallar för plockmaterial7.    
 
Synen på vad som är viktiga kunskaper i matematik har, jämfört med tidigare kursplaner, 
förändrats framförallt vad det gäller vikten av att förstå den matematik man använder. Tidigare 
har undervisningen i matematik fokuserat på kunnande och färdighet, där de rätta svaren stått i 
fokus. Något som i praktiken inneburit enbart en slags reproduktion. Dagens grundläggande 
matematikundervisning fokuserar på elevernas tänkande, där vägen fram till det rätta svaret, 
processen, är av största vikt (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). Löwing och Kilborn 
(2003) talar om hur man redan från det första skolåret kan bygga upp en djupare förståelse för 
ämnet matematik genom undervisning i huvudräkning, något som under senare år ägnats allt 
större uppmärksamhet. Många läromedel i matematik förespråkar idag huvudräkning och 
skriftlig huvudräkning, där t.ex. mellanledsräkning är något av det första som presenteras för 
elever i de yngre åldrarna, medan bl.a. den traditionella algoritmräkningen fått en mindre 
betydelse i de yngre åldrarna.  

Vad innebär det ”nya”, hur ska man tänka och vad är skillnaden?    

Metoden skriftlig huvudräkning innebär en förenkling av uträkningen genom att man skriver ner 
sina huvudräkningstankar i ett mellanled, där likhetstecknet används för att skriva om uttrycket. 
Mellanled är en del av den skriftliga huvudräkningen. Grundprincipen är att varje talsort räknas 
för sig och att man börjar med den största talsorten. Att använda sig av en algoritm vid en 
uträkning innebär att man utför en beräkning enligt ett givet mönster (Olsson m.fl. 2002).   
 
Exempel på mellanleds- och algoritmuträkningar: 
 
1.) 75+22 
 

Med mellanled: 75+22= 90+7= 97   Tankebana: 70+20= 90 och 5+2=7 alltså 90+7= 97 
 

Med algoritm:    75 Tankebana: Brukligt är att man börjar från  
                      +22 höger med deloperationen 5+2 varpå svaret 7  

  97 skrivs längst ner i entalskolumnen under de båda 
entalssiffrorna. Därefter adderas 7 och 2 varefter 
svaret 9 skrivs längst ner i tiotalskolumnen, under 
de båda tiotalsiffrorna. 

                
2.) 48-21 
 
Med mellanled: 48-21= 20-7= 13 Tankebana: 40-20=20 och 8-1=7 alltså  

20-7=13 
 
Med algoritm:   48 Tankebana: Även här börjar man från höger  
                         -21 med deloperationen 8-1 varpå svaret 7 skrivs i 
                                                 27 entalskolumnen, under de båda entalssiffrorna. 

Därefter utförs deloperationen 4-2 och svaret skrivs 
i tiotalskolumnen, under de bägge tiotassiffrorna. 

                                                      
6 Artefakter är av människan fabricerade föremål (HTTP://WWW.NE.SE/ARTEFAKT) 
7 Plockmaterial kallas också för ”Plockisar” och kan vara allt från stenar till pastaskruvar.    
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3.) 45-27 
 
Med mellanled: 45-27= 20-2= 18 Tankebana: 40-20= 20 och 5-7= 2 OBS! För att 

kunna subtrahera 5 med 7 så saknas det 2, vilket 
innebär 20-2 som är lika med 18! Detta är knepigt 
för många att förstå varför konkretisering med t.ex. 
plockisar eller pengar är till stor hjälp. 

 
                                   10                         

Med algoritm:       45 Tankebana: I denna subtraktion finner man i  
                           - 27 den första deloperationen 5-7, längst till höger,  

 18 att det saknas ental för att uträkningen ska vara 
genomförbar, varför man måste låna ett tiotal från 
tiotalskolumnen. Delberäkningen kommer då att bli 
15-7 vilket är lika med 8 och skrivs i 
entalskolumnen, under entalen. Efter det utförs 
nästa deloperation. 40 (tiotalet 4) har dock minskat 
till 30 eftersom det lämnades över ett tiotal till 
entalen, varför denna deloperation innebär 3-2 
vilket är lika med 1 som skrivs i tiotalskolumnen, 
under de båda tiotalssiffrorna. 

 
Om uppgifterna t.ex. utökas till flera olika termer finns andra mycket gångbara 
huvudräkningsstrategier enligt Löwing och Kilborn (2003) gällande t.ex. additionen 87+48+13. 
Termerna kan byta plats till 87+13+48 som ger den enklare beräkningen 100+48=148. I 
additionsuppgiften 48+13+87 går det också att underlätta beräkningen genom att man byter 
ordningen på beräkningen från (48+13) +87 till 48+(13+87) som är lika med 48+100=148.   
 
Division – grundläggande tankar som lättare leder till förståelse 

Ett första steg när man ska utföra en division är, enligt Löwing och Kilborn (2003), att avgöra 
om delnings- eller innehållsdivision är den mest lämpliga strategin. För att ge exempel på de 
olika divisionstankarna tittar vi, med hjälp av Löwing och Kilborn, närmare på divisionen 12/4. 
Man kan uppfatta detta som att det är 12 föremål som ska delas upp mellan fyra personer, varför 
man då tänker sig en fördelning mellan dessa personer. Delningen ger i så fall 3 saker till varje 
person. Detta är en delningsdivision. Om vi i stället tänker oss att man har 12 föremål och ska 
fördela dem i grupper om 4. T.ex. hur många leksaksbilar kan Klara köpa om hon har 12 kronor 
om varje bil kostar 4 kronor. I detta fall är det inte fråga om någon fördelning, utan frågan är hur 
många gånger 4 ryms i 12, vilket kallas innehållsdivision. Om man t.ex. har en uppgift som 
72/4 är det oftast delningsdivision som är lämpligast. Man kan då antingen dela upp 72 i 60+12, 
vilket är enklare eftersom det är två tal som enkelt kan delas med 4, svaret på denna division blir 
då 18 eftersom 15+3=18. Alternativt kan man dela 72 med 4 genom att i två omgångar halvera 
talet vilket ger 36 första gången och därefter 18. Om man istället har en division som 268/2 kan 
det vara lättare att använda innehållsdivision vilket i dag är en mycket vanlig metod. En strategi 
som förenklat divisionsräknandet är kort division. Det är en didaktisk benämning på att utföra 
en division utan att ställa upp en divisionsalgoritm som t.ex. liggande stolen eller trappan. 
Metoden kort division är i matematikundervisning idag mycket vanlig.  
 

4.) Kort division: 268 = 134  Tankebana: Denna uppgift kan beräknas genom att  
                         2   man dividerar en siffra i taget, i täljaren, med 2. 

Tankegången är att 2 går i 2 en gång, varpå man 
skriver 1 efter likhetstecknet. Därefter beräknas att 
2 går i 6 tre gånger, 3 skrivs efter talet 1 i svaret för 
att avslutningsvis beräkna 2 går i 8 fyra gånger, 
varpå 4 skrivs efter trean i svaret.  
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       1   

5.) Kort division: 434 = 217 Tankebana: För att beräkna detta exempel är det 
      2    nödvändigt att hålla en minnessiffra i huvudet, 

alternativt skriva den som en minnessiffra i 
tiotalspositionen. Tankegången är att, 2 går i 4 två 
gånger. 2 skrivs efter likhetstecknet. 2 går i 3 en 
gång vilket skrivs efter tvåan och sen blir det en 
rest på 1 som tidigare nämnts antingen hålls i 
huvudet eller skrivs som en minnessiffra ovanför 
fyran. Här blir då 14. Därefter tänker man att 2 går i 
14 och får svaret 7, vilket skrivs efter talet 1 i 
svaret. 
 

Valmöjligheter utvecklar  

I kursplanen (Skolverket, 2008a) står att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven ska 
”utveckla sin förmåga att använda enkla modeller samt kritiskt granska modellernas förutsättningar, 
begränsningar och användning” (s.26). Detta innebär som vi tolkar det, att det inte finns krav på en 
bestämd uppställning för varje räknesätt som alla måste lära sig, utan att alla variationer som 
förenklar för eleverna är välkomna. Löwing och Kilborn (2003) menar att eleverna när de 
behärskar huvudräkning, har utvecklat sin taluppfattning och förståelse för positionssystemet i 
tillräcklig grad för att de ska kunna lära sig traditionella algoritmuppställningar och att det då 
kan bli en ny utmaning för dem. 
 
Med detta avsnitt om nya och gamla metoder skulle man sammanfattningsvis kunna säga att, 
matematiken, som föddes och utvecklades för att tillgodose vardagliga praktiska behov, där 
förmågan att kunna räkna, var kopplad till förståelse för vad man gjorde, med tiden blev 
abstrakt och teoretisk. Vi kan med detta konstatera att skolans matematikundervisning under 
många år inte alltid varit särskilt förståelseinriktad och konkret, då kunskapsförmedlingen till 
viss del verkar ha inneburit att eleverna lärt sig att mekaniskt flytta siffror efter givna modeller. 
Idag ser vi dock att gällande styrdokument och didaktiska verktyg, där t.ex. strategiska 
huvudräkningsmodeller och artefakter, i form av exempelvis plockmaterial, styr mot 
matematikens begynnelse där förståelsen stod i centrum.  
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Metod 

Examensarbetet syftar till att undersöka hur hemmen ges möjlighet att, i samarbete mellan skola 
och hem, stödja elevernas utveckling i matematik. Utifrån detta har vi för avsikt att belysa hur 
hemmen uppfattar möjligheterna till att hjälpa barnen8 med deras eventuella matematikläxor och 
hur ett utvidgat samarbete, där barnen i hemmen ges större möjlighet till utveckling inom ämnet 
matematik, skulle kunna se ut. Vår forskningsansats är fenomenografisk. Det betyder att den på 
ett kvalitativt sätt söker beskriva likheter och skillnader i hemmens uppfattningar. Dess 
utgångsläge är att varje begrepp kan förstås på ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt (Kvale, 
1997). I enlighet med denna forskningsansats har vi ett heterogent urval av 
undersökningsdeltagare, det vill säga hemmen, som representerar olika uppfattningar gällande 
deras möjligheter till samarbete med skolan (Starrin & Svensson, 1994). Vi har genom en 
kvantitativ enkät (Trost, 1994) och semikonstruerade9, eller halvstrukturerade, intervjuer 
möjliggjort en kvalitativ beskrivning av hur informanterna tänker kring detta fenomen (Ryen, 
2004).  

Forskningsetiska synpunkter 
Vi har tillämpat god forskningsetik genom att varje deltagare skriftligen har informerats om 
undersökningens syfte. Deltagarna har fått upplysningar om att deras medverkan är frivillig, att 
de kan tacka nej till att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa följder, samt att de har 
givits möjlighet att ställa frågor om undersökningen. De har informerats om att det, i arbetet, 
inte kommer att vara möjligt att identifiera vare sig skola, elever eller deltagare. Uppgifter om 
deltagarnas uttalanden där t.ex. erfarenheter eller bakgrund redovisas, fyller syftet att 
exemplifiera eller konkretisera urvalets heterogenitet10. Vi har gjort bedömningen att dessa 
uttalanden är av allmän karaktär, varför detta inte riskerar deltagarnas anonymitet. 
Enkätdeltagarna har haft möjlighet att återlämna sina svar i förslutna kuvert. Intervjudeltagarna 
har medgivit att intervjuerna fick bandinspelas. Deltagarna har informerats om att endast vi två 
studenter kommer att ha tillgång till materialet (Johansson & Svedner, 2006).      

Urval  
Vi valde att begränsa vår studie till hem, vars barn går i grundskolans yngre åldrar. 
Undersökningen genomfördes med hem till elever i fyra olika klasser, vilka är belägna i två 
olika skolor i en storstad. Undersökningen vände sig till 72 hem i dessa skolor, varav 57 kom att 
bli en del av denna undersökning, det vill säga en svarsfrekvens på 80 %. I dessa hem deltog 73 
föräldrar av båda könen. Av de 73 som svarat på enkäten framkom att 27 kunde ställa upp på 
intervju.  
 
Skolorna benämns i arbetet som skola A och skola B. Skola A har kontinuerligt en 
matematikläxa i veckan, och skola B har en till två matematikläxor i veckan, båda i enlighet 
med genomsnittet för svenska skolor (TIMMS, 2005).  

                                                      
8 I föreliggande studie kommer begreppet ”barn” att användas i de sammanhang som rör hemmet, 
och begreppet ”elev” i de sammanhang som rör skolan. 
9 Intervjuer som utgår från ett antal frågor eller teman, men är mer flexibla än strukturerade 
intervjuer där intervjuaren ofta använder en mer rigid frågemall med fasta svarsalternativ.  
10 Olikartad, oenhetlig, blandad (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx) 
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I skola A ges matematikläxan, enligt lärarna, från måndag till torsdag, samma läxa ges till alla 
elever, samt att det ges lika många läxor till alla. Matematikläxan används i skola A som 
kommunikationsmedel med hemmen, där läxorna oftast är konstruerade från matematikboken 
Multimatte (Ohlsson m.fl. 2001). Det bifogas till varje läxa ett brev med en förklaring av syftet 
med uppgiften, samt en instruktion eller ett så kallat tips på hur uppgifterna kan lösas för att 
föräldrarna på bästa sätt ska kunna stödja barnen. Syftet med matematikläxorna i skola A är att 
göra föräldrarna delaktiga i skolarbetet, att ge eleverna möjlighet att befästa kunskap, samt att få 
en uppfattning om hur eleverna löser problem när inte läraren handleder.  
  
Skola B ger, enligt lärarna, individanpassade läxor där eleverna i samråd med läraren får välja 
svårighetsgrad på matematikläxan. Läxorna är hämtade från olika källor t.ex. 
lärarhandledningspärmar, Nämnaren, internetsidan lektion.se, alternativt att läxorna 
egenkonstrueras av lärarna. Skola B har matematikläxa från fredag till onsdag. Det ges olika 
många läxor till eleverna, något som dock inte styrs av elevernas kunskapsnivå, utan av 
innehållet och elevernas behov. Syftet med läxor i skola B är att föräldrarna ska få en inblick i 
vad deras barn arbetar med, att eleverna ska få fler träningstillfällen, att de ska få arbeta med 
samma sak fast i en annan miljö, samt att matematikläxorna ska hjälpa dem att automatisera 
aritmetiken11.   

Datainsamlingsmetoder 
För att få ett brett dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen av resultatet har 
undersökningen, som tidigare nämnts, genomförts med både kvantitativ och kvalitativ metod, 
enkät (bilaga 1) och intervju (Repstad, 2007). För att få en grund till vår undersökning där läxor 
är en del av fenomenet, kontaktade vi lärarna för respektive skola via e-post för att klargöra hur 
organisationen kring läxor ser ut, samt för att få vetskap om lärarnas syfte med dessa. 
Frågeformuläret besvarades via e-post (bilaga 2).  
 
Syftet med att använda enkät som kvantitativ metod var att få fram en övergripande bild av en 
möjlig variation av uppfattningar av fenomenet (Johansson & Svedner, 2006). Den kartläggande 
enkätens syfte var också att, i ett vidare perspektiv, undersöka hur läxläsning i matematik utförs 
och upplevs i hemmen, samt att ta reda på huruvida det finns några samband mellan 
ståndpunkter och erfarenheter gällande detta. Resultatet av enkäten var också tänkt som ett 
underlag till de kvalitativa intervjuerna. Enkäten utformades med givna svarsalternativ, detta för 
att underlätta för de svaranden, men också för att vi på ett så effektivt sätt som möjligt skulle 
kunna sammanställa och utvärdera de svar som gavs (Trost, 1994).   
 
Målsättningen med att använda kvalitativ intervju som metod var att få så uttömmande svar som 
möjligt. Målet var också att svaren som gavs i intervjuerna, på ett fördjupande sätt skulle 
återspegla den intervjuades inställning och erfarenheter gällande samspelet som uppstår med 
barnet, när läxor i matematik utförs, samt ge en bild av hur kommunikationen mellan föräldrar 
och skola fungerar (Johansson & Svedner, 2006). Vi valde att utforma semikonstruerade 
intervjuer för att undvika att vara för ledande med fasta intervjufrågor eller fasta svarsalternativ, 
men också för att vi ville styra intervjuerna utifrån de teman vi utkristalliserat under 
genomläsning av relevant forskning och litteratur (Ryen, 2004).  
 
I en intervjuguide (bilaga 3), enligt Bjørndal (2002), fokuserade vi på teman som hur 
kommunikationen mellan föräldrar och skola fungerar och hur samspelet, mellan föräldrar och 
barn, ser ut i samband med matematikläxor. Det enda fasta inslaget i guiden var att varje 
intervju inleddes med att vi informerade föräldrarna om undersökningens syfte samt att vi också 

                                                      
11 Del av matematiken som behandlar de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och 
division (http://www.ne.se/aritmetik).  
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sammanfattade, för undersökningen väsentliga enkätsvar från den intervjuade. Föräldrarna fick 
med detta möjlighet att reflektera och respondera på både vårt syfte och vår summering av deras 
enkätsvar. Genom att påminna föräldrarna om syftet med undersökningen och referera till deras 
enkätsvar, kunde eventuella oklarheter tillrättaläggas. Vi säkerställde genom detta att 
utgångspunkten för våra intervjufrågor var korrekta, samt att intervjupersonerna var införstådda 
med att undersökningen handlar om både föräldrarnas uppfattningar om matematikläxor och 
möjligheter till att stödja elevernas utveckling genom att kommunicera matematik i relevanta 
situationer, vilket vi såg som en viktig aspekt för validiteten12 (Kvale, 1997). Genom att 
använda dessa två metoder som kombination hoppades vi kunna kontrollera om det fanns 
överensstämmelser mellan föräldrarnas enkätsvar och intervjusvar vilket då skulle kunna stärka 
reliabiliteten13 (Johansson & Svedner, 2006).  

Urvalsmetod för intervjudeltagare 
Då det av tidsmässiga skäl och de facto att omfattningen av undersökningen skulle bli för stor 
om vi kallade samtliga intressenter till intervju, använde vi av oss av en urvalsmetod för att få 
en generaliserbar urvalsgrupp. Vi sorterade in de intervjuade i grupper efter vilka diskrepanser14 
de svarande visat på frågorna i enkäten. Olikheterna valdes ut i förhållande till hur stor relevans 
enkätfrågorna har för syftet med vår undersökning, varav sex grupper bildades genom fem 
sorteringssekvenser, där en i varje grupp valdes ut för intervju.   
 
Vi hade inte för avsikt att i denna urvalsprocess könskvotera de utvalda för att få jämvikt mellan 
könen. Vi såg dock med resultatet av de utvalda att fördelningen var jämn, till skillnad från 
Hyde m.fl. (2006) som endast utgick ifrån mödrars uppfattningar, vilket främjade vårt arbete då 
vi hade för avsikt att göra undersökningen med ett vidare perspektiv, och inte ville begränsa oss 
till att undersöka endast en parts förhållningssätt och uppfattningar.  
 
Nedan visas fem av enkätens frågor ordnade efter deras relevans för undersökningens syfte, 
samt hur urvalsprocessen och sorteringen kring respektive fråga gått till. 
 

1. Om du hjälper barnet med matematikläxan, är dina egna kunskaper tillräckliga?  
2. Om du hjälper barnet med matematikläxan upplever du då att barnet brukar förstå dina 

förklaringar? 
3. Om skola och hem skulle samarbeta för att stödja barnens lärande, hur skulle du vilja att 

detta samarbete skulle ske? 
4. Vilket/Vilka räknesätt tycker du är svårast att hjälpa barnet med? 
5. Har du tidigare hjälpt, eller hjälper du andra barn i skolåldern med matematikläxor? 

 
1. Om du hjälper barnet med matematikläxan, är dina egna kunskaper 
tillräckliga?  
Denna fråga anser vi har störst relevans för vår undersökning, då frågan är kopplad till vårt syfte 
som handlar om hemmens möjlighet att kunna stödja eleven och kommunicera matematik i 
relevanta situationer. Detta är av stor vikt för huruvida de som hjälper barnen med 
matematikläxan, anser att deras kunskaper är tillräckliga för att kunna stödja barnen i hemmen 
eller inte.  

                                                      
12 Ett tests förmåga att mäta det som det skall mäta; giltighet 
(http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx) 
13 Pålitlighet, tillförlitlighet (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx) 
14 Brist på överensstämmelse, avvikelse (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx) 
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Första sortering: 
Fem av 27 svarande anser att deras kunskaper oftast eller ibland är tillräckliga, varför dessa 
valdes ut som första urvalsgrupp, då de övriga 22 svarande anser att deras kunskaper brukar 
vara tillräckliga. Ur urvalsgruppen för den första sorteringen valde vi att intervjua en kvinna 
som olikt de övriga i gruppen vill att samarbetet mellan skola och hem, för att stödja eleven i 
matematik, ska ske genom t.ex. matematikträffar för föräldrar. Av de svarsalternativ som gavs 
på denna fråga är detta svar något som vi anser kan komma att kräva störst engagemang från 
hemmet, varför denna person, som både anser att hon inte alltid har tillräckliga kunskaper och 
vill ha mer stöd genom samarbete mellan skola och hem, var intressant att intervjua.  
 
2. Om du hjälper barnet med matematikläxan upplever du då att 
barnet brukar förstå dina förklaringar? 
Denna frågas relevans för syftet med undersökningen är stor, då hemmets möjligheter att kunna 
stödja barnet kan vara beroende av huruvida barnet brukar förstå de förklaringar som ges av den 
som hjälper.  
 
Andra sortering:  
Två av de 22 svarande som kvarstod efter den föregående sorteringen anser att de upplever att 
barnet ibland förstår deras förklaringar, varför dessa valdes ut som andra urvalsgrupp, då de 
övriga 20 svarande upplever att barnen brukar förstå deras förklaringar. Vi valde att intervjua en 
kvinna ur denna urvalsgrupp, då hon till skillnad från den andra har ett barn som inte brukar 
behöva hjälp med läxorna. Detta ansåg vi vara av intresse då den utvalda ibland har svårt att 
förklara de få gånger hon hjälper barnet med matematikläxorna.  
 
3. Om skola och hem skulle samarbeta för att stödja barnens lärande, 
hur skulle du vilja att detta samarbete skulle ske? 
Denna frågas relevans för syftet med undersökningen är viktig, då hemmets möjligheter att 
stödja barnet är kopplad till hur hemmen anser att samarbete mellan skola och hem ska ske.  
 
Tredje sortering: 
Tre av de 20 svarande som kvarstod efter den föregående sorteringen anser att de inte vill ha ett 
samarbete mellan skola och hem för att stödja barnens lärande, varför dessa valdes ut som 
tredje urvalsgrupp, då de övriga 17 svarande vill ha ett samarbete mellan skola och hem genom 
ett eller flera av frågans övriga svarsalternativ. Vi valde att intervjua en kvinna som inte har 
erfarenhet av att hjälpa andra barn med matematikläxor, till skillnad från de andra svaranden 
som har erfarenhet av att hjälpa andra barn med matematikläxor. Den utvalda är intressant att 
intervjua för att hon inte har någon erfarenhet och samtidigt inte vill ha ett samarbete mellan 
hem och skola.  
 

4. Vilket/Vilka räknesätt tycker du är svårast att hjälpa barnet med? 
Denna fråga är relevant för undersökningens syfte då hemmens möjligheter att stödja barnet kan 
ha ett samband med huruvida hemmen anser att det finns svårigheter att hjälpa barnet med något 
eller några räknesätt.  
 
Fjärde sortering: 
Sex av de 17 svarande som kvarstod efter den föregående sorteringen anser att de tycker att 
något eller några av de föreslagna räknesätten är svåra att hjälpa barnet med, varför dessa 
valdes ut som fjärde urvalsgrupp, då de övriga elva svarande anser att det inte finns några 
svårigheter att hjälpa barnet med något räknesätt. Då alla svaranden i urvalsgruppen hade lika 
svar på de syftesinriktade frågorna valde vi slumpmässigt ut en av de svarande. Den 
slumpmässiga dragningen resulterade i att den som valdes för intervju blev en man.  
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5. Har du tidigare hjälpt, eller hjälper du andra barn i skolåldern med 
matematikläxor? 
Denna fråga är relevant för undersökningens syfte då hemmens möjligheter att stödja eleven kan 
ha ett samband med huruvida den svarande har erfarenhet av att hjälpa andra barn i skolåldern 
med matematikläxor.  
 
Femte sortering: 
Fem av de elva som kvarstod efter den föregående sorteringen svarade att de hjälpt eller hjälper 
andra barn med matematikläxor, varför dessa sorterades in i en femte urvalsgrupp, då de övriga 
sex svaranden inte har erfarenhet av att hjälpa andra barn i skolåldern med matematikläxor. Vi 
valde att intervjua en man som, till skillnad från de andra svarande i urvalsgruppen, vill att 
samarbete mellan skola och hem ska ske genom något annat sätt än de föreslagna 
svarsalternativen. Han svarade på det öppna svarsalternativet att han vill att läxläsningen ska ske 
i skolan, samtidigt som han anser att barnet har läxor för sällan. Utifrån detta avvikande svar 
blev denna person, utifrån vårt syfte med undersökningen, intressant att intervjua.  
 
Sjätte sortering: 
Av de sex som återstod i urvalsprocessen har ingen erfarenhet av att hjälpa andra barn i 
skolåldern med matematikläxor, dessa utgjorde därför en sjätte urvalsgrupp. Då alla svarande i 
urvalsgruppen svarade lika på de syftesinriktade frågorna valde vi att slumpmässigt plocka ut en 
av dessa. Den slumpmässiga dragningen resulterade i att den som valdes för intervju blev en 
man.  

Sammanfattning av urvalsprocess för intervjudeltagare 

Efter urvalsprocessen framkom att de sex utvalda deltagarna för intervju var tre mammor 
respektive tre pappor till barn i de aktuella skolorna för undersökningen. Ur urvalsprocessen 
framkom också att tre av intervjuintressenterna kom från skola A, respektive tre från skola B. 

Procedur  

Enkät 

I samråd med lärarna på respektive skola har vi kommit överens om lämpligt tillvägagångssätt. 
Det distribuerades två enkäter till varje hem tillsammans med ett följebrev (bilaga 4). Dessa 
levererades i ett kuvert, i samband med att eleverna tog hem matematikläxan. Eleverna blev 
instruerade att ta med sig kuvertet tillbaka till skolan i samband med inlämningen av läxan, två 
dagar senare i skola A, och fem dagar senare i skola B. I enkäterna efterfrågades vilka som 
kunde ställa upp på intervju, samt deras kontaktinformation. Efter insamlandet av enkätsvaren, 
vilket skedde med hjälp av lärarna på respektive skola, hämtade och sammanställde vi resultatet 
i en tabell varpå bearbetningen av resultatet tog vid. Vi utgick även denna gång från de frågor 
som är av relevans för vårt syfte med arbetet. För att på ett tydligt sätt åskådliggöra 
procentsiffror, valde vi att redovisa tre av frågornas resultat i s.k. stapeldiagram vilka är 
relaterade till vår första frågeställning. Resterande resultat från enkäten valde vi att redovisa i en 
löpande text och med citat från enkätdeltagarnas, på eget initiativ, givna kommentarer.    

Intervju 

De sex intervjupersonerna kontaktades via telefonsamtal eller e-post varefter tid och plats 
bestämdes. Tre av intervjuerna genomfördes på respektive skolor, två på föräldrarnas arbeten 
och en på neutral plats. Intervjuerna bandinspelades och för att stärka reliabiliteten var det en 
och samma person som intervjuade alla deltagare, medan den andre, som bisittare, förde 
anteckningar samt bistod med eventuella inlägg (Kvale, 1997). Vi paragrafindelade alla 
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intervjuer och transkriberade dessa ordagrant med undantag för utsagor om teman eller 
samtalsämnen som låg utanför det aktuella ämnet. Läsligheten har prioriterats högt då pauser, 
omtagningar och skratt har skrivits ut i transkriptionerna men redigerats bort i de citat som 
används i resultatet. De transkriberade intervjuerna har analyserats efter givna teman med 
avseende på olika uppfattningar för att finna överensstämmelser, inkonsekvenser eller 
motsägelser. Varje intervju har också jämförts med varandra för att belysa likheter och 
skillnader. De intervjuades barn har i transkriptionerna namngetts som X.  

Frågeformulär  

Frågorna till lärarna gällande deras syn på syftet med matematikläxor och skolornas rutiner 
gällande dessa, insåg vi mitt under arbetets gång, att vi skulle komma att behöva som en 
faktagrund att korrelera med givna svar i enkäten och intervjuerna. Vi skickade därför, via e-
post, ut ett frågeformulär där vi bad respektive lärare svara och returnera så fort som möjligt. 
Svaren inkom omedelbart. 

Databearbetning  
Vi har valt att sammanställa enkätsvaren i tabeller där resultaten redovisas i procentform, 
avrundat till två siffrors noggrannhet. På vissa av enkätsvaren fanns det, på föräldrarnas egna 
initiativ, allmänna kommentarer kring matematikläxor, varav vi valt att redogöra för utvalda 
citat. För att underlätta diskussionen av resultatet i intervjusvaren, har vi inom respektive 
frågeområde, koncentrerat de väsentliga svaren för undersökningen i tabellform. I bearbetningen 
av transkriptionerna har vi efter genomläsning fastställt olika naturliga meningsenheter för varje 
intervjuperson. Vi har sedan, i de redigerade transkriptionerna formulerat det centrala temat som 
beskriver varje naturlig enhet, genom tolkning av intervjusvaren. Varje intervju har namngetts 
med siffrorna 1-6, för att underlätta kopplingen mellan empiri och resultat. Utifrån 
undersökningens syfte har vi sedan utkristalliserat svaren på undersökningens frågeställningar i 
de intervjuades svar. De centrala sammanfattningarna har sedan använts för att kategorisera 
resultatet (Kvale, 1997). Vi har i resultatet delat in de olika svaren av föräldrarnas uppfattningar, 
från enkät och intervjuer, i skilda kategorier.  
  
Enkät- eller intervjusvar har inte grupperats efter huruvida män eller kvinnor har svarat då vi 
inte haft för avsikt att jämföra de olika svarsalternativen i förhållande till vilket kön de svarande 
innehar.   

Tillförlitlighet 
Flera av de metoder vi redovisat i denna undersökning inverkar på studiens generaliserbarhet då 
urvalet av deltagare bygger på personliga kontakter (Johansson & Svedner, 2006). Även om 
heterogeniteten varit ett uttryckligt syfte gällande urvalet av de föräldrar som deltagit i 
undersökningen, finns anledning att betona att inte alla tänkbara uppfattningar gällande 
hemmens möjlighet att tillsammans med barnen kommunicera matematik i relevanta situationer, 
är representerat i materialet. De etiska aspekterna vi ledsagat, har gjort att vi explicit inte kunnat 
redogöra för de medverkandes bakgrund fullt ut, något som i diskussionen kan ha varit en 
nackdel. Tillvägagångssättet, gällande enkätförfarandet, fungerade tillfredställande, men 
eftersom tiden som gavs för att fylla i enkäten var olika för skola A och skola B, där hemmen i 
skola A endast hade två dagar på sig att returnera enkäten, medan skola B hade fem dagar, kan 
det ha påverkat antalet medverkande föräldrar och därför inverkat på reliabiliteten. Enkäten var 
inte utformad så att allmänna kommentarer skulle kunna ges, då vi i ett inledningsskede inte såg 
detta som nödvändigt, samt att materialet eventuellt skulle komma att bli för stort för att 
bearbeta. Då kommentarer från enkätdeltagarna, på egna initiativ, ändå gavs ser vi att vi ur ett 
fenomenografiskt perspektiv har haft nytta av dessa, varför utrymme, för kommentarer, på vissa 
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av enkätfrågorna kanske hade kunnat bidra till ett mer omfattande resultat. Att i undersökningen 
använda semikonstruerade intervjuer var till stor del väldigt lyckat, då det resulterade i att vi i 
diskussionen haft möjlighet att beskriva likheter och skillnader som önskat. Denna ostruktur kan 
dock också ha påverkat reliabiliteten då vissa frågor belystes mer eller mindre i några av 
intervjuerna, än i andra.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi med hjälp av empirisk data föräldrarnas uppfattning om hur de, i 
samarbete med skolan, anser att de kan stödja sina barns matematiska utveckling. Vi har valt att 
dela in avsnittet i olika rubriker med utgångspunkt i våra forskningsfrågor:  
 

• Vilka uppfattningar har hemmen gällande barnens matematikläxor? 
 
• Vilka möjligheter uppfattar hemmen att de, i samarbete med skolan, har för att stödja 

barnen avseende deras matematiska utveckling? 
 

• På vilka tänkbara sätt anser hemmen att ett utökat samarbete mellan skola och hem 
skulle kunna ske, för att stödja barnens matematiska utveckling? 

 
De sammanställda resultaten av enkäten (bilaga 5) redovisas i tabeller. För att förtydliga våra 
beskrivningar redovisas också delar av resultatet i diagram och för att underbygga våra 
beskrivningar exemplifierar vi med citat ur de redigerade transkriptionerna, samt med 
kommentarer som enkätdeltagarna på eget initiativ lämnat. Under ovanstående rubriker berör vi 
olika aspekter av föräldrarnas uppfattningar, vilka är indelade i kategorier. 

Vilka uppfattningar har hemmen gällande 
barnens matematikläxor? 
 
I enkät- och intervjusvar ser vi, utifrån undersökningens syfte och de svar vi fått, sex olika 
kategorier av uppfattningar gällande barnens matematikläxor, vilka är:  
 
 

1. Inställning 

2. Syfte 

3. Tid 

4. Svårighetsgrad 

5. Barnets behov av stöd 

6. Information och tydlighet 
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1. Inställning 

 

 
Figur 2. Diagram utifrån sammanställning av fråga 1 i enkätsvaren. 

 
I diagrammet ovan framkommer att 48 %, av föräldrarna som deltagit i enkäten, är positiva och 
49 % mycket positivt inställda till barnens matematikläxor, endast 3 % är negativt inställda. En 
av de intervjuade föräldrarna som är positiv till matematikläxor säger: 
 

Det är ju bra och man ser ju lite vad de håller på med och man får ju lite inblick i skolans 
arbete och hur de jobbar och tänker och så. Det är ju spännande att få veta lite också. 
(Förälder, Intervju)   

 
En av de föräldrarna som är negativ till matematikläxor lämnade en kommentar, i anknytning 
till detta, i sitt enkätsvar: 
 

Jag tycker inte att barnens utbildning skall basera sig på föräldrarnas kunskaper. Barnen 
har rätt till en egen utbildning i sin tidsepok med utbildade lärare oberoende vad deras 
föräldrar är bra eller dåliga på. Stöd för läxläsning skall finnas i skolan, om någon 
förälder kan bidra med sina kunskaper så är det bra men skolan kan inte använda 
föräldrar som en utbildningsresurs. (Förälder, Enkät) 

2. Syfte 

Det finns en uppfattning hos flera av de intervjuade föräldrarna gällande syftet med 
matematikläxor, som innebär att läxor bör handla om att nöta för att befästa kunskap.  
 

Alla elever får ju liksom kanske inte den där hjälpen hemma, utan meningen med läxor är 
ju just att du ska befästa det du har gjort i skolan, så meningen är ju inte att jag som 
förälder ska ersätta pedagogen. Men däremot att nöta och då är frågan om inte den där 
nötningen ska ske i skolan. (Förälder, Intervju) 

 
Ovanstående förälder betonar vidare att läxor bör göras i skolan, i t.ex. en matteverkstad, där det 
finns tillgång till lärare som kan ge mer stöd än vad en allmänpedagogisk förälder kan. I en 
kommentar som, på eget initiativ, gavs av en förälder i dennes enkätsvar framkommer att 
uppfattningen om syftet med vissa läxor kan vara att arbeta ikapp:  
 

Däremot har jag uppskattat att skolan hållit mig informerad om vad som inte blivit uträttat 
under lektioner. Min son har regelbundet fått hem det han legat efter med. På så vis har jag 
inflytande och kan hjälpa till. (Förälder, Enkät) 
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3. Tid 

Enligt enkäten anser 88 % av föräldrarna att barnen har matematikläxor tillräckligt ofta medan 
12 % anser att de har läxor för sällan. Två föräldrar har i enkäten kommenterat att tiden som ges 
för matematikläxor är för kort och uttalar en önskan om mer tid, en av dem citeras nedan: 
 

Matteläxan mån-mån istället för mån-tors, som lätt blir jäktigt. (Förälder, Enkät) 
 
Hos de intervjuade föräldrarna finns det däremot en samstämmighet att tiden som ges för 
matematikläxor är tillräcklig. En förälder menar dock att det är för många läxor, sammantaget 
med alla läxor i andra ämnen, då barnet ofta tar hem frivilliga läxor utöver de ordinarie, vilket är 
tillåtet i dennes skola.  
 

Ibland kan det ju kännas som det är rätt så mycket läxor, sammantaget då med alla läxor, 
det tycker jag nog. Men hon tar nog på sig också lite, det finns ju frivilliga läxor också, 
men oftast så tycker hon att det är kul... Så att jag tycker egentligen inte att det behövs mer 
läxor. Det är lagom eller snarare lite mindre, att de inte behöver ha så mycket. (Förälder, 
Intervju) 

 
Flera av de intervjuade föräldrarna poängterar att det är viktigt att strategiskt planera och avsätta 
tid för när läxorna ska utföras, för att undvika stress och för att de ska bli gjorda. En annan 
förälder påpekar att det skulle vara bättre med två läxor i veckan som inte är så stora: 
 

Ja, det är ju precis vad Jan Björklund säger, alltså fler läxor och mer tillfällen att göra 
dem i skolan… Det kan kännas lättare om det är kortare läxor två gånger än en 
jättebaotaläxa (Förälder, Intervju) 

 
En annan uppfattning om tiden som ges för matematikläxor är: 
 

Det borde vara tillräckligt. Ja det är klart det kan tjorva ihop sig och så men jag tycker inte 
att det känns övermäktigt på något sätt. (Förälder, Intervju) 

4. Svårighetsgrad  

 

 
Figur 3. Diagram utifrån sammanställning av fråga 4 i enkätsvaren. 

 
Gällande svårighetsgraden på matematikläxorna visar diagrammet ovan från enkätsvaren att 88 
% anser att svårighetsgraden är tillräcklig, medan 9 % tycker att läxorna är för lätta. Endast 3 % 
anser att läxorna är för svåra. En av de intervjuade föräldrarna kommentarer matematikläxornas 
svårighetsgrad och menar att de är lite kluriga och att det är viktigt att noga sätta sig in i läxan 
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och läsa igenom den för att få en uppfattning om hur den ska lösas. En annan förälder 
kommenterar i sitt enkätsvar att läxorna varken är för lätta eller för svåra, men ändå utmanande 
och att det är bra. En av de intervjuade föräldrarna talar om hur hon och barnet uppfattar 
matematikläxornas uppbyggnad och svårighetsgrad: 
 

Ofta är det ju så, lite lättare i början och sen så kanske svårighetsgraden ökar lite, och då 
kanske hon säger; nämen på den här förstår jag inte, nu har jag ju gjort det och det men på 
den här, vad ska jag göra här då. (Förälder, Intervju) 

5. Barnets behov av stöd  

 

 
Figur 4. Diagram utifrån sammanställning av fråga 5 i enkätsvaren. 

 
Diagrammet ovan visar att 41 % av de svarande föräldrarna i enkäten har ett barn som brukar 
behöva hjälp med matematikläxorna medan 55 % endast ibland behöver hjälpa barnet. Av de 
svarande brukar 4 % inte alls behöva hjälpa barnet. En av de föräldrarna som alltid brukar 
behöva hjälpa barnet med matematikläxan har i sitt enkätsvar kommenterat detta: 
 

Mitt barn behöver hjälp för att orka o vilja. De är långa o tråkiga, tycker han. (Förälder, 
Enkät)  

 
En av de intervjuade föräldrarna som endast ibland brukar behöva hjälpa barnet med 
matematikläxan uttrycker nedan:  
 

Hon tycker ju skolan är väldigt rolig så hon gör ju ofta läxor själv när hon kommer hem 
från skolan… Men då när det är problemlösningar, då brukar hon vilja diskutera. 
(Förälder, Intervju) 

6. Information och tydlighet från skolan 

Flera av de intervjuade föräldrarna talar positivt om tydliga instruktioner i veckobrev eller på 
läxpappret där information ges om t.ex. hur laborativt material kan användas för att konkretisera 
abstrakta begrepp och uppgifter. Det finns en övergripande konsensus hos de intervjuade 
föräldrarna, där en önskan om tydliga instruktioner gällande matematikläxor gör sig gällande. 
De positiva fördelarna med att skolan informerar hur läxor ska utföras betonas och eventuella 
tankebanor kring dessa utföranden, då barnen inte alltid besitter förmågan att själva berätta vad 
de i skolan har talat om. En förälder framhåller att det är bra med tydlighet gentemot hemmen, 
att det är tillåtet för föräldrar att be om hjälp när förklaringarna eller den egna kunskapen inte 
räcker till. 
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Jag tycker det är bra att man kan erbjuda och vara tydlig med att det är helt okej att fråga 
om hjälp som förälder, att man har inte alla svar och det är helt ok… (Förälder, Intervju) 

 
En uppfattning är att matematikläxor ibland låser barnets tankar gällande utrymmet som ges för 
uppgifterna, då det inte uttalat står att barnet t.ex. kan använda fler papper att skriva eller rita på. 
Det finns därför en önskan om att skolan tydligt visar att barnet kan utföra uppgifterna på ett 
fritt och tillåtande sätt efter behov. 

Vilka möjligheter uppfattar hemmen att de, i 
samarbete med skolan, har för att stödja 
barnen avseende deras matematiska 
utveckling?  
 
Samtliga av de intervjuade föräldrar menar att de har möjlighet att stödja barnen avseende deras 
matematiska utveckling genom att hjälpa barnen med de matematikläxor som skolan ger. Vi ser, 
utifrån undersökningens syfte och de svar vi fått, fyra olika kategorier av uppfattningar gällande 
möjligheterna att stödja barnen i matematik vilka är: 
 

1. Kommunikation i läxsituationer 

2. Räknesätt och nya metoder  

3. Tillvägagångssätt vid svårigheter 

4. Information för att kunna stödja barnets utveckling 

1. Kommunikation i läxsituationer 

Tillvägagångssätten för att stödja barnen är varierande enligt de intervjuade föräldrarna. En 
uppfattning är att läxan ibland har en ökande svårighetsgrad, varför stöd behövs till förklaringar 
av texten. En förälder reflekterar kring sitt sätt att stötta sitt barn och menar, att hon oftast gör 
detta i ett för tidigt skede, då barnet säkert skulle klara uppgifterna själv, om han fick mer tid att 
tänka. Flera av dessa föräldrar använder laborativt material s.k. plockisar, i enlighet med de 
instruktioner som ges i läxan. Ett annat tillvägagångssätt är att visuellt stimulera barnet och 
samtidigt använda flera sinnen. En förälder talar om vikten av att rita, göra roliga figurer och 
skratta tillsammans. Han berättar om sin vision om att ibland försöka utveckla uppgiften och gå 
ett steg vidare, vilket inte alltid lyckas så bra: 
 

Jag vill gärna vara visuell, att man använder fler sinnen, med syn och hörsel och rita och 
säga samtidigt så man samtidigt stimulerar flera nivåer. Göra roliga figurer, det är 
roligare med sprattelgubbar som pappa har ritat än, jag menar någonting så att man kan 
ha roligt åt det samtidigt… För skratt hjälper till ofta och sen som sagt så går det inte alltid 
som jag har tänkt och då kan vi i alla fall ha skrattat åt en läxa vi i alla fall har gjort. Sen 
den här extraeffekten kanske jag inte alltid uppnår då, men det är inte så jätteviktigt känns 
det som. (Förälder, Intervju) 

 
Ett annat synsätt går ut på vikten av att vara insatt i vad uppgiften går ut på. Här talar 
föräldrarna också om användandet av sinnen och praktiskt material för att åskådliggöra 
uppgifter. Då barnet till en av de intervjuade föräldrarna har svårt att ta in för stora mängder 
information, menar föräldern att denne ibland måste täcka över uppgifter för att barnet inte ska 
tappa kraft och lust till att räkna. Hon berättar: 
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Jag gör massa tosser och grejer. Det tycker jag verkar vara så bra här på skolan också, att 
de försöker åskådliggöra det. Jag tror jättemycket på det här, olika sinnena och ta in och se 
hur det funkar i praktiken… och då kan man göra det väldigt tydligt på något sätt med 
någonting man har hemma. Klippa och rita och greja, så det försöker jag göra faktiskt. 
(Förälder, Intervju)  

 
En av de intervjuade talar om att det är viktigt att inte ge lösningen direkt utan att i första hand 
ställa frågor och skapa dialog. Ett annat representerat sätt är att barnet oftast gör läxan själv och 
att föräldern rättar. Denne förälder talar om att han ibland försöker hjälpa sitt barn med olika 
tankesätt för att styra in på rätt väg, men att det emellanåt är svårt att veta hur det borde vara. 
Barnet brukar självmant ta initiativ till diskussioner med föräldern och visuellt och grafiskt visa 
hur hon tänkt, något som föräldern inte är van vid, då han själv lärt sig att räkna med mekaniska 
uppställningar. Han beskriver hur kommunikationen vid läxsituationer kan se ut: 
 

Det är svårt att veta hur det borde vara, men sådana där problemlösningar brukar det ofta 
bli att hon börjar mer med, ja hon vill gärna rita upp och det blir, femtio ringar och så 
delar man. Det blir väldigt visuellt och grafiskt, som hon gör det och det kan bli nästan för 
mycket, alltså att det blir inte så lätt att se massor med kryss eller tecken. Jag tycker det är 
bra för då ser hon ju hur man gör. (Förälder, Intervju)  

2. Räknesätt och nya metoder 

Av enkätdeltagarna anser 50 % att inget räknesätt är svårt att hjälpa barnet med och 50 % av de 
svarande tycker att något eller några av räknesätten är svåra att hjälpa barnet med. I 
fördelningen mellan räknesätten står division högst med 41 %, följt av multiplikation med 14 %, 
subtraktion med 3 % och addition med 1 %. I samband med att enkätdeltagarna svarat på frågan 
gällande svåra räknesätt, har några av föräldrarna på eget initiativ kommenterat detta med t.ex: 
 

En svårighet kan vara att metodiken har ändrats sedan man själv lärde sej. Ex ställa upp, 
trappa etc. (Förälder, Enkät) 
 
Kort division, ”ny” metod  jfrt. med den vi lärde oss 1970. (Förälder, Enkät)  
 
Man har andra räknesätt nu för tiden jämfört med när vi gick i skolan. Matematikböcker 
för föräldrar Superbra! (Förälder, Enkät) 
 
Matte lärs ut på ett annat sätt idag, det märks och verkar fungera bra. (Förälder, Enkät) 
 
Inte ännu – värre sedan tror jag. (Förälder, Enkät) 

 
Alla de intervjuade föräldrarna kommenterar att de, om än på olika sätt, är påverkade av de s.k. 
nya metoderna i matematik. De menar att det är stor skillnad mellan hur man tänker och arbetar 
med matematiken i skolan, nu och då, och att detta inverkar på hur de kan stödja sina barn, även 
om de själva har tillräckliga kunskaper för att lösa uppgifter. En förälder talar om att även nya 
ord och uttryck ställer till problem men att barnet oftast vet och kan förklara vad de betyder. 
Flera föräldrar menar att det är viktigt att barnen själva får förklara ord, uttryck eller hur de lärt 
sig att lösa uppgifter. En av dessa anser att denna kommunikation gynnar samspelet mellan 
förälder och barn, då ett sökande efter information, av föräldern, på egen hand annars inte skulle 
bibehålla effekten av att denne verkligen lyssnar på sitt barn. Han beskriver:  
 

Det är också lite grann att det är bättre att X får berätta vad de gör, så har vi den 
kommunikationen, än att jag redan i förväg vet och då är det också svårare att lyssna på 
barnen som försöker förklara någonting som jag redan vet och framförallt när man är lite 
trött och seg efter jobbet, då blir det lätt att man säger ah ja ja ja ja, så vet man hur det ska 
vara och då tror jag att man förlorar lite grann den effekten. Man behöver inte göra ett 
problem av det, utan det är liksom deras sätt att jobba på. (Förälder, Intervju) 
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Denne förälder talar också om de nya metoderna som progressiva. Han förstår resonemangen 
och avsikterna, och tycker att det verkar vettigt och spännande. I deras hem finns en levande 
dialog mellan föräldrarna gällande arbetssätt och pedagogik inom matematiken, något som gör 
att föräldrarna finner stöd i varandra, vilket han menar även främjar stödet till barnet. Han 
poängterar att det är viktigt att man som förälder talar positivt om ämnet matematik, även om 
man själv haft svårt eller inte tycker om ämnet, för att inte föra över sin motvilja till barnet. En 
annan känsla han har är att han i en läxsituation gärna vill ”dyvla på sitt eget sätt”. 
 

… Så här kan du göra för det är mycket lättare. Jag menar, man vill dyvla på sitt eget 
sätt… Fast jag har nog lite svårt att ändra mitt sätt att tänka matte, det tror jag i och för 
sig, men jag kan förstå hur hon vill tänka. (Förälder, Intervju)    

 
En av de intervjuade föräldrarna, som själv har matematikkunskaper på en mycket hög nivå, 
talar också om de nya metoderna som ett dilemma. Inte för att han inte själv kan räkna ut det 
mesta, utan för att förklaringsmodellerna han har möjlighet att presentera ligger på en, för 
barnet, avancerad nivå. Han gör då som flera av de andra föräldrarna, ber barnet försöka 
förklara för honom eller försöker hitta liknande problem som förklaring. En annan förälder talar 
om sig själv som knäckt över att inte alltid kunna förklara för sitt barn. Hon berättar hur det kan 
kännas under en läxstund: 
 

… Men kära barn, jag har ju glömt bort alltihop. Hur ska det här gå, och så gör de på 
annat vis också, nu för tiden än när vi växte upp. Det har hänt saker, det har det verkligen 
gjort. (Förälder, Intervju) 

 
Denna förälder fortsätter och talar om brister i tankeprocessen, ett stort glapp mellan då och nu, 
att det finns ett stort behov av att göra något åt detta glapp. Hon poängterar vidare att 
information på föräldramöten, gällande de nya metoderna, är uppskattat. Föräldern menar också 
att barnet blir konfunderat över att föräldern inte kan, då det i en läxsituation kan låta: 
 

Va, kan inte du det här, du som är så gammal ska väl kunna det här. Jo, men jag kan, säger 
man. (Förälder, Intervju) 

 
I samma intervju talas det om det abstrakta med huvudräkning och hur barnet med nya metoder, 
med hjälp av pilar, följer sin egen tankegång. En annan förälder talar också om en av de nya 
metoderna, kort division, som barnet redogjort för och säger i detta sammanhang att det skulle 
vara bra med mer information, i skriftlig form, än den som muntligt ges på föräldramötena. 
Föräldern berättar hur han ser på de gamla och nya metoderna och hur han bemöter en situation 
där hans egen och barnets föreställningar inte överensstämmer, men där han låter barnet välja 
tillvägagångssätt innan han berättar hur man algoritmiskt kan lösa en uppgift: 
 

Själv så har man ju liksom lärt sig mer mekaniskt hur man ställer upp det så jag vet ju att 
det finns en sådan lösning men hon får ju göra på sitt sätt. Men jag brukar sen efteråt visa 
hur man kan göra alternativt då. (Förälder, Intervju) 

 

3. Tillvägagångssätt vid svårigheter 

Av de svarande i enkäten anser 77 % att deras kunskaper är tillräckliga för att hjälpa barnet med 
matematikläxan medan 23 % anser att deras kunskaper inte alltid är tillräckliga, d.v.s. ibland 
eller oftast. Av de svarande i enkäten har 40 % tidigare hjälpt eller hjälper andra barn i 
skolåldern med matematikläxor medan 60 % inte har någon erfarenhet av att hjälpa andra barn. 
Av de svarande i enkäten upplever 64 % att barnet brukar förstå deras förklaringar medan 36 % 
upplever att barnet endast ibland brukar förstå deras förklaringar. Om de intervjuade föräldrarna 
hamnar i situationer då de har svårt att förklara för barnen går de tillväga på några olika sätt. Ett 
tillvägagångssätt är att i en sådan situation försöka åskådliggöra problemet genom att rita och 
jämföra med händelser ur verkliga livet. Flera föräldrar menar att om de på egen hand inte 
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skulle kunna förklara för barnet skulle de i första hand fråga en annan förälder eller en granne. I 
andra hand skulle de söka information på Internet, fråga läraren eller alternativt be barnet fråga 
läraren. Det finns också föräldrar som direkt skulle kontakta läraren. En förälder anser att det är 
viktigt att man känner att man kan få hjälp av skola och lärare: 
 

Om vi inte kunde lösa det skulle jag kontakta skolan och säga att det här har vi problem 
med, den supporten känner jag väldigt mycket att den finns… Det känns att man har stöd 
från skolan på det sättet att är det någonting så tror jag säkert att de, läraren i det här 
fallet, antagligen ställer upp och förklarar och berättar vad de gör… Det är viktigt att ha 
den känslan. Att man vet att man kan få hjälp är ju väldigt viktigt. (Förälder, Intervju) 

 
En förälder berättar om en situation då han blev arg på sig själv för att han inte kunde förklara 
för ett av sina barn och beskriver dialogen: 
 

Är inte du mattelärare va. Du vet det var så längesen, pappa är gaggig och gammal nu… 
(Förälder, Intervju) 

 
Om denne förälder inte skulle kunna förklara något för barnet menar han att han oavkortat 
skulle vända sig till någon matematikkunnig på sin arbetsplats. En annan förälder säger att 
barnet oftast brukar förstå, men att om det skulle uppstå en situation där varken han eller barnet 
klarade av en uppgift, skulle han i första hand be barnet fråga när hon kom till skolan. 

4. Information för att kunna stödja barnets utveckling 

Av dem som svarat på enkäten vill 77 % att samarbete mellan skola och hem, för att stödja 
barnets lärande, ska ske genom något av de föreslagna svarsalternativen i enkäten medan 8 % 
vill att detta samarbete ska ske på något annat sätt. Samtidigt anser 15 % att skola och hem inte 
ska samarbeta för att stödja barnens lärande genom något av de föreslagna svarsalternativen. En 
av enkätdeltagarna som inte vill att skola och hem ska samarbeta för att stödja barnet genom 
något av de föreslagna svarsalternativen kommenterar på eget initiativ denna fråga: 
 

Hjälp för att hjälpa barnen känns långsökt; matten i år 4 är ju enkel för de som klarat 
grundskolan. (Förälder, Enkät) 

 
En annan enkätdeltagare har olikt den föregående en uppfattning om varför t.ex. 
matematikgenomgångar på föräldramöten kan vara bra för att kunna stödja barnets lärande och 
har i en kommentar till denna fråga skrivit: 
 

Bra att veta mer om skolans matematikmetoder. (Förälder, Enkät) 
 
Den information som föräldrarna får, på utvecklingssamtalen en gång per termin, om barnens 
utveckling i matematik, anser de flesta av de intervjuade föräldrarna samstämmigt, är tillräcklig 
och tillfredställande. Flera av dem menar att de vid behov av mer information, känner sig trygga 
med att skolan i sådana fall skulle tillgodose föräldrarna den informationen. En förälder menar 
till och med att det finns en risk för överinformation och att barnen kanske kan känna sig 
övervakade om kommunikationen utan anledning sker oftare än vad han anser är nödvändigt. 
Det finns bland de intervjuade en förälder som dock har tätare kontakt gällande barnets 
matematiska utveckling, något som både hon själv och skolan tar initiativ till. 
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På vilka tänkbara sätt anser hemmen att ett 
utökat samarbete mellan skola och hem skulle 
kunna ske, för att stödja barnens matematiska 
utveckling? 

 
De intervjuade föräldrarna har både gemensamma och olika uppfattningar om hur de, med stöd 
från skolan, skulle kunna kommunicera matematik i andra situationer än vid regelrätta 
läxtillfällen. En förälder säger att man i hemmet kan lägga in matematik i vardagssituationer 
som t.ex. att träna multiplikationstabellen när man sitter i bilen eller på väg hem från skolan, för 
att det senare inte ska bli så jobbigt, att barnen då har det lite gratis. En åsikt är att stödlektioner 
vid behov, är ett tänkbart utökat samarbetssätt. Det ges förslag på hur barn och föräldrar kan 
kommunicera matematik i vardagen, vid t.ex. besök i mataffären, där tankegångar kring hur 
mycket man handlat för, vad som inhandlats och vilken växel man fått tillbaka, skulle kunna 
vara givande matematiska diskussioner.    
 

Det är ju viktigt med matte att knyta det till faktisk användning så att det konkretiseras så 
mycket som möjligt så man ser hur och varför man gör det och hur det används. Ja, den 
förståelsen på nåt sätt, hur hemmen och föräldrar använder matte i vardagslivet. (Förälder, 
Intervju) 

 
Det finns också idéer om hur vardagsmatematiken kan berika barnets matematikutveckling, t.ex. 
vid tillfällen där siffror dyker och där det ges möjlighet till att kommunicera matematik 
tillsammans med barnet. Det kan handla om t.ex. bilresan. Hur långt man har åkt, hur långt det 
är kvar eller enhetsomvandlingar gällande tiden för bilresan. Här ges förslag på hur barnet och 
föräldern kan tala om avstånd, och i en förlängning stimulera tankarna genom att använda 
matematiken i flera led. En annan uppfattning gällande ett utökat samarbete mellan skola och 
hem, för att stödja barnets matematikutveckling, är att föräldern kan vara mer delaktig i sitt 
barns matematiska utveckling, genom att oftare besöka skolan för att få mer insyn i det 
praktiska som händer under skolans matematiklektioner. En förälder berättar om hur han, i 
hemmet, försöker informera, lära och skapa intresse för matematik men tycker att det är svårt att 
avgöra på vilken nivå det ska utföras. Han talar om att det var lättare när barnet var yngre, då 
man kunde leka matematik. Ett förslag han ger är att man med familjen kan besöka Tom Tits 
och att man utifrån det kan hitta på saker, som är knutet till matematik. Han erinrar sig också 
om en miniräknare som barnet haft glädje av och kunnat vidga sina kunskaper med.  
 

Jag köpte en miniräknare till X… Då tyckte hon det var kul att hålla på och trycka och 
sådär och ja det var nya intressanta saker hon lärde sig av det också, bara hålla på och 
testa lite. (Förälder, Intervju) 

 
Denne förälder har en önskan om att skolan ska styra och ge förslag på eventuella 
matematikutvecklande aktiviteter i en samverkan mellan skola och hem. 
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Diskussion 

Vi har redogjort för de data som vi genom enkät och intervjuer samlat in om hemmens 
möjlighet att stödja barnens utveckling i matematik. Nedan föreslås hur dessa resultat kan 
kopplas till forskning, vilken kommer att användas som underlag för att analysera och diskutera 
resultatet. Vi kommer också att belysa de lärdomar vi genom arbetet har fått, samt föreslå 
framtida forskning. De resultat som vi sammanfattningsvis uppfattat som de viktigaste och 
grundläggande för vår kommande diskussion, utifrån våra forskningsfrågor är: 
 

• Att det finns en övergripande konsensus hos de intervjuade föräldrarna där en önskan 
om tydliga instruktioner avseende matematikläxor gör sig gällande. 

  
• Att de intervjuade föräldrarna uppfattar att de nya metoderna i matematik inverkar på 

hur de kan stödja sina barn, även om föräldrarna själva har tillräckliga kunskaper. 
 

• Att de intervjuade föräldrarna exemplifierar möjligheter till ett utökat samarbete mellan 
hem och skola där vardagsmatematik ses som ett tänkbart tillvägagångssätt. 

 
Som vi tidigare understrukit kan denna studie inte göra anspråk på att vara generell, då inte alla 
tänkbara uppfattningar gällande fenomenet är representerade. Vi kan spekulera i att föräldrar till 
barn i andra klasser än de vi undersökt, omfattar andra tänkesätt. Vår studie visar dock att dessa 
uppfattningar av allt att döma existerar bland föräldrar som gör läxor tillsammans med sina 
barn. Vad som också bör poängteras är att vi som utgångspunkt i arbetet använt ett politiskt 
läroplansspråk när vi presenterat arbetets syfte, för undersökningsdeltagarna, då vi valt att 
medvetet använda begreppet hem som ursprungligen kommer från läroplanen. Hemmen, som 
blev en symbol för vilka undersökningen vände sig till, använde vi för att uttryckligen 
understryka att det inte nödvändigtvis behöver vara föräldrar som hjälper barnet med eventuella 
matematikläxor och stödjer barnet i dess matematiska utveckling. Genom att inte förutsätta detta 
öppnade vi upp för att det eventuellt kunde vara andra anhöriga till barnen som bistår med stöd. 
Då det i efterhand framkommit att alla undersökningsdeltagare var föräldrar, fanns det kanske 
en risk för att dessa kände sig anonymiserade i det politiska läroplansspråket, att de inte kände 
sig inbjudna eller ser sig själva som resurser när de benämns med begreppet hem. I arbetet har vi 
dock, efter enkätinsamlandet där det visade sig att det bara var föräldrar som svarat, med hänsyn 
till detta genomgående använt begreppet föräldrar, vilket vi anser har genererat i att de 
uppfattningar som framkommit är av saklig, personlig och själfylld karaktär. 

Hemmens uppfattningar gällande barnens 
matematikläxor 
Då de flesta föräldrar är positiva till läxor inom ämnet matematik, torde det vara en god 
förutsättning för att, ett samarbete mellan skola och hem, skulle kunna leda till att föräldrarna 
ska kunna kommunicera matematik på barnens nivå, i relevanta situationer och att barnen då 
utvecklas inom ämnet. Att föräldrarna samstämmigt framhåller information, tydlighet och 
öppenhet genom kommunikationen med skolan, tolkar vi som att många har en önskan om mer 
inflytande i barnens matematiska utveckling. För att förtydliga och diskutera hur detta 
inflytande skulle kunna realiseras eller utvecklas, använder vi oss av illustrationen av begreppet 
inflytande (figur 1, s. 4). Då Wennerhom Juslin och Bremberg (2005) menar att skolan, som 
professionell arena, måste vara initiativtagande informationsöverförare, tänker vi att det är av 
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stor vikt att skolan ger information om elevernas matematikläxor utan att föräldrarna ber om 
det. Vi ser att denna förebyggande upplysning sedan skulle kunna leda till ett utökat och aktivt 
deltagande där föräldrarna med nya insikter, i samråd med skolan, kan påverka sina barn mot en 
önskvärd kunskapsutveckling. Vi tänker också att vi genom denna kommunikation använder 
språket som ett medierande redskap, genom vilket föräldrarna blir delaktiga i skolans perspektiv 
samtidigt som sociokulturella erfarenheter förmedlas och utbyts. 

Uppfattningar om möjligheter att stödja 
barnen 
Det mest notabla utifrån resultatet är att många föräldrar menar att de har tillräcklig kunskap, att 
barnen brukar förstå när föräldrarna förklarar, samtidigt som föräldrarna önskar mer information 
för att kunna stödja barnen. En möjlig orsak till att detta resultat faktiskt skulle kunna ses som 
motsägelsefullt är att begreppet brukar användes i enkätfråga 7 i kombination med 
svarsalternativen ja, nej och ibland, något som skulle kunna tolkas som oftast och inte alltid. 
Föräldrarna hade kanske svarat på ett annat sätt om frågan inte hade innehållit begreppet brukar. 
Å andra sidan visar resultaten från intervjuerna, där frågorna på ett fördjupande sätt öppnar upp 
för oklarheter, att de flesta föräldrar faktiskt besitter tillräckliga kunskaper, men ändå vill ha 
information från skolan gällande matematiska förklaringsmodeller, metoder och begrepp. Vi 
kan urskilja två olika dilemman gällande föräldrarnas förmåga att ge relevanta 
förklaringsmodeller till sina barn. Det ena innebär att föräldern ligger på en, för barnet 
avancerad nivå, något som vi anser kan kopplas till Zhou m.fl. (2006), vilka i sin forskning 
kommit fram till att en mer kompetent partner är en tillgång för barnets kognitiva utveckling. Vi 
anser dock utifrån vårt resultat att föräldern, med hjälp av skolan, bör få en tillämplig 
kompetens, där förklaringsmodellerna ligger på en, för barnet, förståelig nivå. Det andra 
dilemmat gällande föräldrars förmåga att ge relevanta förklaringsmodeller, innebär en avsaknad 
av kunskap. Hyde m.fl. (2006) menar att föräldrars okunskap gällande matematik och didaktik15 
i stor grad påverkar förmågan att kunna stödja barnen. Vi ser att det i båda dilemmasituationerna 
finns en risk att det skapas ett glapp mellan föräldrar och barn, vilket kan generera vissa 
svårigheter att i största möjliga mån hjälpa barnet att befinna sig i den proximala 
utvecklingszonen, då denna zon enligt Vygotskij (1986) är det viktigaste momentet i relationen 
mellan inlärning och utveckling. Om föräldern saknar kompetens för att hjälpa barn att befinna 
sig i denna zon anser Hyde m.fl. (2006) att denne då inte heller kan ge stöd i form av 
scaffolding. Likheter med detta kan vi se hos de intervjuade föräldrarna som känner ett behov av 
mer information om de nya metoderna och de nya sätten att räkna som finns i skolan idag. 
Deras okunskap är kanske inte ett problem så länge barnet vet hur problemet ska lösas, 
svårigheterna uppstår förmodligen när varken barnet eller föräldern förstår.   
 
Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande poängteras vikten av att lära genom att 
kommunicera med andra där språket har en viktig funktion (Vygotskij, 1986). Sett utifrån våra 
frågeställningar, där bl.a. kunskapsutveckling genom samtal är centralt, ser vi med resultatet i 
vår undersökning, att kommunikationen mellan barnet och föräldrarna kan vara det som avgör 
framgången i lärandeprocessen, som vi tolkar de föräldrar vi frågat. Flera av de intervjuade 
föräldrarna talar om att kommunikationen i läxsituationer med barnen oftast är både verbal och 
konkret, vilket stödjer det ändamålsenliga i att se läxor som en artefakt, ett redskap som 
medierar matematisk kunskap, men också att föräldrarna blir en central medierande resurs som 
både med stöd av språket och artefakter i form av t.ex. plockmaterial, hjälper barnen att se 
kopplingen mellan abstrakta begrepp och den tidigare erfarenheten. Eftersom Sheldon och 
Epstein (2005) har kommit fram till att elevernas matematikkunskaper har förbättrats tack vare 
hemuppgifter som kräver att föräldrar och elever samverkar och talar om matematiken, kan vi 
kanske dra slutsatsen att den förälder som i hemmet, i vår undersökning, hjälper barnet med 

                                                      
15 Läran om undervisningsmetodik (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx) 
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eventuella matematikläxor, i direkt kommunikation med barnet, kan hjälpa till att knyta ihop de 
mer abstrakta kunskaperna med barnets egen referensram. I motsats till detta finns det i vår 
undersökning även föräldrar som menar att barnen i diskussioner med föräldrarna vägleder 
genom att visuellt och grafiskt visa, något som för föräldern kanske känns ovant, då många 
föräldrar lärt sig mekaniska uppställningar i matematik, vilket även Unenge, Sandahl och 
Wyndhamn (1994) styrker, när de talar om förståelsebaserad matematik. Kopplingen mellan 
resultatet i vår undersökning och forskning gällande gamla och nya metoder verkar innebära det 
faktum att lära sig att flytta siffror efter ett visst mönster, verkar ha bytts ut mot att lära sig att se 
och använda matematik där barnen funderar ut smarta strategier och förmedlar detta till sina 
föräldrar.  
  
Då de intervjuade föräldrarna nämner flera olika tillvägagångssätt vid svårigheter, anser vi att 
detta ur ett kommunikationsperspektiv är intressant. Endast två av de intervjuade föräldrarna 
skulle i första hand vända sig till skolan. Om vi tolkar detta utifrån figur 1 (s. 4) ser vi att 
kriterierna för inflytande kan infrias om dessa föräldrar får information från skolan, varför då 
också deltagandet kan fungera tillfredställande. De föräldrar som inte vänder sig till skolan i 
första hand, tänker vi, kanske förhalar deltagandeprocessen vilket i en förlängning skulle kunna 
vara en orsak till att barnen inte får de förklaringsmodellerna de skulle behöva, i tid. Vi 
spekulerar i orsakerna till att alla föräldrar inte vänder sig till skolan direkt vid eventuella behov 
och ser utifrån resultatet att en orsak kan vara att man inte vill besvära läraren. En annan orsak 
skulle kunna vara att föräldrarna har en föreställning om att de borde kunna barnens matematik 
och därför tycker att det känns genant att fråga läraren. Utifrån detta anser vi att det ännu en 
gång är viktigt att skolan är tydlig med att öppet bjuda in föräldrar till diskussion och frågor 
gällande barnens matematik.         

Tänkbara sätt till samarbete 
Den mest framträdande tänkbara utförandeformen som på olika sätt exemplifieras av föräldrarna 
är, i likhet med Sheldon och Epstein (2005), vardagsmatematiken. De menar att aktiviteter som 
engagerar föräldrar och barn att tillsammans diskutera vardagsproblem bidrar till att öka och 
underhålla barnens matematiska kunskaper. Vi ser utifrån resultatet i vår undersökning att detta 
skulle kunna användas och realiseras med utgångspunkt i de idéer som de intervjuade 
föräldrarna givit, där skolan som uppdragsgivare använder familjernas dagliga aktiviteter som 
lärandetillfällen. Vi tänker oss därför att uppgifter från skolan skulle kunna vara, att t.ex. 
veckovis låta eleverna tillsammans med sina föräldrar göra egna fria uppgifter utifrån dessa 
tillfällen, där olika teman styr. Teman som t.ex. tid, mått, antal, problemlösning eller räknesätt.  
 
Argumenten hos de intervjuade föräldrarna som talar för att samarbete mellan hem och skola 
kan ske i form av skolstöd, där regelrätta besök under matematiklektioner är en del, tänker vi att 
detta med stöd av Epsteins (1992) ramverk, är ett adekvat föräldraengagemang som skulle 
kunna stärka banden mellan hem och skola. Detta kanske dock inte är det optimala ur ett elev- 
eller lärarperspektiv, då vi inte på något sätt har hört eller undersökt vad lärare eller elever anser 
i denna fråga.  

Framtida förhoppningar och framtida forskning 
Sammanfattningsvis har arbetet gett oss många nya insikter gällande vikten av samarbete med 
föräldrar i matematikämnet. Vår förhoppning är att resultatet av studien i en förlängning 
kommer att vägleda oss, i vår kommande yrkesroll, gällande vårt sätt att hantera 
matematikämnets stundtals komplexa förhållanden. Vi hoppas att vi på ett naturligt sätt kan 
avdramatisera och synliggöra det som på hemmets arena skulle kunna leda till missriktade 
uppfattningar och avsaknad av kommunikation. Vi ser också att det är av stor vikt att skolan i 
samarbete med hemmen ger eleverna möjlighet att kommunicera matematik i relevanta 
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situationer, varför alla bör vara medvetna om att förståelse är, när man inte behöver komma ihåg 
det som man måste minnas för att kunna. Som en viktig lärdom kommer vi alltid att 
tillhandahålla information om elevernas matematikläxor, utan att föräldrarna ber om det. 
 
Vi har i vår undersökning kunnat belysa likheter och skillnader i föräldrars olika uppfattningar, 
något som vi också i vår titel valt att betona genom att lyfta en av de uppfattningarna som 
karaktäriserar en framträdande känsla. Vidare forskning utifrån likheter och skillnader i 
föräldrars uppfattningar skulle kunna vara att undersöka hur likheter och skillnader i 
föräldrarnas uppfattningar ser ut i relation till deras socioekonomiska bakgrund. Eftersom det i 
vår undersökning också visat sig att föräldraengagemanget är stort, skulle vidare forskning 
kunna vara att, på ett mer omfattande sätt, undersöka hur föräldraengagemanget ser ut i andra 
skolområden genom att göra jämförande studier. Det skulle också vara intressant att ta reda på 
om resultatet gäller oberoende vilken ålder barnen, till de undersökande föräldrarna, är i. T.ex. 
vilka möjligheter har hemmen att, i samarbete med skolan, stödja barnen i deras matematiska 
utveckling i år 2 respektive år 4? Likaså vore forskning om, hur de nya metoderna i matematik 
påverkar föräldrarnas möjligheter att stödja sina barn, relevant. Finns det någon skillnad i hur 
föräldrar kan stödja sina barns matematiska utveckling, med hänsyn till vilken matematisk 
bakgrund föräldrarna har? Avslutningsvis anser vi att det skulle vara mycket intressant att 
undersöka hur skolan hanterar de elever som inte har någon i hemmet att samarbeta eller 
kommunicera matematik med, i relevanta situationer, då det i läroplanen (Lpo, 94) för det 
obligatoriska skolväsendet faktiskt står, att skola och hem ska samverka för att elever ska ges 
möjlighet till utveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

 

ENKÄT 
 

Ringa in ditt svarsalternativ på följande frågor och påståenden. 
 

1.) Vad är din allmänna inställning till läxor inom ämnet matematik? 
 
Mycket positiv    Positiv                Negativ  Mycket negativ  

 
 

2.) Barnet har matematikläxa en gång i veckan. Anser du att barnet har 
matematikläxor  
 

      För sällan     För ofta    Tillräckligt ofta 
 

 
3.) Har du tidigare hjälpt, eller hjälper du andra barn i skolåldern med 

matematikläxor? 
 
                Ja   Nej  

 
 

4.) Anser du att barnets matematikläxor generellt sett brukar vara 
 

      För lätta  För svåra  Tillräcklig svårighetsgrad 
 
  

5.) Brukar barnet behöva hjälp med matematikläxorna?  
 

               Ja             Nej        Ibland 
 
 

6.) Om du hjälper barnet med matematikläxan, är dina egna kunskaper 
tillräckliga?  

 
              Ja                      Nej                Ibland       Oftast 
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7.) Om du hjälper barnet med matematikläxan upplever du då att barnet 
brukar förstå dina förklaringar?  

 
             Ja                 Nej                Ibland 
 
 

8.) Vilket/Vilka räknesätt tycker du är svårast att hjälpa barnet med? 
 

            Addition (+)  Subtraktion (-) 
 
            Multiplikation (x)  Division (/) 
 
            Inget 
 
 

9.) Om skola och hem skulle samarbeta för att stödja barnens lärande, 
hur skulle du vilja att detta samarbete skulle ske? Genom t.ex. 

 
Matematikträffar för föräldrar  Matematikböcker för föräldrar  
 
Information om matematik via internet Matematikgenomgångar på 

föräldramöten 
 
Inget    Annat 
 t.ex._______________ 
 
 

10.) Hur upplevde du matematiken när du själv gick i skolan? (ringa in 
fler svarsalternativ om nödvändigt) 

 
Lätt   Rolig 
 
Svår   Tråkig 
 
Varken lätt eller svår  Varken rolig eller tråkig 

 
 

11.) Jag är:   
 

Förälder   Annan person __________ 
 

Man Kvinna  Man Kvinna 
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Deltagande i intervju i slutet av v.17 eller någon gång under hela 
v.18 
 
 
 
Jag kan   Jag kan inte 
 
 
 
Jag kan.  Namn               ______________________________ 

E-mailadress/ telefonnummer      ______________________________ 
                ______________________________ 
 
 
 
  

 
 
 
 
Jättestort tack för att ni ville hjälpa oss genom att besvara denna 
enkät! 
 

 Madeleine & Lizette        
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Bilaga 2.  

 
 
Frågeformulär gällande matematikläxor 
 

1. Hur många läxor i veckan har eleverna? 

 
2. Var är läxorna hämtade ifrån?  

 
3. Mellan vilka dagar har eleverna läxor? 

 
4. Ges samma läxor till alla elever? 

 
5. Ges lika många läxor till alla elever? 

 
6. Vad är syftet med läxorna?  
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Bilaga 3.  

 
Intervjuguide 
 
Syfte 
 
Frågor 
 
Sammanställning av de mest relevanta enkätsvaren gällande den intervjuade 
 
Frågeområde 1 
Hur det går till när föräldern hjälper barnet med matematikläxan 
Hur kommunikationen ser ut 
 
Frågeområde 2 
Information om barnets utveckling i matematik 
 
Frågeområde 3 
Gamla och nya metoder för att lösa matematikuppgifter 
Synsätt och påverkan 
Situationer då barnet förklarat för föräldern något som är för denna okänt 
 
Frågeområde 4 
Situationer då föräldern har svårt att förklara för barnet 
 
Frågeområde 5 
Andra sätt att stödja barnet i matematik bortsett från läxor 
 
Frågeområde 6 
Inställning och uppfattning om matematikläxor 
Tiden för matematikläxor 
 
Frågor och tillägg 
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Bilaga 4. 

 
Till de hem vars barn går i … 

 
Hej! 
Nu läser jag, …, min näst sista termin vid lärarutbildningen på Stockholms 
universitet och skriver just nu på ett examensarbete tillsammans med en annan 
blivande lärare som heter …. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka 

hur skola och hem kan samarbeta för att tillsammans främja barns lärande 

inom matematik. För att undersöka detta behöver vi er hjälp. Vi bifogar en enkät 

tillsammans med detta brev, där vi har en önskan om att den/dem som hjälper 
barnet med eventuella matteläxor svarar (vi skickar med två enkäter). Enkäten 
lämnas åter tillsammans med matteläxan v.17. 
Vi kommer att följa forskningsetiska regler som innebär att endast vi två 
studenter kommer att ta del av materialet, varför inga namn kommer att 
nämnas. Vi svarar naturligtvis på alla eventuella frågor gällande 
undersökningen samt att ni som deltagande föräldrar kan avböja eller avbryta 
er medverkan utan negativa följder.    
Vi önskar att följa upp enkäten genom att intervjua ett fåtal föräldrar. Om ni 
kan tänka er att ställa upp på en intervju, anmäl då ert intresse på sista sidan i 
enkäten. För att underlätta vår bearbetning av intervjuerna har vi en önskan om 
att bandinspela dessa. Intervjun beräknas ta ca 30 min. Tid för intervjuerna är i 
slutet av v.17 och under hela v.18. Specifik dag, tid och plats kommer vi 
självklart gemensamt överens om, vi är väldigt flexibla.  
Vi skulle vara oerhört tacksamma om ni vill hjälpa oss med detta då Ni är 
viktiga för oss i vår kommande yrkesroll! 
 
 

Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Lizette Pålsson Sälling   Madeleine Karlsson
    

   
 

 

”Tillsammans får vi barnen att växa” 
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Bilaga 5. 

 

Sammanställning av enkätresultat 
 
 73 enkätsvar 

 
1.) Vad är din allmänna inställning till läxor inom ämnet matematik? 

 
 
Mycket positiv Positiv Negativ Mycket negativ 
49 % 48 % 3 % 0 % 
 

2.) Barnet har matematikläxa en gång i veckan. Anser du att barnet har 
matematikläxor 

För sällan För ofta Tillräckligt ofta 
12 % 0 % 88 % 
 

3.) Har du tidigare hjälpt, eller hjälper du andra barn i skolåldern med 
matematikläxor? 

 
Ja Nej 
40 % 60 % 
 

4.) Anser du att barnets matematikläxor generellt sett brukar vara 

För lätta För svåra Tillräcklig svårighetsgrad 
9 % 3 % 88 % 
 

5.) Brukar barnet behöva hjälp med matematikläxorna?  
 
Ja Nej  Ibland 
41 % 4 % 55 % 
 

6.) Om du hjälper barnet med matematikläxan, är dina egna kunskaper 
tillräckliga? 

Ja Nej Ibland Oftast 
77 % 0 % 8 % 15 % 
 

7.) Om du hjälper barnet med matematikläxan upplever du då att barnet 
brukar förstå dina förklaringar?  

 
Ja Nej Ibland 
64 % 0 % 36 % 
 



 

 38

8.) Vilket/Vilka räknesätt tycker du är svårast att hjälpa barnet med? 
 
Addition Subtraktion Multiplikation Division Inget 
1 % 3 % 14 % 41 % 50 % 
 
 

9.) Om skola och hem skulle samarbeta för att stödja barnens lärande, hur 
skulle du vilja att detta samarbete skulle ske? Genom t.ex 

Matematikträffar 
för föräldrar 

Matematikböcker 
för föräldrar 

Information 
om 
matematik 
via internet 

Matematikgenom-
gångar på 
föräldramöten 

Inget Annat 

12 % 16 % 26 % 43 % 15 % 8 % 
Annat: Via veckobrev/utskick 
Läxläsning i skolan (2st) 
Info om vad de ska kunna och hur de ska lösa uppgifter 
Kortare läxor 
Ej matematikläxor 
 

10.) Hur upplevde du matematiken när du själv gick i skolan? 

Lätt Rolig Svår Tråkig Varken lätt 
eller svår 

Varken rolig 
eller tråkig 

36 % 44 % 15 % 21 % 34 % 20 % 
 

11.) Jag är 

Förälder  Annan person  
Man Kvinna Man Kvinna 
43 % 57 % 0 % 0 % 
 
 



 

 

 


