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Syftet med studien är att beskriva fyra lärares respektive tio elevers syn på varför 

matematikläxor används i lågstadiet samt vilka attityder de har gentemot dem. 

Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer med elever och lärare 

i årskurs 1–2. Resultaten visar att samtliga lärare framförallt ger läxa i syfte att 

repetera och befästa kunskap. Eleverna framförde en likartad uppfattning och 

menade att läxan är till för att träna mer på det innehåll som har behandlats 

under lektionstid. Lärarnas attityder gentemot läxor skiljde sig, då två av lärarna 

uppgav en positiv inställning medan två av lärarna uttryckte en direkt negativ 

inställning till läxor. Resultaten visar vidare att lärarnas uppfattning om 

elevernas attityder gentemot matematikläxor skiljer sig från elevernas faktiska 

attityd. Lärarna förklarade att de upplevde de flesta elevers inställning som 

positiv. Samtidigt uppgav sex av tio elever en negativ inställning till arbetet med 

den senaste matematikläxan. Samtliga lärare uppgav att det kan finnas 

svårigheter med läxor, såsom tidsbrist och att konflikter kan uppstå i hemmet. 

En slutsats som kan dras från resultaten är att färdighetsträning är den vanligaste 

orsaken till att läxor ges, enligt både lärarna, eleverna och forskare. 
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The purpose of the study is to describe four teachers 'and ten students' views on why 
mathematics homework is used in primary school as well as what attitudes they have 
towards them. The method used is semi-structured interviews with students and 
teachers in grades 1–2. The results show that all teachers primarily give homework in 
order to repeat and consolidate knowledge. The students presented a similar view and 
said that the purpose of homework is to practice more on the content that has been 
treated during lesson. The teachers' attitudes towards homework differed, as two of the 
teachers stated a positive attitude, while two of the teachers expressed a direct negative 
attitude to homework. The results also show that the teachers' perception of the 
students' attitudes towards the mathematics homework differs from the students' 
actual attitude. The teachers explained that they experienced the attitude of most 
students as positive. At the same time, six out of ten students expressed a negative 
attitude to the work on the latest mathematics homework. All teachers stated that there 
may be difficulties with homework, such as lack of time and that conflicts may occur in 
the home. One conclusion that can be drawn from the results is that skill training is the 
most common reason why homework is given, according to both the teachers, the 
students and the researchers. 

 

_______________________________________________________ 

Keywords: mathematics, purpose, attitude   



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ......................................................................... 1 

1.2 Uppsatsens disposition ............................................................................. 2 

2 Litteraturgenomgång ...................................................................................... 3 

2.1 Definition av centrala begrepp ................................................................. 3 

2.2 Läxor i skolans vägledande och styrande dokument ............................... 3 

2.3 Läxors olika syften .................................................................................... 4 

2.4 Attityder till matematikläxor .................................................................... 6 

2.5 Läxors effekter .......................................................................................... 6 

3 Metod ..............................................................................................................8 

3.1 Datainsamlingsmetod ...............................................................................8 

3.2 Urval ..........................................................................................................8 

3.3 Dataanalys .............................................................................................. 10 

3.4 Etiska överväganden ................................................................................ 11 

3.5 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet .............................................. 12 

4 Resultat ......................................................................................................... 13 

4.1 Syfte ........................................................................................................ 13 

4.1.1 Syfte – Lärarperspektiv ................................................................... 13 

4.1.2 Syfte – Elevperspektiv ..................................................................... 14 

4.1.3 Likheter och skillnader .................................................................... 15 

4.2 Attityder .................................................................................................. 15 

4.2.1 Lärarnas attityder till läxor .............................................................. 15 

4.2.2 Elevernas attityder till läxor ............................................................ 16 

4.2.3 Likheter och skillnader .................................................................... 17 

5 Slutsatser ....................................................................................................... 19 

6 Diskussion .................................................................................................... 20 

6.1 Metoddiskussion .................................................................................... 20 



 

 

 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................. 20 

Referenslista ......................................................................................................... 23 

Bilaga 1 .................................................................................................................. 25 

Bilaga 2 ................................................................................................................. 26 

Bilaga 3 ................................................................................................................. 27 

Bilaga 4 ................................................................................................................ 28 

Bilaga 5 ................................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

1 Inledning       

Trots att läxor inte står som obligatoriska i skolans styrdokument har de ofta en given roll. 
Till exempel skriver Skolverket (2014a) att läxan har varit en tradition i svensk skola ända 
sedan 1500-talet och påtalar att detta troligtvis bidrar till att många lärare använder läxor 
utan att egentligen ha ett tydligt syfte med dem. Forskare, exempelvis Svansén (2013), menar 
att denna tradition att se läxan som självklar kan vara en bakomliggande faktor till att det 
råder brist på forskning kring just läxor. Andra forskare, däribland Warton (2001) och 
Brock, Lapp, Flood, Fisher och Tao Han (2007), lyfter särskilt fram att det inte finns mycket 
forskning om läxor utifrån ett elevperspektiv.  

Trots, eller kanske just på grund av, bristen av tydliga vetenskapliga resultat kring läxor så 
är ämnet läxor en ständigt aktuell debatt i media. Alla tycks ha en åsikt huruvida elever bör 
få läxor eller ej samt vem som ska ansvara för att eleverna ges den hjälp de behöver vid arbete 
med läxor. Ett ställningstagande som lyfts i förhållande till detta är att läxor ej bör figurera i 
skolans verksamhet. Exempelvis har Svansén (2013) intervjuat en rektor på en skola i en 
större svensk stad som menar att alla elever inte har samma möjlighet till hjälp hemifrån 
samt att eleverna inte ska behöva arbeta ”övertid”. I den politiska debatten om läxor menar 
rektorn vidare att rut-avdrag för läxläsning skulle öka dagens klyftor mellan låg- och 
högpresterande elever ännu mer. I motsats till detta lyfts läxan som ett pedagogiskt verktyg 
för att främja elevers lärande. Isak Skogestad, ordförande i Lärarnas Riksförbunds 
Studerandeförening är en av de som argumenterar för läxor. Han skriver i en debattartikel i 
SVT-nyheter ”att ifrågasätta värdet av läxor sänder en oroväckande signal till våra elever. 
För att vända utvecklingen och återskapa ett skolväsende i världsklass behöver eleverna 
plugga mer, inte mindre” (Skogestad, 2015). Skogestad menar, i motsats till ovannämnd 
rektor, att läxor är ett verktyg för att minska klyftorna mellan eleverna. De högpresterande 
eleverna blir mer frekvent exponerade för böcker hemifrån än de lågpresterande eleverna, 
vilket gör läxor särskilt viktiga för just dem.   

Inte bara i forskningslitteraturen är läxans roll relativt vag. Det saknas även tydliga direktiv 
i skolans styrdokument kring om, hur, när och varför läxan ska ges. Skolverket (2019a) 
påtalar dock att om lärare väljer att använda läxor så måste dessa förberedas, förklaras och 
följas upp. Med denna bakgrund är det kanske inte konstigt att det verkar saknas en samsyn 
kring läxans roll och användningsområde. Med andra ord behövs det fler studier som kan 
belysa läxans olika syften och attityder till läxor i skolan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva fyra lärares respektive tio elevers syn på varför 
matematikläxor används i lågstadiet samt vilka attityder de har gentemot dem. Syftet 
operationaliseras genom följande forskningsfrågor; 

• I vilket syfte anser lärarna respektive eleverna att matematikläxor ges? 

• Vilka attityder till matematikläxor finns hos lärarna respektive eleverna?  

• Om, och i så fall vilka, skillnader finns i lärarnas respektive elevernas attityder 

och syn på syfte med matematikläxor?  
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1.2 Uppsatsens disposition    

I den inledande delen av uppsatsen argumenterar vi för relevansen av att undersöka 
matematikläxor, presenterar studiens syfte samt forskningsfrågor. Avsnitt 2 
Litteraturgenomgång redogör för definitionen av begreppen läxa och attityd samt skolans 
styrdokument och den tidigare forskning som legat till grund för studien. I Avsnitt 2 
presenteras även Epsteins sju syften med läxor, vilka har använts som teoretiskt ramverk.  
I avsnitt 3 Metod presenteras vilken datainsamlingsmetod som använts, följt av en 
redogörelse för dataanalysen. Avsnittet avslutas med en presentation av hur de 
forskningsetiska grundprinciperna hanterats samt reliabilitet och validitet. I avsnitt 4 
Resultat ges en redogörelse för de resultat som framkommit om syfte, attityder samt 
skillnader. I avsnitt 5 Slutsatser presenteras de slutsatser vi kan dra utifrån studiens 
resultat kopplat till tidigare forskning. Avslutningsvis förs en diskussion om val av metod, 
möjliga orsaker till studiens resultat samt vilka implikationer detta får för praktiken, i 
avsnitt 6 Diskussion. Uppsatsen avslutas med ett förslag på fortsatt forskning inom det 
aktuella området.  
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2 Litteraturgenomgång  

Nedan beskrivs den tidigare forskning kring läxor som vi har fördjupat oss i inför studien. 
De områden som har studerats är definitionen av begreppen läxa och attityd, vad skolans 
vägledande dokument säger om läxor samt vilka effekter, syften och attityder som finns 
kopplade till matematikläxor. Internationell forskning om läxor har framförallt bedrivits av 
amerikanska forskare, exempelvis Cooper, Van Voorhis och Xu. Den forskare som i 
huvudsak utmärker sig gällande studier om läxor är Harris Cooper (Skolverket, 2014b), 
vilket även avspeglar sig i denna studie.  

2.1 Definition av centrala begrepp  

Två begrepp är särskilt centrala i denna studie, läxa och attityd. Definitionen av dessa 
begrepp redogörs nedan.  

Ordet läxa kan troligtvis uppfattas som ett vedertaget begrepp, uppgifter som lärare ger 
eleverna att genomföra hemma. Nationalencyklopedin kopplar samman begreppet läxa med 
begreppet hemuppgift och definierar det som ”(skol)uppgift som skall utföras i hemmet” 
(2019). Även i forskning kan liknande formuleringar ses, bland annat Cooper, Civey och 
Patall (2006) skriver att läxan är en uppgift som lärare har valt ut för elever att göra utanför 
schemalagd undervisningstid. Andra forskare, exempelvis Hellsten (1997), problematiserar 
istället begreppet och menar att det behövs en tydligare definition. Som en följd av detta 
lyfter Hellsten frågan om det räknas som en läxa när elever behöver ta med uppgifter hem 
som de inte har hunnit genomföra under skoltid?  

I denna studie definierar vi begreppet läxa som en skoluppgift som utförs utanför 
schemalagd undervisningstid, oberoende om eleverna fått eller inte fått tid till att arbeta med 
den under lektionstid.  

Nationalencyklopedin (2019) redogör för begreppet attityd som en inställning, ett 
förhållningssätt och/eller en känsla. Nationalencyklopedin framför vidare att attityder är en 
mental känsla som utvecklas genom erfarenheter och inte är något som nödvändigtvis syns 
utifrån. Även forskare har definierat begreppet attityd, exempelvis kopplar Petty, Wegener 
och Fabrigar (1997) begreppet attityd till sammanfattande utvärderingar av något eller 
någon. De skriver vidare att attityder kan mätas på en sträcka från positiv till negativ.  

I denna studie har vi valt att utgå både från Nationalencyklopedins (2019) och Pettys m.fl. 
(1997) definition av begreppet attityd, det vill säga som en positiv eller negativ inställning, 
utvärdering eller känsla. I studien kommer lärarnas attityder främst att kopplas till för- och 
nackdelar som de ser med matematikläxor och elevernas attityder kommer att kopplas till 
deras känslor gentemot matematikläxor. 

2.2 Läxor i skolans vägledande och styrande dokument  

Historiskt sätt har läxan varit omnämnd ett flertal gånger i läroplanen. Hellsten (1997) lyfter 
fram hur arbetsmetoden läxa beskrevs redan i Lgr62. Läxan var då en central del av 
elevernas så kallade ”arbetsfostran” men fungerade även som ett verktyg för att befästa 
kunskaper. Inställningen till läxor var att det inte fanns någon markant skillnad mellan 
kunskapsinhämtning i skolan eller i hemmet, dock poängteras i Lgr62 att läxan bör utföras 
under skoltid. I Lgr69 kan en tydlig distans mot läxan som arbetsmetod urskiljas. Läxan 
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beskrivs som helt frivillig och något som eleven ska utföra under schemalagd skoltid 
(Skolöverstyrelsen, 1969). I Lgr80 förändras återigen synen på läxan, vilket leder till att den 
ses som en självklar del av elevernas lärandeprocess. Under 1990-talet sker ytterligare en 
stor förändring då läxan helt försvinner ur skolans officiella dokument. Trots detta används 
läxan frekvent och ifrågasätts heller inte som arbetsmetod (Hellsten, 1997).  

Den uppfattning av begreppet läxa som historiskt sätt har framförts i skolans läroplan 
korrelerar inte med den definition som förs fram idag. Idag beskriver både 
Nationalencyklopedin (2019) och forskare som Cooper m.fl.  (2006) att läxor är uppgifter 
som utförs utanför schemalagd undervisningstid medan det i bland annat Lgr62 och Lgr69 
framfördes att läxor är något som ska genomföras under skoltid (Hellsten, 1997).   

Idag finns det varken lagar eller regler som berör läxor och de nämns inte i styrande 
dokument såsom skollagen och läroplanen (Skolverket, 2019a). Trots detta har läxan 
fortfarande en given roll i skolans verksamhet och de nämns i vägledande råd. Skolverket 
(2019a) skriver vidare att det är upp till lärare och rektorer på skolorna att själva ta beslut 
kring om och hur läxor ska användas. Vidare påtalar de att om lärare och/eller rektorer väljer 
att använda läxor så måste dessa förberedas, förklaras och följas upp.  

2.3 Läxors olika syften  

Det finns flera ramverk för att beskriva läxors olika syften. Ett exempel är forskarna Hallam 
och Cowan (u.å) som delar upp läxors syfte i kategorierna: Främja akademiskt lärande, 
Utveckla generella färdigheter, Synliggöra skolans riktlinjer, Främja kommunikation 
mellan hem-skola samt Främja kommunikation inom hemmet. Ett annat exempel är 
Skolverket (2014b) som beskriver fem olika typer av läxor: Repetitions- eller övningsläxa, 
Förberedelseläxa, Innehåll som finns utanför skolan, Komma ikapp samt 
Bedömningsunderlag. Gemensamt för många av ramverken gällande läxors syften är dock 
att de är generella och gäller för läxor i alla ämnen. Av den anledningen väljer vi att utgå från 
ett ramverk gällande läxors syften som presenteras i Epstein (1988) samt Epstein och 
Voorhis (2001). Även om detta ramverk framförs kunna användas inom flera olika ämnen, 
läggs stort fokus på matematik och många av de studier som refereras till i artiklarna 
kommer just från matematikdidaktiken.  

Epstein (1988) har analyserat forskning om matematikläxans roll i grundskolan och kommit 
fram till sju kategorier1 som beskriver lärares olika syften med läxor: Färdighetsträning, 
Aktivt deltagande, Personlig utveckling, Förälder-Elev relation, Riktlinjer, Förälder-
Lärare relation samt Bestraffning. I en artikel från 2001 utvecklar Epstein tillsammans med 
Van Voorhis (2001) dessa kategorier. Med hjälp av de utvecklade förklaringarna i tidigare 
nämnd artikel har vi översatt dessa sju kategorier till svenska och kommer nedan redogöra 
för vad dessa innebär.  

Lärare kan använda sig av matematikläxor som ett verktyg för Färdighetsträning. Detta 
innebär bland annat att eleverna ges tillfälle att repetera det som de har lärt sig i 
klassrummet, öka prestationshastigheten, visa att de bemästrar färdigheter, befästa redan 

                                                   

1 Practice, Participation, Personal development, Parent-child relations, Policy, Public relations and 
Punishment (Epstein,1988).  
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erhållna kunskaper samt öva inför test. Epstein och Van Voorhis (2001) menar att den 
grundläggande orsaken till att matematikläxor ges i grundskolan är för att eleverna ska ges 
tillfälle att ytterligare repetera kunskaper.   

I kategorin Aktivt deltagande syftar matematikläxan till att få samtliga elever delaktiga och 
aktiva i sitt eget lärande, då många elever tenderar att bli passiva under lektionstillfällena. 
Epstein och Van Voorhis (2001) lyfter bland annat att skriva uppsatser, att skriva 
bokrecensioner eller att genomföra vetenskapliga experiment som sedan presenteras i form 
av rapporter som exempel på läxor inom denna kategori.  

Ytterligare ett fokusområde med matematikläxan är Personlig utveckling, vilket syftar till 
att utveckla elevernas färdigheter, såsom ansvarstagande, tålamod, tidsplanering och 
studieteknik. En annan viktig aspekt som läxan kan utveckla är elevernas självförtroende. 
Läxan kan då ses som ett redskap för att eleverna ska uppnå känslan av att lyckas, vilket i sin 
tur stärker deras självförtroende.  

Matematikläxan kan även verka för en positiv Förälder-Elev relation. Kommunikationen 
mellan vårdnadshavare och deras barn kan förstärka förståelsen hos eleverna för hur viktigt 
skolarbetet är samt hur kunskaperna kan tillämpas i det vardagliga livet. Kommunikationen 
behöver nödvändigtvis inte vara mellan elever och vårdnadshavare, utan kan lika gärna vara 
med vilken annan familjemedlem som helst. Vissa typer av matematikläxor kan skapa 
underlag för samtal där elever och vårdnadshavare tillsammans kan finna nöje i att utbyta 
tankar och idéer och därmed sker lärandet i en gemenskap. Läxan kan även figurera som ett 
sätt för att hjälpa vårdnadshavare att stärka relationen till sina barn.  

Kategorin Riktlinjer innebär att lärare ibland ger matematikläxor för att fullfölja de riktlinjer 
som skolor eller styrdokument uttrycker. Dessa riktlinjer kan, enligt Epstein och Van 
Voorhis (2001), grunda sig i enskilda skolors beslut av huruvida lärare ska ge eleverna en 
viss mängd läxor varje dag eller vecka.  

I likhet med kategorin Förälder-Elev relation ligger fokus i denna kategori, Förälder-Lärare 
relation, på kommunikation. Här är det däremot kommunikationen mellan vårdnadshavare 
och lärare som är central. Lärare kan använda matematikläxor i syfte att informera och 
involvera vårdnadshavare om barnens skolarbete i ämnet matematik. Läxan figurerar här 
som ett redskap för att upplysa hemmet om vilka områden och teman som berörs i den 
rådande matematikundervisningen, hur barnens framsteg ser ut samt hur hemmet kan 
fungera som stöd. I vissa fall kan även en vuxen behöva signera läxan för att upprätthålla 
kommunikationen mellan hemmet och skolan.  

I kategorin Bestraffning redogörs att läxan historiskt sätt har figurerat som ett medel för att 
straffa elever som inte har uppnått de förväntningar som läraren har haft. Idag menar lärare 
att läxor som ges för att straffa eleverna inte får förekomma, då det inte är ett godtyckligt 
syfte. Epstein och Van Voorhis (2001) refererar till forskare, som McDermott, Goldman och 
Varenne (1984) samt Xu och Corno (1998), som menar att läxan i sig kan vara en 
bestraffning, om den är utformad på ett bristfälligt vis, innehåller allt för svåra uppgifter 
eller är allt för omfattande. Resultatet av sådana läxor kan då bli förvirrande och frustrerade 
elever.  
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2.4 Attityder till matematikläxor 

Ett tema som lyfts i förhållande till attityder gentemot läxor är föräldrars inställningar. Brock 
m.fl. framför i en artikel från 2007 att föräldrars attityder gentemot läxor är ett välstuderat 
område, medan forskning av lärares och framförallt elevers attityder gentemot läxor är 
bristfällig. Burriss och Snead (2017) skriver exempelvis att föräldrars engagemang för sina 
barns läxor är starkt kopplat till elevers egna attityder till läxorna samt deras akademiska 
prestationer. Brock m.fl. (2007) menar att lärare många gånger ser läxor som ett verktyg för 
att öka omgivningens, däribland vårdnadshavares, föreställningar om att skolan har höga 
förväntningar på eleverna samt en hög akademisk standard. Andra forskare, såsom Warton 
(2001), lyfter fram att läxan ofta uppfattas som en bidragande orsak till att konflikter 
uppstår, både av lärare och vårdnadshavare.  

Ytterligare ett tema som uppmärksammats i litteraturen är lärares attityder gentemot läxor. 
Exempelvis skriver Devici och Önder (2015) att ett stort antal lärare generellt uppger en 
positiv inställning till läxor samt har uppfattningen att läxor är funktionella. Ett annat 
exempel är Cooper m.fl. (2006) som menar att många lärare uppger ett missnöje över 
avsaknaden av stöd från föräldrar, avsaknaden av stöd i hur de utformar bra matematikläxor 
samt avsaknaden av tid åt att förbereda effektiva läxor.   

Ett annat tema som lyfts i förhållande till attityder gentemot läxor är elevernas inställningar. 
Bland annat påtalar både Cooper m.fl. (2006) och Corno (1996) att elever upplever att de 
förlorar tiden till fritidsaktiviteter på grund av läxor. Ytterligare en aspekt som lyfts fram är 
att elever i samband med arbetet med läxor uppger att läxan är den huvudsakliga orsaken 
till att de känner sig stressade. Warton (2001) understryker vidare att elevers attityder 
gentemot läxor, oavsett kön, är starkt förknippat med deras attityder till skolan generellt.  
”… children who are negative about homework are likely to be negative about school and vice 
versa” (2001, s.160). 

2.5 Läxors effekter 

Forskning kring läxor visar att det finns ett samband mellan hur mycket tid elever spenderar 
på läxor och deras prestationer i skolan (Warton, 2001). Ett liknande resonemang förs av 
forskare som till exempel Burriss och Snead (2017). De kom i sin studie fram till att elever 
som spenderar mer tid åt arbete med läxor oftare har en positiv attityd gentemot läxor än de 
elever som tillbringar kortare tid åt läxor.  

Det finns forskning som påvisar både positiva och negativa effekter som matematikläxor kan 
ha på elevers lärande. Exempelvis framför Cooper m.fl. (2006), de positiva effekterna och 
delar in dessa i fyra kategorier: Omedelbart lärande, Långsiktiga akademiska fördelar, Icke 
akademiska fördelar och Gynnsamma elev-förälder kommunikationer. Inom kategorin 
Omedelbart lärande lyfter Cooper m.fl. bland annat att eleverna ges tillfälle att befästa sina 
kunskaper, erhålla fördjupad förståelse, kritiskt tänkande och begreppsförståelse. I 
Långsiktiga akademiska fördelar tas förbättrade attityder gentemot skolan, ökat lärande 
under fritid samt bättre studieteknik upp. Kategorin Icke akademiska fördelar innefattar 
förmågor som förbättrad självdisciplin, tidsplanering, nyfikenhet och 
problemlösningsförmåga. Inom kategorin Gynnsamma elev-förälder kommunikationer 
ingår större förståelse, engagemang och stöd från hemmet. Likaså kan effekten bli att 
hemmet utvecklar ett större intresse för barnets akademiska process samt att barnet själv 
blir medveten om samverkan mellan hem och skola (Cooper m.fl., 2006). Liknande effekter 
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lyfts hos bland annat Devici och Önder (2015) som även poängterar att läxor kan bidra till 
att utveckla elevernas kognitiva förmågor, såsom kommunikationsförmågan, 
tankeförmågan samt utvärderingsförmågan. Vidare refererar Epstein och Van Voorhis 
(2001) till en studie gjord av Maertens och Johnston (1972) som visar att elever som 
regelbundet får feedback hemifrån på sina matematikläxor har mer matematiska kunskaper 
än elever som inte får feedback hemifrån.  

I litteraturen lyfts även potentiellt negativa effekter som matematikläxor kan ha på elevers 
lärande. Exempelvis menar både Cooper m.fl. (2006) och Westlund (2004) att en av de 
faktorer som argumenteras för är att läxor kan påverka elevers attityd gentemot skolan på 
ett negativt sätt, då de utsätts för akademiska uppgifter i allt för stor omfattning. Ytterligare 
en negativ effekt som lyfts fram är att när föräldrar involveras i skolprocessen så ökar risken 
för att elever blir pressade att genomföra läxor med orealistiska krav hemifrån. Det finns 
även en risk för förvirring i arbetet med matematikläxor då vårdnadshavares handledning 
inte alltid korrelerar med lärarens sätt att undervisa. Ytterligare negativa effekter som lyfts 
fram är den frustration som elever ofta upplever i samband med läxor, att fritidsintressen 
inte hinns med, att risken för fusk ökar samt att klyftan mellan hög- och lågpresterande 
elever blir större (Cooper m.fl., 2006; Westlund, 2004). Däremot poängterar exempelvis 
Westlund, att det finns få studier som visar att läxor kan ha negativ effekt på elevers lärande 
och prestationer i skolan. ”Detta förhållande kan bero på att de vuxna (forskare inkluderade) 
tagit för givet att läxor är av godo för de unga och inte ens anser det värt att ompröva läxors 
status” (2004, s.36).  

Ett återkommande tema som lyfts i förhållande till detta är att det finns en variation mellan 
hur stor påverkan läxor har på elevers prestationer i de olika årskurserna. I förhållandet till 
detta skriver, exempelvis Cooper m.fl. (2006), att elever i högstadiet är de som gynnas mest 
av läxor medan han inte har funnit samma effekt av läxor hos elever i de lägre årskurserna. 
De läxor som Cooper m.fl. refererar till gäller både för ämnet matematik men även för andra 
typer av läxor såsom läsläxa. Även Skolverket (2019b) för ett liknande resonemang och 
menar att effekten av läxor är lägst bland elever i de lägre årskurserna. Skolverket skriver 
vidare att utformningen av läxor samt efterarbete i form av formativ återkoppling är 
avgörande för att effekterna ska bli positiva.  
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3 Metod  

I avsnittet beskrivs vilken metod som har legat till grund för undersökningen, 
tillvägagångssätt och urval. Därefter redogörs dataanalysprocessen samt hur de 
forskningsetiska principerna har hanterats under arbetets gång. Slutligen presenteras 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vår studie syftar till att undersöka lärares och elevers attityder gentemot läxor samt i vilket 
syfte matematikläxor används. För att besvara forskningsfrågorna: I vilket syfte anser 
lärare respektive elever att matematikläxor ges?, Vilka attityder till matematikläxor finns 
hos lärare respektive elever? samt Om, och i så fall vilka, skillnader finns i lärarnas 
respektive elevernas attityder och syn på syfte med matematikläxor? och därmed uppnå 
studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med fyra årskurs 1–2 lärare samt 
tio elever i de aktuella lärarnas klasser. Andra datainsamlingsmetoder som exempelvis 
enkäter hade kunnat vara användbara. Med enkäter hade vi sannolikt kunnat få fler svar och 
en bredare datainsamling. Vi valde dock att använda oss av intervjuer då vi ville att 
informanterna skulle ges möjlighet att uttrycka utvecklade svar kring deras förhållningssätt, 
erfarenheter och attityder, vilket Bryman (2011) lyfter fram som en fördel med just 
semistrukturerade intervjuer. Ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer är att 
frågornas ordningsföljd kan anpassas från intervju till intervju (Ahrne & Svensson, 2012), 
vilket var särskilt fördelaktigt vid elevintervjuerna. Detta för att intervjuerna inte skulle 
kännas så formella utan att frågorna skulle kunna framföras genom ett mer avslappnat 
samtal.  

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide för lärarna (Bilaga 1) samt en intervjuguide 
för eleverna (Bilaga 2). För att komplettera fråga tre i intervjuguiden för elever: Hur kände 
du dig när du gjorde din senaste matematikläxa? utformades även ett bildstöd i form av sex 
olika figurer för att eleverna lättare skulle kunna uttrycka sina känslor (Bilaga 3). Även 
eventuella följdfrågor utformades i förväg för att förutsättningarna skulle bli så likvärdiga 
som möjligt i samtliga intervjuer. Varken lärarna eller eleverna blev i förväg tilldelade 
frågorna. Detta för att lärarna och eleverna inte skulle kunna läsa på om frågorna samt 
diskutera med kollegor/vänner innan. Ljudupptagningar togs under varje intervjutillfälle för 
att vi under analysprocessen skulle kunna transkribera allt material och därmed minska 
risken för eventuella feltolkningar. 

Lärarintervjuerna tog ungefär 30 minuter vardera och genomfördes efter schemalagd 
undervisningstid. Elevintervjuerna tog ungefär 15 minuter vardera och genomfördes under 
schemalagd undervisningstid då elever fick gå ifrån den aktuella lektionen. Samtliga 
intervjuer utfördes i de utrymmen som tillhörde lärarnas/elevernas hemklassrum. Detta för 
att informanterna skulle känna sig mer bekväma än om intervjuerna hade genomförts på en 
annan plats än i skolmiljön.  

3.2 Urval  

I urvalet utgick vi från det tvåstegsurval som Bryman (2011) och Ahrne och Svensson (2012) 
beskriver, där det första steget genomfördes på organisationsnivå. Två grundskolor i 
Mellansverige valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. I det andra steget valdes fyra 
verksamma årskurs 1-3 lärare ut med kravet att de skulle undervisa i ämnet matematik samt 



 

9 

 

 

använda sig utav matematikläxor regelbundet. Kravet att de skulle använda matematikläxor 
regelbundet grundade sig i att det hade varit svårt att få fram ett resultat på 
forskningsfrågorna om lärarna ej använt läxor. Utöver dessa fyra lärare intervjuades även 
tio elever från årskurs 1–2. Kravet vi hade inför elevintervjuerna var att det skulle vara elever 
som går i de intervjuade lärarnas klasser, för att en jämförelse mellan lärarna och deras 
elever skulle kunna genomföras. Vi valde aktivt att tillfråga informanter från olika årskurser 
och klasser på två olika skolor för att få en variation i urvalet.  

En av oss blev tilldelad tio elever att dela ut missivbrev till (Bilaga 5), som de aktuella lärarna 
redan på förhand visste hade vårdnadshavare som samtycker till medverkan i studier gjorda 
av högskolestudenter. En av oss lämnade istället ut missivbrev till samtliga elever, ca 40 
stycken, i de två andra klasserna.  

I elevintervjuerna deltog fyra pojkar och sex flickor. Samtliga lärare som deltog i studien var 
kvinnor med erfarenhet av läraryrket på ett spann mellan 5–20 år. I tabellen nedan beskrivs 
lärarnas och de aktuella skolornas bakgrund. Statistiken är inhämtad från Skolverkets 
databas SiRiS (Skolverket, 2019c).  

 

Lärare: L1  L2  L3  L4  

Aktuell årskurs: Åk 2 Åk 2 Åk 2 Åk 1 

Kommunal/privat: Kommunal  Kommunal  Kommunal  Kommunal  

Skola:  F-6 F-4 F-4 F-6 

Stadsskola/ skola 

på landet: 

Stadsskola Stadsskola Stadsskola Stadsskola 

Andel elever m utl 

bakgr:  

24%  21 % 21 % 24% 

Andel föräldrar m 
eftergymn utb:  

40% 39% 39% 40% 
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I följande tabell redovisas de aktuella elevernas bakgrund.  

 

3.3 Dataanalys 

För att kunna analysera den data som intervjuerna genererade utgick vi från Frejs och 
Thornbergs (2012) analysmetod, kategorisering. Analysen skedde i följande 3 steg.  

Steg 1: Det första vi gjorde i analysprocessen var att transkribera ljudupptagningarna. 
Eleverna blev kodade enligt E1-E10 och lärarna enligt L1-L4, detta för att ingen ska kunna 
påvisa deras identitet. Den som intervjuade blev kodad enligt I. För att minimera risken för 
feltolkningar gjordes samtliga transkriberingar tillsammans, där varje ord skrevs ned och 
anteckningar gjordes vid eventuella pauser, utfyllnadsord och läten.  

Steg 2: För att bekanta oss med materialet lästes transkriberingarna igenom flera gånger, 
både individuellt och tillsammans. Ahrne och Svensson (2012) påtalar vikten av att forskare 
läser igenom undersökningens data åtskilliga gånger, som om den vore obekant, för att 
skapa en överblick över datainsamlingen.   

Steg 3: I det tredje steget kategoriserades datainsamlingen. I analysen av den första 
forskningsfrågan; I vilket syfte anser lärarna respektive eleverna att matematikläxor ges? 
användes en abduktiv ansats. Två nya dokument, ett för lärare samt ett för elever, 
innehållande Epsteins (1988) sju syften med läxor utformades med rubrikerna: 
Färdighetsträning, Deltagande, Personlig utveckling, Förälder-Elev relation, Riktlinjer, 
Förälder-Lärare relation och Bestraffning. Till varje kategori gick vi tillsammans igenom 
lärarnas respektive elevernas transkriberingar samt kopierade och klistrade in relevanta 
delar från transkripten. Under analysen var vi öppna för att fler ramverk med andra 
kategorier skulle kunna behöva användas.  

I analysen av den andra forskningsfrågan; Vilka attityder till matematikläxor finns hos 
lärarna respektive eleverna? användes en induktiv ansats. En induktiv ansats följer inte en 
redan angiven teori utan innebär att forskare istället letar efter teman i datainsamlingen som 
sedan genererar i ett ramverk (Bryman, 2011). Det första vi gjorde var att leta efter 
återkommande nyckelord i informanternas svar. Nyckelorden markerades med olika färger 
för att slutligen generera i olika teman. De teman som framkom var för- och nackdelar samt 
positiva och negativa känslor kopplade till matematikläxor. Två nya dokument skapades och 
strukturerades upp utifrån de teman som framkom. I det första dokumentet strukturerades 

Elev: E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

Aktuell  

lärare: 

L1 L1 L4 L4 L2 L2 L3 L3 L3 L3 

Aktuell  

årskurs:  

Åk 2 Åk 2 Åk 1 Åk 1 Åk 2 Åk 2 Åk 2 Åk 2 Åk 2 Åk 2 

Kön:  Kille Tjej Tjej Tjej Kille Tjej Kille Tjej Tjej Kille 
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de teman som vi kunde urskilja från lärarnas svar, med rubrikerna Fördelar och Nackdelar. 
I det andra dokumentet strukturerades de teman som kunde urskiljas från elevernas svar 
med rubrikerna Positiva attityder samt Negativa attityder. Till varje rubrik (tema) 
kopierades och klistrades relevanta citat in från transkripten.  

Även i analysen av den tredje forskningsfrågan; Om, och i så fall vilka, skillnader finns i 
lärarnas respektive elevernas attityder och syn på syfte med matematikläxor? användes 
en induktiv ansats. I denna analys letade vi efter skillnader mellan lärarnas och elevernas 
svar gällande attityder och syften kopplade till matematikläxor. Ett nytt dokument med 
rubrikerna Skillnader-attityder samt Skillnader-syften skapades. Under varje rubrik 
kopierades och klistrades relevanta citat in från transkripten med fokus på de skillnader vi 
kunde urskilja mellan lärarnas och elevernas svar. Exempelvis klistrades lärarnas 
föreställningar om elevernas attityder till matematikläxor in för att därefter i samma stycke 
klistra in de attityder som eleverna själva framförde om matematikläxor. I samband med 
detta kunde vi se en skillnad mellan lärarnas och elevernas svar.  

Resultatet från dataanalysen samt svaren på forskningsfrågorna presenteras i kapitel 5 
Resultat.  

3.4 Etiska överväganden  

Redan i förberedelsefasen tog vi del av Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 
grundprinciper, vilka av Bryman (2018) sammanfattar genom informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Anledningen till detta var att vi fann Brymans 
sammanfattningar mer tydliga, vilket gjorde att vi valde att utgå från dessa.  

Informationskravet innebär att forskare måste upplysa informanter om studiens syfte samt 
att deras medverkan är frivillig. För att uppnå detta fick lärarna ett informationsbrev (Bilaga 
4) där de blev upplysta om studiens syfte och deras roll i studien. Även eleverna blev genom 
ett missivbrev (Bilaga 5) upplysta om studiens syfte och deras roll i studien. Vi upplyste både 
lärarna och eleverna att deras medverkan var frivillig och att de utan vidare kunde avbryta 
sitt deltagande i studien, utan att detta skulle medföra något missnöje från vår sida.  

Samtyckeskravet innebär att informanter själva beslutar huruvida de vill delta eller ej samt 
att forskare ansvarar för att inhämta samtycke från samtliga informanter. För att uppnå 
detta fick eleverna och deras vårdnadshavare skriva på ett missivbrev där de fick fylla i 
samtycke eller ej samtycke till medverkan i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att informanter och data, som de lämnar, ska presenteras 
helt anonymt och förvaras på ett konfidentiellt sätt. Samtliga informanter delgavs 
information om att ljudupptagningar skulle tas under intervjuerna. Informanterna blev 
vidare försäkrade om att deras namn och bidrag skulle komma att bevaras och presenteras 
helt anonymt, för att inte obehöriga ska kunna påvisa deras identitet.  

Nyttjandekravet innebär att all data som inhämtas om och från informanter endast får 
användas för studiens ändamål. Inför intervjuerna blev deltagarna därför garanterade att 
deras bidrag endast skulle användas till forskningens ändamål samt att all ljudupptagning 
skulle komma att förstöras efter att examensarbetet är examinerat. 
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3.5 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet  

Reliabilitet eller tillförlitlighet avser mätbarheten i en studie, det vill säga bedöma huruvida 
studien skulle utmynna i samma resultat om den genomfördes vid ett senare tillfälle 
(Strömquist, 2006). En studies reliabilitet påverkas av olika ramfaktorer, exempelvis var 
intervjuerna äger rum, vilket sinnestillstånd informanterna har vid det aktuella tillfället samt 
vilken tid på dygnet intervjuerna genomförs (Frejs & Thornberg, 2015; Bryman, 2011). För 
att minska påverkan av dessa ramfaktorer genomfördes exempelvis intervjuerna i utrymmen 
direkt kopplade till lärarnas och elevernas hemklassrum.  

Genom att intervjuerna genomfördes personligen med samtliga informanter kunde tänkbara 
missförstånd redas ut direkt genom följdfrågor, vilket också ökar reliabiliteten i studien. För 
att minska risken för eventuella feltolkningar togs ljudupptagningar under samtliga 
intervjuer. Ljudupptagningarna transkriberades sedan och analyserades av oss båda 
tillsammans, vilket också gjorde att samtliga bidrag analyserades likvärdigt.  

Validitet avser att mäta studiens giltighet, det vill säga i vilken utsträckning frågorna i 
studien mäter det som vi från början hade för avsikt att mäta (Strömquist, 2006). För att 
försäkra oss om detta bildades två intervjuguider, en avsedd till lärare och en avsedd till 
elever. Intervjuguiderna inspekterades av oss båda samt vår handledare för att inga frågor 
skulle uppfattas som missvisande eller ledande. Vi valde att intervjua både lärare och elever 
för att öka studiens validitet. Genom att endast tillfråga lärare hur de upplever elevers 
inställningar till matematikläxor hade ett trovärdigt elevperspektiv ej kunnat utläsas. Ett hot 
mot validiteten är att informanterna tolkar begreppet läxa olika. Av den anledningen hade 
vi i intervjuguiderna med en fråga om hur informanter definierar läxa. I denna fråga 
framkom det att samtliga definierade det som en skoluppgift som utförs utanför skoltid. Vi 
har uppfattningen att vi har undersökt det som studien avsåg att undersöka, nämligen 
lärares och elevers attityder gentemot läxor samt i vilket syfte matematikläxor används. 
Semistrukturerade intervjuer med intervjuguiderna som utgångsläge var en bra metod för 
att inte tappa fokus på syftet och forskningsfrågorna. Genom intervjuguiderna kunde vi även 
säkerställa att samma frågor ställdes under samtliga intervjuer samt att inga frågor blev 
bortglömda samtidigt som vi gavs möjlighet att ställa adekvata följdfrågor. 

Transkriberingarna som skapades utifrån ljudupptagningarna bidrog till att vi vid ett flertal 
tillfällen kunde gå igenom materialet för att på så sätt minimera risken för eventuella 
feltolkningar. Transkriberingarna skapade även ett underlag för jämförelser mellan 
informanternas svar, vilka vi redan under transkriberingsprocessen kunde urskilja och 
strukturera utifrån det aktuella ramverket (Ahrne & Svensson, 2012).  

Två tabeller över informanternas bakgrund utformades för att försöka ge en rik kontext och 
öka generaliserbarheten. Resultatet som presenteras i det kommande avsnittet bör dock 
tolkas varsamt då det endast utgår från fyra lärare samt tio elever på två specifika skolor, 
med en viss ålder och en viss typ av läxa.  
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4 Resultat 

Resultaten är utifrån forskningsfrågorna indelade i kategorierna Syfte och Attityder. Efter 
respektive kategori presenteras en jämförelse mellan lärarnas och elevernas 
förhållningssätt.  

4.1 Syfte  

Den information om läxors syfte som framkom utifrån intervjuerna har genom dataanalysen 
kopplats till det teoretiska ramverket, Epsteins (1988) sju kategorier: Färdighetsträning, 
Aktivt deltagande, Personlig utveckling, Förälder-Elev relation, Riktlinjer, Förälder-
Lärare relation och Bestraffning.  

4.1.1 Syfte – Lärarperspektiv  

Resultaten visar att samtliga lärares syfte med läxor kan kopplas ihop med kategorin 
Färdighetsträning. Nyckelord här är befästa, repetera och träna. Exempelvis framförde L1 
att man ”inte ska ha läxan för läxans skull, utan den ska vara för att befästa kunskap”. Andra 
exempel på data från intervjuerna är L2 som uttryckte att syftet med läxor var att ”repetera 
och befästa det som vi arbetat med under en lång tid i klassrummet”, samt L4 som framförde 
att syftet främst var att ”låta eleverna träna, repetera och befästa det som vi arbetat med 
under lektionerna”.  

Endast en av lärarna, L4, hade ett syfte med läxan som kunde kopplas till kategorin Personlig 
utveckling, vilket innefattar ansvarstagande, tålamod, tidsplanering och studieteknik. 
”Eleverna får även träna på att ta ansvar”. Ingen av de övriga lärarna i studien nämnde något 
som associerar deras syfte med läxor till denna kategori. 

Resultaten visar vidare att samtliga lärare nämnde aspekter av syftet med läxor som kan 
kopplas till kategorin Förälder-Elev relation. L1 framförde att hemmet kan vara en bra 
resurs för eleverna, då de ges tillfälle att prata om läxan tillsammans med andra personer i 
hemmet:  

Fördelen är ju att om man då har lite svårt för någonting så kan man få träna lite till och att man 
även kan prata om det hemma, det tycker jag är viktigt. 

Samtidigt var det flera lärare som framförde svårigheter med detta syfte då elever inte alltid 
kan få stöd i arbetet med läxor hemifrån. Exempelvis lyfte L2 fram att ”Läxa är något som 
eleverna ska kunna göra själva hemma då alla inte har hjälp av familj”. Ytterligare 
svårigheter lyftes även av L3 som uttryckte att:  

En annan nackdel är de familjer som kämpar med att få läxorna gjorda, till exempel dålig 
struktur hemma, glömmer få med dem hem, glömmer få med dem tillbaka, massor med 
aktiviteter på kvällar och helger. Själv känner jag att läxor skulle kunna skippas och med tanke 
på så varierade hemförhållanden så är det inte alla som kan få hjälp och stöd så därför fokuserar 
jag mest på repetitiva läxor som alla ska klara på egen hand.  

Under intervjuerna nämnde endast två lärare aspekter av syftet med läxor vilka kan kopplas 
till kategorin Förälder-Lärare relation. Exempelvis framförde L1 ”att även föräldrar får en 
inblick i skolarbetet på vad vi tränar just nu”. L3 uttryckte att kommunikationen mellan 
lärare och vårdnadshavare ibland kan resultera i individanpassade läxor, utifrån föräldrars 
och elevers önskemål och behov: 
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Elever som uttryckt att de tycker något är svårt, till exempel subtraktion, har jag givit 
individuella stenciler på det område elev och föräldrar uttryckt att de vill träna på tillsammans 
hemma. Syftet har då varit att underlätta stressen i klassrummet och få stöd av förstående 
förälder hemma. Det ges inte om inte föräldern instämt i det.  

Samtliga lärare påtalade att eleverna får ta hem uppgifter om de av olika anledningar har 
hamnat efter. De orsaker som lyftes var framförallt om elever varit sjuka, lediga eller inte 
åstadkommit det som läraren förväntat sig under lektionstid. Allt detta kan kopplas till 
kategorin Bestraffning, trots att ingen av lärarna valde att benämna dessa typer av uppgifter 
som ett straff. Ett exempel på data från intervjuerna är L4 som framförde att ”När en elev 
varit sjuk, frånvarande eller helt enkelt inte varit tillräckligt aktiv under lektionerna får 
eleven i uppgift att jobba ikapp detta hemma”. Även L3 förde ett liknande resonemang och 
berättade att: 

Läxa för mig är skolarbete eleven utför hemma eller på fritids i syfte att repetera eller hinna i 
kapp något den missat i klassen på grund av sjukdom eller ledighetsfrånvaro eller att eleven ej 
deltagit aktivt på lektionen för att inte halka efter.  

Ingen av lärarna berättade något som kan koppla ihop deras syfte till kategorierna Aktivt 
deltagande eller Riktlinjer.  

4.1.2 Syfte – Elevperspektiv  

Resultaten visar att alla tio elever uppfattar läxans syfte som repetition, ett sätt att träna lite 
mer på det innehåll som de har arbetat med under skoltid. Detta kan kopplas ihop med 
kategorin Färdighetsträning. Exempelvis uttryckte E6 ”Men man kan ju träna på det mer 
och bli bättre på det”. Ett annat exempel är E1 som konstaterade ”För att vi inte bara ska lära 
oss i skolan, vi ska lära oss hemma också”, samt E8 som framförde sina tankar om den 
senaste matematikläxans syfte: ”det var ett nytt kapitel i matteboken så hon ville att vi skulle 
öva lite mer”. 

En av eleverna, E8, berättade att de genom utvecklingssamtal har kommit överens om att 
eleven ska få extra läxa i subtraktion. Detta kan kopplas till kategorin Förälder-Lärare 
relation då en kommunikation har skett i syfte att informera och involvera vårdnadshavare 
i elevens skolarbete.   

För att när vi pratade på utvecklingssamtalet så ville jag ha lite mer läxor med minus för att jag 
kan inte räkna ut, så L3 måste förklara vad talet är på lektionerna (E8).  

Två av eleverna påtalade att de fått läxa i syfte att jobba ikapp, vilket vi kopplar ihop med 
kategorin Bestraffning. Exempelvis E4 som berättade att ”Ehm, jag hade inte hunnit jobba 
färdigt med den i skolan”, samt E2 som framförde att: 

E2: Jag tror det var för typ två veckor sen. Ehm..då vad heter det jag inte hade kommit fram till 
mattemålet.  

I2: Vad fick du göra då? 

E2: Jag fick ta hem boken. 

I: Varför tror du att du fick göra det?  

                                                   

2 I står för den som intervjuade.  
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E2: För att jag inte skulle hinna med. 

Inte någon av eleverna påtalade något om läxans syfte som kan kopplas samman med 
kategorierna Aktivt deltagande, Personlig utveckling, Förälder-Elev relation eller 
Riktlinjer.  

4.1.3 Likheter och skillnader  

Data från intervjuerna visar att både eleverna och lärarna uttryckte aspekter som kan 
kopplas till kategorin Färdighetsträning. Hos lärarna var begrepp som repetera och befästa 
centrala medan eleverna använde ord som träna och öva för att förklara läxans syfte.  

Resultaten visar att L4 var den enda läraren vars syfte kan kopplas till kategorin Personlig 
utveckling, vilket innefattar ansvarstagande, tålamod, tidsplanering och studieteknik. Ingen 
av eleverna uttryckte aspekter av läxans syfte som kan kopplas till denna kategori.  

Under intervjuerna nämnde alla fyra lärarna aspekter av syftet med läxor som kan kopplas 
till kategorin Förälder-Elev relation. Inte heller här fanns det något som eleverna berättade 
som kan kopplas till denna kategori.  

Resultaten visar vidare att två lärare redogjorde för läxan som ett verktyg för att involvera 
vårdnadshavare i elevernas skolarbete, vilket kan kopplas till kategorin Förälder-Lärare 
relation. E8 förde ett liknande resonemang och berättade att läraren, eleven och dennes 
vårdnadshavare genom ett utvecklingssamtal kommit överens om att eleven ska ges extra 
läxa i subtraktion. 

Kopplingar till kategorin Bestraffning kunde göras utifrån samtliga lärares intervjuer. Alla 
lärarna förklarade att de ibland ger eleverna läxa i syfte att arbeta ikapp. Detta bekräftades 
av E2 och E4 som berättade att de får ta hem uppgifter om de inte hunnit jobba klart under 
lektionerna.  

Varken lärarna eller eleverna uttryckte aspekter av läxans syfte som kan kopplas till 
kategorierna Aktivt deltagande eller Riktlinjer.   

4.2 Attityder  

4.2.1 Lärarnas attityder till läxor 

Under intervjuerna tillfrågades lärarna om vilka för- och nackdelar som de kunde se med 
läxor. Samtliga lärare nämnde aspekter med sina attityder gentemot läxor som kan kopplas 
till läxors syfte. I frågan Vilka fördelar, om några, ser du med läxor i matematik? valde alla 
lärare att lyfta olika delar, exempelvis att eleverna ges tillfälle att befästa kunskap, ta ansvar 
samt att hemmet får en inblick i elevernas skolarbete. Gemensamt för lärare 1, 3 och 4 var 
att repetition sågs som en central del. Exempelvis förklarade L1 att:  

Fördelen är ju att om man då har lite svårt för någonting så kan man få träna lite till och att man 
även kan prata om det hemma, det tycker jag är viktigt. Att även föräldrar får en inblick i 
skolarbetet på vad vi tränar just nu.  

Ett annat exempel är L3 som framförde att ”Fördelarna med matteläxor är möjligheten till 
repetition av sånt vi redan jobbat med i klassrummet. En del elever har det svårt och behöver 
korta stunder med repetitiva läxor” samt L4 som berättade att ”Fördelen är att eleverna får 
repetera det som vi har jobbat med i skolan. Eleverna får även träna på att ta ansvar”.  
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L2 betonade istället att elever ges tillfälle att befästa kunskap som det mest väsentliga: 
”Fördelen är ju att de får en större chans att befästa viktig kunskap som de ska eller bör 
kunna”.  

Resultaten visar även på nackdelar som lärarna uttryckte med läxor. Temat som framförallt 
lyfts är de svårigheter som kan uppstå i hemmet i samband med arbetet med läxor. 
Nyckelord här är konflikter, okunskap, tidsbrist samt dålig struktur. Exempelvis framförde 
L1 att ”Vissa föräldrar kan ju inte det vi gör i skolan. Då måste man ha tränat på det i skolan 
så att barnen ska kunna själv”. L4 förklarade att läxor även kan vara en källa till att konflikter 
uppstå hemma:   

Något som jag ser som en nackdel med läxor är att eleverna många gånger glömmer att ta med 
sig läxorna tillbaka eller helt enkelt inte har gjort läxorna i tid. Jag har även uppfattningen av att 
läxor ibland kan skapa konflikter mellan eleven och hemmet.  

L3 påtalade även att en nackdel med läxor är det extra arbete som krävs av läraren i samband 
med läxor: ”Nackdelen är all rättning för mig som lärare”.  

Två av lärarna uttryckte en distinkt negativ inställning till läxor. L2 framförde: ”Jag tycker 
att läxor överhuvudtaget ska vara minimalt, om något alls” samt L3 som sa: ”Själv känner 
jag att läxor skulle kunna skippas”.  

När lärarna fick frågan Hur upplever du elevernas inställning till matematikläxor? svarade 
alla fyra att de upplever de flesta elevers inställning som positiv. Samtliga lärare lyfte att de 
ofta får höra av eleverna att de vill ha fler läxor i ämnet matematik. Exempel på data från 
intervjuerna är L2 som framförde att ”Eleverna älskar läxor i matematik. Jag vet inte riktigt 
varför men även de som har lite svårt kan jubla när jag ger dem matteläxa”, samt L1 som 
uttryckte:  

Alltså dem vill ju ha mer läxor, oftast. En del vill inte ha det men många vill ha läxor i 
matematik, dem tycker att det är roligt. Dem brukar säga Kan vi inte ha matteläxa?, Kan vi inte 
ha läxa i matte?, När ska vi ha läxa i matte?.  

Endast en av lärarna, L3, påtalade dock att de elever som har svårt att prestera under skoltid 
även är de som är mest negativa gentemot läxor: ”Eleverna älskade läxor i årskurs ett, de 
flesta gillar det fortfarande. Men de tre elever som har svårt med motor även i klassrummet, 
är de som ogillar läxor mest”.  

4.2.2 Elevernas attityder till läxor 

Under elevintervjuerna fick eleverna beskriva sina känslor gällande läxor med hjälp av 
bildstöd i form av känslofigurer (Bilaga 3).  

Resultaten visar att det finns en variation mellan elevernas attityder gentemot läxor. Fyra av 
de tio eleverna uttryckte en positiv inställning till arbetet med den senaste matematikläxan. 
Exempelvis E6 som beskrev att det kändes ”Lite kul faktiskt för att man lär ju sig så mycket 
om just tal och sånt” samt E7 som framförde:  

E7: Roligt! Glad.  

I: Du kände dig glad? 

E7: Mmm.  

I: Känner du dig alltid glad när du gör matematikläxan? 
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E7: Ja.  

I: Aldrig ledsen eller arg? 

E7: Nää.  

Även E9 uppgav en positiv inställning till arbetet med den senaste matematikläxan och sa: 
”Matte är roligast!”.   

Utifrån datainsamlingen framkom det att resterande elever, sex av tio, hade en negativ 
inställning till arbetet med sin senaste matematikläxa. Anledningarna till detta var antingen 
att läxan var för lätt eller för svår. Exempelvis uttryckte E4 att en konflikt uppstod mellan 
eleven och dennes vårdnadshavare under läxläsningen, vilket kan kopplas till kategorin 
Förälder-Elev relation:  

E4: Ehm, (pekar på Arg-figuren). Jag bråkade med min mamma då. 

I: Varför blev du arg? 

E4: Hon skulle hjälpa mig och göra läxan och jag fattade inge, eller hon behövde laga mat när 
jag skulle göra läxan, jag fattade ingenting då bröt jag ihop.  

E8 uttryckte att läxan frambringade stress och arga känslor och berättade i samband med 
det: ”Jag var jättetjurig. Jag ville inte göra läxa alls. När jag inte förstår och så tänker jag att 
det måste vara färdigt till på onsdag och då blir jag stressad”.  

Två av eleverna, E1 och E2, pekade på Sådär-figuren under frågan Hur kände du dig när du 
gjorde din senaste matematikläxa? E1 uttryckte att ”Jag kände mig mittemellan, alltså 
mittemellan mitt i, alltså mellan glad och mittemellan, ungefär någonstans där”. E2 hade en 
liknande uppfattning och berättade att ”ibland blir jag liksom lite pirrig, för alltså jag vet ju 
att jag inte har gjort den. Då blir jag lite sur på mig själv. Att jag liksom inte har hunnit fram”.  

Endast en av eleverna, E3, pekade på frågetecken-figuren och förklarade svårigheterna som 
uppkom i arbetet med den senaste matematikläxan: ”Det var jättesvårt att räkna på olika 
sätt i den där talrutan. Hur många man skulle hoppa fram eller hoppa bak”.  

Endast en elev, E5, menade i motsats till ovanstående elever att läxan var för lätt och att den 
därför blev tråkig.  

4.2.3 Likheter och skillnader  

Resultaten visar att samtliga lärare lyfte både för- och nackdelar med matematikläxor. De 
fördelar som lärarna framförallt fokuserade på var att läxan ger eleverna tillfälle att repetera, 
befästa viktig kunskap samt ta ansvar. De nackdelar som var lyftes var de svårigheter som 
kan uppstå i hemmet i samband med arbetet med läxor. Exempelvis framförde lärarna att 
det kan uppstå konflikter hemma, att alla föräldrar inte har kunskap eller tid att hjälpa sina 
barn samt att rättning av läxor tar tid. Även eleverna uttryckte både för- och nackdelar med 
matematikläxor. Exempelvis framförde eleverna, i likhet med lärarna, att läxan ger dem 
tillfälle att träna mer. Likaså uttryckte eleverna, precis som lärarna, att läxor kan frambringa 
stress och konflikter hemma. Mot bakgrund av detta kan vi notera att det som lärarna 
uttryckte om matematikläxor till viss del överensstämmer med det som eleverna framförde. 

I en jämförelse mellan hur lärarna upplever elevernas inställning till matematikläxor och det 
som eleverna själva redogjorde för gällande sin attityd till matematikläxor kan vi se att det 
finns en viss skillnad. Lärarna förklarade att de generellt upplever elevernas attityd till läxor 
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som positiv och att de flesta elever ber om fler läxor i ämnet matematik. Under 
elevintervjuerna framkom det dock att endast fyra av tio elever hade en positiv inställning 
till arbetet med den senaste matematikläxan. Sex av tio elever redogjorde för en negativ 
inställning till arbetet med läxor. Lärarnas uppfattning om elevernas attityder och elevernas 
faktiska attityder till matematikläxor skiljer sig därmed till viss del.  
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5 Slutsatser  

Den slutsats som kan dras i samband med den första forskningsfrågan; I vilket syfte anser 
lärarna respektive eleverna att matematikläxor ges? är att samtliga lärare framförallt ger 
läxor i syfte att repetera, vilket kan kopplas ihop med det aktuella ramverket och kategorin 
Färdighetsträning. Detta korrelerar med det som Epstein och Van Voorhis (2001) framför, 
att den främsta orsaken till att lärare ger läxor är för att eleverna ska ges tillfälle till 
repetition. Även eleverna uttryckte att de uppfattar läxans syfte som ett tillfälle att träna och 
öva mer på det innehåll som de redan har arbetat med under lektionstid. Färdighetsträning 
är därmed den vanligaste orsaken till att läxor ges, enligt både lärarna, eleverna och forskare.  

En slutsats som kan utläsas i samband med den andra forskningsfrågan; Vilka attityder till 
matematikläxor finns hos lärarna respektive eleverna? är att det finns olikheter i lärarnas 
egna attityder gentemot läxor. De positiva aspekterna med läxor som lärarna lyfte var att 
eleverna ges tillfälle att repetera, befästa, ta ansvar samt samtal om skolarbetet hemma. Två 
av lärarna uttryckte en direkt negativ inställning till läxor då de uttryckte att det ska vara 
minimalt med läxor, eller uteslutas helt. Anledningarna till detta var framförallt att lärarna 
upplevde föräldrarnas stöd i arbetet med läxor som bristfällig samt att många elever har 
fritidsaktiviteter och därför inte hinner med läxor. Trots detta ger samtliga lärare i studien 
ut matematikläxor med jämna mellanrum. Lärarnas varierade attityder gentemot läxor 
korrelerar med tidigare forskning, då bland annat Devici och Önder (2015) påtalar att lärare 
generellt är positiva till läxor och upplever dem som funktionella samtidigt som Cooper m.fl. 
(2006) menar att många lärare upplever att det saknas stöd från föräldrar samt stöd och tid 
till utformningen av bra matematikläxor. Resultaten visar vidare att sex av tio elever uppgav 
en negativ inställning till arbetet med den senaste matematikläxan. De anledningar som 
framkom var framförallt att eleverna kände sig stressade samt att läxan skapade konflikter 
mellan eleverna och deras föräldrar. Dessa resultat stämmer överens med det som Cooper 
m.fl (2006) samt Corno (1996) redogör för, att arbete med läxor är den främsta anledningen 
till att elever känner sig stressade.  

Slutsatser kan även dras i förhållande till forskningsfrågan; Om, och i så fall vilka, skillnader 
finns i lärarnas respektive elevernas attityder och syn på syfte med matematikläxor?. Kort 
sagt finns det skillnader. Samtliga lärare uppgav aspekter med läxans syfte som kan kopplas 
Förälder-Elev relation medan ingen av eleverna uttryckte några aspekter som kan 
förknippas till denna kategori. Vidare slutsatser som kan dras från resultaten är att lärarnas 
uppfattning om elevernas attityder gentemot matematikläxor skiljer sig från elevernas 
faktiska attityder. Lärarna uppgav att deras allmänna uppfattning om elevernas inställning 
till läxor är positiv, samtidigt som sex av tio elever uppgav en negativ inställning under 
intervjuerna. Eleverna uppgav därmed en mer negativ inställning gentemot arbetet med den 
senaste matematikläxan än vad lärarna uppfattade. Ingen tidigare forskning vi har stött på 
har beaktat sådana skillnader.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring val av metod, möjliga orsaker till studiens resultat 
samt vilka implikationer detta får för praktiken. Avslutningsvis presenteras förslag på 
fortsatt forskning inom området.  

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie, har precis som många andra, vissa begränsningar och brister som bör lyftas. 
En av dessa kopplas till genomförande av elevintervjuerna. Under elevintervjuerna 
presenterade en av oss som intervjuade känslofigurerna redan innan frågan Hur kände du 
dig när du gjorde din senaste matematikläxa? ställdes. En av oss tog istället fram pappret 
med känslofigurer som ett komplement när eleverna hade svårt att uttrycka sina känslor. I 
analysprocessen upptäckte vi att det hade varit fördelaktigt om vi redan innan intervjuerna 
hade bestämt huruvida känslofigurerna skulle visas i förväg till alla elever eller endast tas 
fram vid behov. Vi anser att en fördel med att presentera känslofigurerna redan innan frågan 
ställdes var att det blev tydligt vilken känsla eleverna kopplade ihop med arbetet med den 
senaste matematikläxan. En nackdel var dock att eleverna upplevdes låsta att använda 
figurerna istället för att uttrycka sina känslor med egna ord. Detta synliggjordes exempelvis 
vid ett intervjutillfälle då E2 pekade på sådär-figuren samtidigt som dennes svar kunde 
uppfattas som mer negativt än så. Överlag upplevde vi dock känslofigurerna som positiva, 
då de gav möjlighet till mer utvecklade svar, men vi är också medvetna om att figurerna kan 
ha påverkat studiens resultat genom att ”låsa” eleverna vid vissa känslor. 

Ytterligare en begränsning kan kopplas till urvalet. Urvalet kan ses som skevt då en av oss 
blev tilldelad tio elever som de aktuella lärarna redan på förhand visste hade vårdnadshavare 
som samtycker till medverkan i studier gjorda av högskolestudenter. Sex av dessa elever 
lämnade dock aldrig in undertecknade missivbrev till just denna studie och blev därför heller 
inte intervjuade. En av oss lämnade istället ut missivbrev till samtliga elever, ca. 40 stycken, 
i de två andra klasserna. Bortfallet i dessa två klasser kan inte redogöras då de aktuella 
lärarna valde ut sex elever som medgett samtycke till intervju. Antalet elever som därmed 
kryssat i ”ej samtycke till att medverka i studien” kan därmed inte redovisas.  

En sista begränsning kan kopplas till det valda ramverket. Ingen av informanterna hade 
exempelvis uppfattningar av läxans syfte som kan kopplas till kategorin Riktlinjer. Detta kan 
bero på att det inte står något om läxor i skolans rådande styrdokument (Skolverket, 2019a). 
Inte heller innehöll intervjuguiderna någon direkt fråga som berörde riktlinjer om läxor, 
vilket kan förklara den frånvarande data inom denna kategori. Resultaten visar vidare att 
ingen av informanterna uttryckte aspekter med läxans syfte som kan kopplas till kategorin 
Aktivt deltagande, som syftar till att få eleverna aktiva i sitt eget lärande. Detta skulle 
antingen kunna bero på att lärarna inte har det som syfte eller att lärarna helt enkelt ser det 
som en självklarhet att eleverna blir aktiva i sitt eget lärande genom arbetet med läxor. Det 
fanns dock inte heller något specifik fråga kopplad till aktivt deltagande i intervjuguiderna, 
vilket kan förklara detta resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultaten från denna studie väcker frågor och har också möjliga implikationer på både 
praktik och framtida forskning.  
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Till att börja med visar vår studie och även tidigare forskning, av exempelvis Epstein och Van 
Voorhis (2001), att det vanligaste syftet med matematikläxor verkar vara färdighetsträning. 
Många lärare verkar använda matematikläxor främst som ett redskap för att repetera och 
befästa kunskaper. Om det främsta syftet med matematikläxor är färdighetsträning borde 
de elever som får matematikläxor regelbundet erhålla mer kunskap än de elever som inte får 
matematikläxor. Fördelen med läxor kopplade till färdighetsträning kan därmed vara att 
eleverna ges tillfälle att repetera och befästa viktig kunskap och därmed förbättra sina 
prestationer i ämnet matematik. Även tidigare forskning, exempelvis Warton (2001), 
redogör för ett samband mellan hur mycket tid elever spenderar på läxor och deras 
prestationer i skolan. En nackdel med läxor som enbart syftar till att repetera och befästa 
kan däremot vara att läxan i sin helhet inte blir tillräckligt utmanande för eleverna. Ingen 
tidigare forskning vi har stött på har dock beaktat detta. 

Precis som nämnts i inledningen till denna studie är ämnet läxor ett ständigt aktuellt tema i 
debatter i media och alla tycks ha en åsikt huruvida elever bör få läxor eller ej samt vem som 
ska ansvara för att eleverna ges den hjälp de behöver vid arbetet med läxor. I vissa artiklar 
framförs åsikter som tar avstånd från läxor (Svansén, 2013), medan andra, exempelvis 
Skogestad (2015), hävdar att ”ifrågasätta värdet av läxor sänder en oroväckande signal till 
våra elever”. Det går att dra paralleller till båda förhållningssätten utifrån de resultat som 
framkommit genom vår studie. Framförallt har både lärarna och eleverna påtalat 
hemförhållanden som både en möjlighet och svårighet. Möjlighet i form av extra stöd, men 
svårighet i form av elevernas skiftande hemförhållanden och det faktum att läxor därmed 
bör utformas på ett sådant sätt att eleverna ska klara av att arbeta med läxor oberoende av 
stöd hemifrån. Trots svårigheterna ger samtliga lärare i studien ut matematikläxor med 
jämna mellanrum. Detta kan ses återspegla den starka traditionen av att ge läxa som 
Skolverket (2014a) framhåller.  

Gällande hemförhållanden bör även särskilt lyftas att kategorin Förälder-Elev relation kan 
vara problematisk som syfte då både lärare och elever i vår studie framförde möjliga 
fallgropar med detta. Den problematik som lyftes fram var exempelvis att konflikter ibland 
uppstår i hemmet under arbetet med läxor. Konsekvensen av detta resultat kan bli att läxor 
med syfte att skapa en positiv Förälder-Elev relation istället får motsatt effekt. Om konflikter 
uppstår mellan eleven och dennes vårdnadshavare i samband med läxor kan relationen 
mellan dem istället bli negativ. Dessa resultat kan kanske delvis förklara att sex av tio elever 
uppgav en negativ inställning till matematikläxor. De främsta anledningarna till detta var att 
läxor skapar stress och konflikter. Detta resultat kan medföra, precis som Warton (2001) och 
Burriss och Snead (2017) påtalar, att elever på grund av sin negativa inställning lägger 
mindre tid på läxor än de elever som har en positiv attityd gentemot läxor. Detta är 
problematiskt då det kan medföra att de elever som spenderar mindre tid på läxor inte 
befäster lika mycket kunskap i ämnet matematik och därmed bidrar till ökade 
resultatskillnader.  

Till skillnad från övriga studier vi stött på visar vår studie att det i många fall finns skillnader 
mellan lärares och elevers syn på läxor. De skillnader som framförallt kunde utläsas var att 
lärarnas syfte kunde kopplas till fler kategorier än elevernas uppfattning om syfte. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att lärarna ej har upplyst eleverna om läxans syfte. 
Konsekvensen av detta kan bli att eleverna ej är medvetna om varför de ges läxor och därför 
inte heller ser meningen med att arbeta med läxor överhuvudtaget. Ytterligare studier 
behövs för att belysa detta problemområde i mer detalj.  
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Vidare är vår studie genomförd i den svenska kontexten samtidigt som tidigare forskning 
främst har genomförts i USA. Studier gjorda i olika kontexter, exempelvis olika länder eller 
olika typer av skolor, kan ge olika resultat. Kategorierna Riktlinjer och Aktivt deltagande var 
exempelvis ej synliga i vår studie, vilket kan bero på både intervjufrågorna, men också 
kontexten i vilken vår studie genomförts. Vår studie har därmed bidragit till att ge en något 
rikare bild av syfte och attityder till matematikläxor i en annan kontext än USA. Ytterligare 
studier som genomförs i andra kontexter skulle kunna bidra till en ytterligare ökad 
förståelse, där mer fokus skulle kunna ligga på att fråga vidare om just kategorierna 
Riktlinjer och Aktivt deltagande, samt eventuellt tillföra fler kategorier. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide – lärare  

• Hur skulle du beskriva begreppet läxa? 

• Kan du beskriva den senaste matematikläxan du gav ut? 

o Vilket syfte hade du med den läxan?  

• Har du något exempel på en annan typ av läxa du har gett i matematik?  

o Vilket syfte hade du med den läxan?  

• Har du något förarbete/efterarbete med barnen till matematikläxor?   

o Hur ser det arbetet ut i så fall?  

• Vad har du för inställning till läxor i ämnet matematik? 

o Vilka fördelar, om några, ser du med läxor i matematik? 

o Vilka nackdelar, om några, ser du med läxor i matematik?  

o Är det någon specifik typ av matematikläxa du föredrar i matematik? 

Om ja, vilken/vilka och varför?   

• Hur upplever du elevernas inställning till matematikläxor?   
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Bilaga 2  

Intervjuguide – elever 

• Om du skulle förklara för någon som inte gick i skolan vad läxor är för något. 

Vad skulle du säga då? 

• Kan du beskriva den senaste matematikläxan du hade? (upprepa)  

o Varför tror du att ni hade den läxan? 

o Vad lärde du dig genom den läxan?  

• Hur kände du dig när du gjorde din senaste matematikläxa? 

(Visa känslofigurer) 

• Tycker du att matematikläxorna brukar vara… 

o Lätta/svåra? 

o Roliga/tråkiga?  

o Lärorika/ inte lärorika?  

• Hur skulle en bra matematikläxa se ut? 

o Vad är det som gör den läxan bra?  
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Bilaga 3  

Länkar till de känslofigurer vi använde under elevintervjuerna: 

Glad 
https://www.google.se/search?sa=G&hl=en-
SE&q=accept%20life%20as%20it%20comes&tbm=isch&tbs=simg%3ACAQSkwEJ1Yzl7w1HP8
MahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKMYUohTFFMwUtAqjFMsUgwnhHf0DlTX-
M6Qj_1CuvKY40lzWlI_1Q9mDUaMCIZ9yBcdO1bkhIhNOwNq9UGhlJCRoWE1xuydj2jygbzjRI
oUXKiMrd_1Pqyw1Zf3RCAEDAsQjq7-
CBoKCggIARIE4jEi4Qw&ved=0ahUKEwiYiKL426niAhW6isMKHXIPDNEQwg4IKSgA&biw=15
17&bih=694&dpr=0.9&fbclid=IwAR124o8VGWnhxHAYftRgIyRA4YjECbS_oTPXhaAOqTuiMo
XNy_IPeBsaK8M  

Sådär  
https://www.amazon.com/Simple-Emoticon-Cartoon-Sticker-
Straight/dp/B07HMTX9PL?fbclid=IwAR1Z5UDzU0T6qVUUUs5H6q3_3b6IBjprGOnLvB6Klin
5_lSSOJDMSrO3QXA  

Arg  
https://www.google.se/search?sa=G&hl=en-
SE&q=angry%20emoji&tbm=isch&tbs=simg%3ACAQSkwEJ3SlbLPFxuSMahwELEKjU2AQaA
AwLELCMpwgaYgpgCAMSKMYUohSDCZoK0RKCCaMUzBTFFL4CpCP-
M5U1pSOGLfwrjjSvKYss_1zMaMGIAQQ4s2sar7BNFDxCeuyJMv1Uiu8SBH7_1FVdFoT6erbK4
rfY2iq0Vfhs_1p3Qn1kCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEIzNnwww&ved=0ahUKEwjRmf-
K3KniAhXR-
ioKHdPiCD4Qwg4IKSgA&biw=1517&bih=694&fbclid=IwAR1EgW_xBVDlYQUIAkvwwL_m1qe
xTRGSDIB42G_VkVTUGrDT_CdGp4PAtrE  

???  
https://www.google.se/search?sa=G&hl=en-
SE&q=emoji%20with%20question%20mark&tbm=isch&tbs=simg%3ACAQSkwEJFnq2Fahya4
4ahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKMYU1waiFOIGoxTREtkGmgq-AswUlTX-
M6QjrynwPbcn8T37K6Uj_1CsaMOtR41uxd6vJ2IfCNLxBYWlV5oU4E-
tY1MLjKjwTRxfbVhApsrcBq5q1vaOxRQVs8iAEDAsQjq7-
CBoKCggIARIEhbm4uQw&ved=0ahUKEwjbxt-
s26niAhUxxcQBHX88C24Qwg4IKSgA&biw=1517&bih=694&fbclid=IwAR1EgW_xBVDlYQUIA
kvwwL_m1qexTRGSDIB42G_VkVTUGrDT_CdGp4PAtrE  

Rädd  
https://www.google.se/search?sa=G&hl=en-
SE&q=shocking%20smiley&tbm=isch&tbs=simg%3ACAQSkwEJpeXisjR2muMahwELEKjU2A
QaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKOIGxhTjBrQKvgLXBs0UohSaCswU_1jOVNfsrpCPwPa8p8T2
ONP8zljUaMPo8gaOvkE7Ub4eASeAFsyXeUIezxL8mVvXhAh7WP75Z3v8oSbjZseNYoqvsPEk_
1PiAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEgE-
phww&ved=0ahUKEwiUqNa926niAhUhxKYKHdaFCkQQwg4IKSgA&biw=1517&bih=694&fbcli
d=IwAR0G1fx4bGBif12WnKfeN74hSm2yb4-ezt3bc3sLGbMPjMcRkVzWDVPpbtU  

Ledsen  
https://www.google.se/search?sa=G&hl=en-
SE&q=sad+face+emoji&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJLzLnvpqdGe8ahwELEKjU2AQaAAwL
ELCMpwgaYgpgCAMSKIMJxhS-AqIUggm0CtES_1QOaCsUUpCP-M5U1jjSGLf8zpSP8K68p-
ysaMIM8Tg6sQMqFhBNL1z_1da0iIZjiAM6zgi0Jtn9SIMV1BLS0qRqfPYW1uIqyYY1-
4kyAEDAsQjq7-
CBoKCggIARIEnlSqEQw&ved=0ahUKEwiQu9iw2qniAhUqxKYKHafwAUMQwg4IKSgA&cshid
=1558341536803362&biw=1517&bih=694  

 

https://www.google.se/search?sa=G&hl=en-SE&q=accept%20life%20as%20it%20comes&tbm=isch&tbs=simg%3ACAQSkwEJ1Yzl7w1HP8MahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKMYUohTFFMwUtAqjFMsUgwnhHf0DlTX-M6Qj_1CuvKY40lzWlI_1Q9mDUaMCIZ9yBcdO1bkhIhNOwNq9UGhlJCRoWE1xuydj2jygbzjRIoUXKiMrd_1Pqyw1Zf3RCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4jEi4Qw&ved=0ahUKEwiYiKL426niAhW6isMKHXIPDNEQwg4IKSgA&biw=1517&bih=694&dpr=0.9&fbclid=IwAR124o8VGWnhxHAYftRgIyRA4YjECbS_oTPXhaAOqTuiMoXNy_IPeBsaK8M
https://www.google.se/search?sa=G&hl=en-SE&q=accept%20life%20as%20it%20comes&tbm=isch&tbs=simg%3ACAQSkwEJ1Yzl7w1HP8MahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKMYUohTFFMwUtAqjFMsUgwnhHf0DlTX-M6Qj_1CuvKY40lzWlI_1Q9mDUaMCIZ9yBcdO1bkhIhNOwNq9UGhlJCRoWE1xuydj2jygbzjRIoUXKiMrd_1Pqyw1Zf3RCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4jEi4Qw&ved=0ahUKEwiYiKL426niAhW6isMKHXIPDNEQwg4IKSgA&biw=1517&bih=694&dpr=0.9&fbclid=IwAR124o8VGWnhxHAYftRgIyRA4YjECbS_oTPXhaAOqTuiMoXNy_IPeBsaK8M
https://www.google.se/search?sa=G&hl=en-SE&q=accept%20life%20as%20it%20comes&tbm=isch&tbs=simg%3ACAQSkwEJ1Yzl7w1HP8MahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKMYUohTFFMwUtAqjFMsUgwnhHf0DlTX-M6Qj_1CuvKY40lzWlI_1Q9mDUaMCIZ9yBcdO1bkhIhNOwNq9UGhlJCRoWE1xuydj2jygbzjRIoUXKiMrd_1Pqyw1Zf3RCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4jEi4Qw&ved=0ahUKEwiYiKL426niAhW6isMKHXIPDNEQwg4IKSgA&biw=1517&bih=694&dpr=0.9&fbclid=IwAR124o8VGWnhxHAYftRgIyRA4YjECbS_oTPXhaAOqTuiMoXNy_IPeBsaK8M
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