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Sammanfattning  
Lgr 11 (2011) förespråkar en skola där alla ska få likvärdig utbildning, vilket innebär att elever 

ska undervisas utifrån de förutsättningar och behov som de har. En skola där alla får likvärdig 

utbildning innebär att elever som inte har någon möjlighet till hjälp hemifrån, inte ska 

påverkas negativt kunskapsmässigt jämfört med de elever som får hjälp hemifrån med sina 

läxor.  

Syftet med det här arbetet är att undersöka elevernas attityd till matematikämnet, samt hur 

elevernas upplevda föräldraengagemang vid matematikläxors genomförande samvarierar 

med elevernas attityd till matematikämnet. Materialet som används i arbetet kommer från 

TIMSS 2011 som är ett internationellt kunskapstest. TIMSS har som syfte att samla in och 

framställa elevers kunskaper och uppfattningar kring bland annat matematikämnet. Den 

insamlade informationen jämförs sedan på både internationell och nationell nivå. I det här 

arbetet används material från svenska elever i årskurs 4. De frågorna som valts ut är de enda 

frågorna i TIMSS enkätundersökning som berör elevernas attityd till matematikämnet och 

elevernas upplevda föräldraengagemang. Resultatet visade att de elever som deltog i 

undersökningen visade en positiv attityd till matematikämnet. Resultaten visade även en 

samvariation där de elever som upplevde mycket föräldraengagemang hemifrån tenderar att 

ha en mycket mer positiv attityd till matematikämnet.  
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Inledning 
Matematikläxor är något som hela befolkningen någon gång kommit i kontakt med i skolan. 

Läxor är en naturlig del av skolverksamheten och något som alla träffat på som elev eller 

vårdnadshavare till elever. Läxor kan vara en bra möjlighet för föräldrar att få en djupare 

insyn i sitt barns skolarbete. Skolorna uppmuntrar även föräldrarna till att engagera sig i 

barnets skolarbete, främst genom läxläsning. 

Matematik är ett mycket aktuellt ämne i media och den pågående debatten om läxor i 

media handlar främst om hur läxhjälp ska utformas för att gynna eleverna, samt hur 

läxhjälpen ska finansieras, enligt Alm (2014), www.svd.se (2014-12-27). Detta gör det 

intressant att diskutera läxor som traditionellt hör ämnet till, men inte finns med i 

läroplanen (Lgr11, 2011). Det finns inget skrivet i skollag om läxor och vid skolinspektioner är 

läxor en fråga som aldrig närmare granskas enligt Horgby (2004), www.lararnastidning.se 

(2004-04-22). 

I den senaste skollagen och läroplanen (Lgr11, 2011) formuleras vikten av att villkoren är lika 

för alla i en skola och att skolans värdegrund vilar på att det offentliga skolväsendet, som ska 

verka för demokratiska grunder. Det framkommer även att skolans fokus är att förmedla 

kunskaper, och i samarbete med hemmet, utveckla elever till ansvarstagande 

samhällsmedlemmar. I läroplanen kan man läsa att alla som arbetar i skolan skall samarbeta 

med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och 

verksamhet (Lgr 11, 2011). 

För att detta ska fungera väl måste kommunikationen mellan skola och hemmet fungera 

utan komplikationer. Eftersom alla elever inte har samma förutsättningar i hemmet är det 

relevant att undersöka om det finns någon attitydskillnad mellan de elever vars föräldrar är 

engagerade i läxläsningen och de föräldrar som inte är engagerade i sina barns läxläsning. 

Det vill säga om elever som regelbundet arbetar med matematikläxor och får hjälp, har en 

mer positiv attityd eller inte. 

 

 

http://www.svd.se/
http://www.lararnastidning.se/
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Bakgrund 
Det som gör läxor intresseväckande är att läxor inte finns utskrivet i något styrdokument. 

Läxor är väldigt förekommande i svenska skolor, speciellt läxor i matematik. Däremot finns 

läxor inte med i läroplanen, läxor är inte heller något som en lärare förväntas eller inte 

förväntas använda sig utav (Lgr11, 2011). Svenska elevers kunskaper i matematik är 

försämrade och matematik är ett ämne som upplevs som svårt enligt Rosén (2012), 

www.ne.se (2012-04-25). Detta gör det intressant att undersöka läxor och i synnerhet 

matematikläxor. 

Cooper (1989) definierar begreppet läxa som en uppgift, som ges till elever av läraren med 

avsikt att utföras under icke-skoltid. Med avsikt menas att eleverna kan arbeta med läxor 

under specifika lärarledda lektioner men inte under lektioner som inte är ämnesspecifika. 

Hellsten (1997) anser att läxor inte ingår i skolans uppdrag då det inte finns med i skollagen. 

Läxor är trots det något som av de flesta anses vara något självklart, vilket kan bero på dess 

ursprung som går tillbaka till så tidigt som 1500-talet. Traditionen av läxor har bidragit till att 

lärare än idag delar ut läxor utan att reflektera över det.  

Eftersom läxan delas ut till elever under skoltid och sedan förhörs under skoltid så anser 

Hellsten (1997) att det inte finns någon anledning för elever att ta med sin läxa och arbeta 

med den hemma. Hellsten jämför med vuxna människor i arbetslivet som inte tar med sitt 

”arbete” hem. En annan definition som Hellsten (1997) har är att läxan finns som frivilliga 

uppgifter eller som komplement till skoluppgifter. Hellsten (1997) anser att läxor kan leda till 

närmare relationer inom familjen och refererar till hur skolor med hjälp av läxan, kan rikta 

krav på familjens omsorg och engagemang för barnens skolarbete. Enligt Skolverket (2014) 

har läxans syfte främst varit att repetera kunskaper och lära elever att ta eget ansvar. 

Stendrup (2001) anser att läxor är och förblir en metod för inlärning även fast både föräldrar 

och pedagoger är medvetna om dess för- och nackdelar. En nackdel som Stendrup (2001) 

talar om är föräldrar som själva upplevt svårigheter med matematik och som inte lyckas 

hjälpa sina barn med läxor och kan därför uppfattas som okunnig av sitt eget barn. Detta kan 

avspeglas på barnet och leda till att barnet känner av förälderns dåliga självkänsla i 

matematik, enligt Stendrup (2001). 

http://www.ne.se/
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För att studera matematikläxor kan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) enkätundersökningar vara intressanta eftersom TIMSS-data ger en möjlighet att 

undersöka och framställa en mer generell studie om elevers uppfattning kring 

matematikämnet eftersom deltagarna i testen är från alla delar av landet och testen 

genomförs med väldigt många deltagare. TIMSS test genomförs av The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Studien undersöker 

utbildningssystemet, tankar kring ämnen och utbildningsresultat. Undersökningarna syftar 

till att försöka förklara och förstå trender inom och mellan länder.  

Förutom att mäta elevernas kunskaper i matematik, naturvetenskap finns bakgrundsenkäter 

som elever, föräldrar och rektorer svarar på. Dessa enkätsvar och beräknade elevsvar 

summeras i en databas som kan användas för vidare forskning (Skolverket, 2012). Tidigare 

forskning som använt sig utav TIMSS har fokuserat på bland annat läxors betydelse, hur 

elever ser på läxor samt läxor ur ett lärarperspektiv (Lingsberg, 2013). Detta gör det 

intressant att studera elevers attityd till matematikämnet och undersöka vilken inverkan 

föräldraengagemang har på elevers attityd till matematikämnet.  
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Tidigare forskning 
Eftersom jag har TIMSS som studieobjekt och är intresserad av att undersöka elevers attityd 

till matematikämnet kommer avsnittet att behandla tidigare forskning kring elevers attityd 

till matematikämnet samt tidigare undersökningar som använt sig utav TIMSS enkäter. 

Avsnittet kommer även behandla forskning som tittat på samspelet mellan elev och föräldrar 

under läxläsning. 

Grevholm (2001) beskriver matematikdidaktik som ett vetenskapligt forskningsområde där 

forskare försöker urskilja och begripa förlopp som är kopplade till matematikämnet. Med 

hjälp av teorier och intresseväckande arbetsmaterial utvecklar läraren sin kompetens inom 

matematikundervisning. Målet med den matematikdidaktiska forskningen är att underlätta 

elevernas matematikinlärning och öka deras matematiska kompetens. Löwing (2008) 

beskriver att matematikdidaktik omfattar undervisningens planering, genomförande, 

innehåll och utvärdering. Matematikdidaktik innebär att människor lär sig hur, varför och 

framförallt vad lärare kan göra för att underlätta inlärningen av matematik för eleverna. 

Läxor 

En tidigare studie om elevers attityd till matematikläxor av Lindell (1990) visar på att flickor 

oroar sig i större grad än pojkar över att få för mycket läxor att göra. Lindell visar även i 

studien att flickor föredrar att arbeta med sina matematikläxor hemma och att pojkar 

föredrar att arbeta med matematikläxor i skolan. Undersökningen visar också på att flickor 

får hjälp hemma med matematikläxor i större grad än pojkar. Han menar att detta kan bero 

på att flickorna möjligtvis är bättre på att fråga om hjälp av föräldrarna eftersom de vill bli 

färdiga så fort som möjligt för att tillägna sin tid åt annat (Lindell, 1990). 

Stensmo (2007) talar om och påpekar vikten av att forma uppgifterna så att de väcker 

elevernas intresse och nyfikenhet eftersom det automatisk leder till att elevernas attityd till 

matematikämnet förbättras. Om uppgifterna är roliga så är det större chans att eleverna 

lägger ner tid till att arbeta med matematikläxor. Ett exempel på hur detta kan ske är enligt 

Stensmo (2007) valet av innehåll som bör ske tillsammans med eleverna. Genom att välja 

innehåll tillsammans så påverkas elevernas attityd eftersom attityden styr elevernas 

beteende och är grunden till varför de gör som de gör. Attityden kan vara en inre drivkraft 

och något som kan förändras över tid. Stensmo (2007) talar om att attityd bygger på en sorts 
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olustprincip, där det är vanligt att man närmar sig sådant som associeras med glädje och 

undviker sådant som associeras till olust.  Samtidigt är det svårt att mäta elevers attityd med 

tanke på att det är många faktorer som är påverkande, till exempel föräldrars attityder, 

klasskompisar och lärarens attityder. 

En annan undersökning om matematik och naturvetenskapsläxor har genomförts av 

(Lingsberg, 2013) där forskningen baserades på ett lärarperspektiv som utgick från lärares 

svar på enkätfrågor i TIMSS. Studien visade att lärarna använde matematikläxor som ett 

verktyg för att öka elevernas inlärning och lärarna ansåg även att repetition var viktigt. 

Många av lärarna ansåg emellertid att läxor uppfattades som orättvisa. De var samtidigt 

medvetna om nackdelar som kopplades till läxor. De försökte därför individualisera 

hemläxorna samt anordna möjlighet till läxhjälp inom skolans ram. 

Ytterligare forskning om matematikläxor har behandlat frågor om matematikläxor och dess 

effekter, samarbetet under läxläsning och attityder till matematikämnet. Matematikläxors 

effekter är något som Cooper, Robinson och Patall (2006) talar om. De beskriver de positiva 

effekterna av läxarbete i bland annat matematikundervisning och som kan delas in i följande 

fyra delar. 

• Omedelbara lärandet 

• Det långsiktiga akademiska 

• Fördelar för föräldrar och familj 

• Det icke-akademiska 

Det omedelbara lärandet innehåller en fördjupad förståelse i ämnet, bearbetning av 

information och kritiskt tänkande. Det positiva med den långsiktiga akademiska delen för 

läxor är att elever får en bättre uppfattning/attityd till skolan och en utveckling i 

studietekniken. Cooper m.fl. (2006) anser att elever i de lägre årsklasserna borde lägga cirka 

en timme i veckan på läxarbete trots att prestationerna inte ökar. I fördelarna för familjelivet 

anser författarna att föräldrarnas involvering i skolarbetet och elevernas medvetenhet om 

kopplingen mellan hemmet och skolan är viktig. De beskriver att de icke-akademiska delarna 

innehåller en högre grad av självkontroll, självständig problemlösningsförmåga och mer 

tidsorganisation. 
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Trautwein m.fl. (2009) har behandlat frågor om läxornas betydelse. De beskriver att, om 

läxan ska ha en positiv inverkan på elevers lärande och användas effektivt, måste eleven 

vara motiverad för att göra klart läxan och känna positiva känslor under arbetsprocessen. De 

anser att eleven känner en tillfredställelse med att ha gjort färdigt läxan. Eleverna är 

medvetna om att de lagt ner tid på läxan och de får en positiv attityd som elev, enligt 

(Trautwein m.fl., 2009) 

Hellstens (2000) studie om elevers reflektioner om läxarbete visade att elever ofta ser läxan 

som en uppgift som måste göras och att de inte reflekterar över eller ifrågasätter läxor. 

Läxorna blir aldrig klara eftersom det hela tiden kommer något nytt att lära. Hellsten (2000) 

talar om att läxan är en konkret uppgift utan begränsningar. Han talar även om att många 

elever ser läxläsning som ett tillfälle att möjliggöra sitt självförverkligande. Det är alltså 

genom läxan som eleven ska förverkliga sig själv och sin personlighet. 

Samarbete i hemmet vid läxläsning 

En annan aspekt som behandlas av Lindell (1990) är att de olika effekterna i läxläsningen är 

beroende av den hjälp eleven får hemma av sina föräldrar. Att försöka arbeta med 

matematikläxor som eleven inte klarar av leder till att attityden och motivationen sänks och 

eleven får inte ut något utav det. Lindell (1990) talar om att det är relativt vanligt 

förekommande bland elever att de får hjälp av en förälder och att det är väldigt få som aldrig 

får någon hjälp. Det är även vanligt att föräldrarna hjälper till att påminna eleven om att 

eleven har matematikläxor som ska avklaras. Lindell (1990) talar om att det finns ett 

samband mellan att elever som är studiemotiverade också får föräldrastöttning i högre grad. 

De elever som är mycket studiemotiverade får hjälp med läxorna i större grad jämfört med 

de elever som är mindre studiemotiverade enligt (Lindell, 1990).  

Kidwell (2004) talar om att det finns nackdelar med att föräldrar försöker hjälpa till med 

läxor i väldigt stor grad. Ett exempel är att det kan sätta för mycket press på eleven och 

föräldern kan förklara på ett sätt som eleven inte förstår, föräldern kan även göra läxan åt 

barnet eller hjälpa till för mycket och läxorna kan skapa problem och bråk i hemmet. 

Samtidigt finns det uppgifter som säger det motsatta enligt Kidwell (2004) hon pekar även på 

att kulturella och sociala skillnader berör hur mycket hjälp elever får hemma. Det är även 

något som Högdin (2006)  talar om och beskriver att elever till föräldrar med högre 
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utbildning har bättre förutsättningar för att uppnå högre resultat i skolan. Detta stöds även 

av Hattie (2014) som talar om att skolsystemet är strukturerat som en kultur och rättad efter 

personer med högre utbildning. Detta leder till att elever med högutbildade föräldrar lär sig 

att känna igen skolklimatet mycket fortare från hemmiljön, vilket i sin tur underlättar till 

bättre skolresultat. Samtidigt kan det vara besvärande för elevers lärande om elevens 

föräldrar inte talar med eleven på ett passande språk. 

Hattie (2014) talar även om vikten av att föräldrarna i hjälpprocessen motiverar sina barn 

och inte gör läxan åt barnet. Föräldraengagemang får inte uttryckas i någon form av 

övervakning eftersom det har negativa effekter på barnets prestation. Genom att ställa krav 

eller uppmana barnet till att visa engagemang så använder föräldrar sig av slutna 

anvisningar, vilket betyder att barnet leds till det rätta svaret.   

Coutts (2004) talar om hur föräldrars och elevens attityd till läxor kan påverka lärarnas 

arbetssätt rent praktiskt. Hon talar om hur viktig synkroniseringen av kommunikationen 

mellan student, skola och hem är. Det är viktigt att synkronisera detta för att förstå fördelar 

med läxor. En förutsättning för att få en klarhet om problematiken med läxors syfte och 

påverkan sker enligt Coutts (2004) genom att skolan ger klara direktiv för läxors utformning 

och hur föräldrar kan vara till hjälp. En annan punkt som hon tar upp är att sambandet 

mellan läxors utformning och syfte måste vara tydligare än vad de i flesta fall är. Ytterligare 

en aspekt är hur viktigt det är att alla parter som är medverkande håller god kommunikation 

för att läxans mål och syfte ska vara tydligt enligt Coutts (2004). 

Något som Cooper m.fl. (2008) beskriver när de sammanfattar tidigare forskning är att 

elever med svårigheter i matematik oftare söker hjälp av sina föräldrar. De beskriver att 

elever kan ha väldigt varierande upplevelser kring arbetet med läxor. De menar att föräldrar 

inte använder sig av de metoder som används i skolan, vilket resulterar i att 

matematikinlärningen försvåras. En betydande faktor till varför detta sker enligt Cooper m.fl. 

(2008) är att föräldrarna inte har arbetat med liknande uppgifter under väldigt lång tid och 

därför känner sig väldigt osäkra. Det blir därför intressant att undersöka om de elever som 

får mycket hjälp hemma också har en bättre attityd till matematikläxor. 
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Slutsatsen som kan dras är att alla elever inte har samma möjligheter till att utvecklas med 

hjälp av matematikläxor. Det är något som går emot skolans värdegrund som talar om att 

alla har lika rätt till en lärorik utbildning som bör anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2016). Det är även viktigt att eleverna har en god attityd till matematik. 

Detta gäller även föräldrarna eftersom deras attityd lätt kan återspeglas hos eleverna.  

Utifrån den tidigare forskningen kommer min studie att undersöka elevers attityd till 

matematikämnet samt undersöka samvariationen mellan hur eleverna upplever sina 

föräldraengagemang under läxläsning och deras attityd till matematikämnet.   
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Syfte 
Syftet är att utifrån TIMSS elevenkäter, undersöka hur elevers attityd till matematikämnet 

samvarierar med vilket engagemang eleverna upplever att de får från föräldrar när det gäller 

läxors genomförande. För att uppnå detta syfte kommer jag att besvara följande frågor till 

mitt material: 

• Vilken attityd har elever till ämnet matematik? 

• Vilka samvariationer finns mellan elevers upplevda läxengagemang från föräldrar i 

matematik och elevernas attityd till matematik? 
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Teoretisk bakgrund 
Följande avsnitt kommer att redogöra för studiens teoretiska koppling till det sociokulturella 

perspektivet på elevers lärande. Avsnittet kommer även att redogöra för begreppet attityd. 

Den sociokulturella teorin baseras på barnets utveckling, faktorer som spelar in här är vilken 

tid som barnet växer upp i och i vilken kultur. Varje enskild kultur förbereder barnet med 

specifika redskap som används i den intellektuella anpassningen som i sin tur ger 

möjligheten att använda sig av mentala funktioner på ett produktivt sätt i anpassningen. 

Barnets intellektuella förmåga har sitt ursprung i omgivningsmiljön, främst i kulturen. 

Kulturen medför också överföringar av karakteristiska betydelser och värderingar som förs 

över från en generation till nästa (Vygotskij, 1978). 

Införskaffandet av kunskapen om hur barnet ska hantera möjliga problem och hur 

omgivningen bör tolkas, ska ses som en effekt av barnets sociala samspel med exempelvis 

lärare, syskon och föräldrar. Det är därför undervisningen och uppfostran har en social 

karaktär som är beroende av verkligheten som finns omkring oss (Vygotskij, 1978). Själva 

lärandet betraktas som ett samspel mellan olika aktiva parter, först en aktiv elev, en aktiv 

förälder/lärare samt en aktiv social miljö som fungerar gemensamt. Genom traditionell 

undervisning blir elever passiva lyssnare till lärarens undervisning och då menar Vygotskij 

(1978) att eleverna inte lär sig nämnvärt.  

Det som intresserade honom var vad barn kunde lära sig på egen hand och vad barn kunde 

lära sig med hjälp av en vuxen eller tillsammans med andra barn.  Han menade att ett barn 

kunde utföra saker tillsammans med en vuxen eller ett annat barn som inte var möjligt på 

egen hand. Detta kallade Vygotskij (1978) för ”the Zone of Proximal Development”(ZPD) som 

på svenska benämns som den proximala utvecklingszonen och omfattar vad en individ kan 

göra utan hjälp och vad den kan göra med hjälp av omgivningen. Man kan genom den lära 

sig mer, om man arbetar tillsammans och att deltagarna inte ligger på samma nivå 

kunskapsmässigt (föräldrar och elever). Det proximala innebär gapet mellan det som en 

individ klarar av på egen hand och det som en individ kan uppnå tillsammans med en som är 

mer erfaren (Hwang & Nilsson, 2011).  
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Vygotskij (1978) utgår ifrån att barnet ständigt lär sig något med hjälp av erfarenheter och 

samspel med miljön samt andra personer. Det är viktigt att granska barnets förståelse och 

lägga märke till dessa förmågor (aktuell utvecklingszon). Men nästa steg som leder till 

utveckling (proximal utvecklingszon) är viktigare att undersöka. Vygotskij (1978) menade att 

eleverna skulle sättas inför utmaningar och därför behöva anstränga sig lite över sin 

förmåga. Det innebär att nivån på de kunskaper som ska införskaffas måste ligga strax 

ovanför den nivå eleven redan befinner sig i. 

Den egna förmågan och hur man känner inför matematik har en stor betydelse för lärandet. 

Man kan ha negativa känslor i form av ilska, rädsla, oro eller positiva känslor i form av 

intresse eller glädje (Belbase, 2010). En negativ attityd till matematik innebär att man inte 

tycker om matematik vilket oftast resulterar i att man undviker situationer där matematik 

används i vardagslivet. De känslor som förknippas med matematiska situationer påverkar 

inställningen till ämnet och vilken kraft man lägger ner på arbetet (Belbase, 2010). 

Känslor och attityd har betydelse för matematiklärande och i detta arbete används Roséns 

(2012) definition av attityd. Attityd kan betraktas som något externt, ett fenomen som gör 

intryck på samhällets sociala funktion och samarbete, men även något inre, ett mentalt 

tänkande som inte går att lägga märke till och som styr våra handlingar. Attityd innebär en 

individs bestående inställning till något baserat på dennes erfarenhet (Rosén, 2012). 
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Metod och material 
För att besvara forskningsfrågorna i detta självständiga arbete har enbart TIMSS elevenkäter 

i matematik för årskurs 4 från 2011 analyserats. För att analysera den stora mängd data som 

TIMSS består av har statistikprogrammet SPSS använts. TIMSS-data ger en möjlighet att 

undersöka och framställa en mer generaliserad studie om elevers uppfattning kring 

matematikämnet eftersom deltagarna i testen är från alla delar av landet och testen 

genomförs med tusentals deltagare. 

TIMSS undersökningar riktar sig mot årskurs 4 och 8 och genomförs vart fjärde år. Sverige 

har deltagit i studien för årskurs 4 sedan 2007. TIMSS har som syfte att samla in och 

summera elevers kunskaper och uppfattningar kring ämnena naturvetenskap och 

matematik. Den insamlade informationen jämförs sedan på både internationell och nationell 

nivå. Det deltog cirka 300 000 tusen elever i årskurs 4 och ett par tusen fler i årskurs 8 under 

TIMSS undersökningar som skedde 2011. Det var totalt 50 länder som deltog i 

undersökningen för årskurs 4 och lika många i årskurs 8. I Sverige deltog cirka 4 400 elever i 

årskurs 4 från totalt 152 skolor. I årskurs 8 deltog 152 skolor och cirka 5 500 elever 

Skolverket (2012). 

Undersökningen har genomförts genom att analysera svar från TIMSS enkätundersökning 

från år 2011. Enkäterna som besvaras av lärare, föräldrar och elever innehåller ett flertal 

frågor som har fasta svarsalternativ. Utöver frågor om matematik och naturvetenskap så 

förekommer frågor som till exempel tillhör vardagen, uppfattning om ämnet med mera. 

Data som används i den här undersökningen är besvarad av elever i årskurs 4. TIMSS-data 

ger en möjlighet att undersöka och framställa en mer generaliserad studie om elevers 

uppfattning kring matematikämnet eftersom deltagarna i testen väljs ut från alla delar av 

landet och testen genomförs med väldigt många deltagare. Bortfallet är ungefär 30 elever 

per undersökningsfråga. Bortfallet är inget som noteras då antalet bortfall räknas som rimligt 

enligt Skolverket (2012). 

Materialet som använts i detta självständiga arbete är redan insamlad och sammanställd 

data från TIMSS undersökning 2011. Datan, T11_G4_SPSSData_pt3.zip (POL-YEM 152MB), 

hämtades 2017-03-02 under fliken internationella databaser på TIMSS and PIRLS hemsida 

(http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-database.html)   

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-database.html
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Metoden som används i detta arbete är en kvantitativ metod som söker ordna kvalitativa 

utsagor. För att besvara arbetets frågor har en elevenkät från TIMSS kunskapsprov i 

matematik för årskurs 4 från 2011 analyserats som finns på följande länk: (Elevenkäter 

TIMSS).  Undersökningens syfte är att utifrån TIMSS elevenkäter, undersöka elevernas attityd 

till matematikämnet. Samtidigt undersöka hur elevernas upplevda föräldraengagemang 

under matematikläxors genomförande samvarierar med elevernas attityd till matematik. De 

frågorna som valts ut är de enda frågorna i TIMSS enkätundersökning som berör elevers 

attityd till matematikämnet. Den första frågan behandlar elevernas attityd till matematik 

samt fråga två och tre är närliggande frågor. De två sista frågorna är de enda frågorna i 

TIMSS enkäten som behandlar elevernas upplevda föräldraengagemang. 

De frågor som analyserats är följande: 

• ”Jag tycker om att lära mig matematik” - MS1a 

• ”Jag tycker om matematik” - Fråga MS1e 

• ”Det är viktigt att klara sig bra i matematik” - MS1f 

• ”Mina föräldrar ser till att jag planerar tid för läxorna” - G7c 

• ”Mina föräldrar kollar att jag gör läxorna” - G7d 

Eleverna har fått välja i vilken grad som de instämmer på ovanstående påståenden, fråga ett, 

två och tre. De sista två frågorna uppmanar eleverna till att ange hur ofta eleverna 

uppelever föräldraengagemang vid läxläsning. Frågorna redovisas först enskilt med hjälp av 

stapeldiagram, för att visa elevernas attityd till matematikämnet och i vilken grad som 

eleverna upplever föräldraengagemang. De frågor som analyserats ska belysa elevernas 

attityd till matematikämnet och hur eleverna upplever att deras föräldrar är engagerade i 

läxläsandet av sina föräldrar. Sedan framställs en bivariat analys med hjälp av en korstabell 

för att beskriva samvariationen mellan hur eleverna upplever sina föräldraengagemang 

under läxläsning samt deras attityd till matematikämnet.  De frågorna som används i 

korstabellen är fråga två och fråga fyra. Frågorna har valts ut eftersom de på bästa möjliga 

vis kan svara på samvariationen mellan elevers attityd till ämnet samt elevers upplevda 

föräldraengagemang. Fråga ett fokuserar på själva inlärningen av matematik. Fråga två 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.255924!/Elevenk%C3%A4t%20PIRLS%20%26%20TIMSS%20%C3%A5k%204.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.255924!/Elevenk%C3%A4t%20PIRLS%20%26%20TIMSS%20%C3%A5k%204.pdf
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behandlar elevernas attityd till matematikämnet i sin helhet och valdes istället för fråga ett 

och tre. Fråga tre mäter elevernas värdering av matematik. Fråga fyra valdes istället för fråga 

fem eftersom den uppfattas som tydligare för föräldraengagemang. Eftersom föräldern 

hjälper till att planera in tid för läxläsning och inte enbart tittar till så att barnet gör läxor, 

vilket uppfattas som en mera specifik fråga. För att undersöka om korstabellens värden är 

signifikanta eller om de beror på slumpen, körs ett chi-två test (x2). Testet visar om 

sannolikheten för att se ett liknande samband om de inte fanns något (Djurfeldt, m.fl, 2010). 

Med hjälp av Statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) har en 

stor mängd data behandlats från TIMSS 2011. SPSS är en mjukvara för datorer som används 

för analys av statistik. Deltagarnas svar på enkäterna packas upp i mjukvaran. SPSS har 

inbyggda funktioner som kan rita diagram, tabeller med mera. Funktionerna ger möjligheten 

att analysera svaren som deltagarna angivit på varje specifik fråga. Analysverktyget 

användes sedan för att redovisa de utvalda frågorna från testet. Svarsresultaten på 

enkätfrågorna framförs i form av en korstabell och stapeldiagram i enlighet med gällande 

praxis (Djurfeldt, m.fl, 2010). 

Metodreflektion 

Eftersom syftet med det här arbetet var att undersöka vilken attityd eleverna hade till 

matematikämnet, samt hur elevernas upplevda föräldraengagemang vid matematikläxors 

genomförande samvarierade med elevernas attityd till matematikämnet. En kvantitativ 

metod lämpade sig eftersom en kvantitativ forskning satsar på ganska enkla begrepp och 

operationaliseringar. Detta kan uppfattas som ett effektivt verktyg när man försöker 

beskriva fenomen. Ett problem med eleverenkäterna är att elever kan uppfatta frågorna 

kring föräldraengagemanget vid läxläsning, som engagemang vid läxor för alla ämnen. 

Enkäterna är dock specifikt utformade för att samla in information kring ämnena matematik 

och naturkunskap. 

I min studie har jag arbetat med kvantitativ metod för att få in ett stort urval på en kort 

tidsperiod (Eliasson, 2006). Samtidigt har TIMSS enkätstudie tillräckligt många deltagare för 

att ge ytlig information. Samtidigt har TIMSS enkätstudie tillräckligt många deltagare för att 

ge en bred men ytlig information. En intervjustudie hade gett möjligheten att gå på djupet 
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och få mer detaljer och nyanser, men däremot hade inte den översikt som TIMSS 

enkätstudie bidragit till.  

Reliabilitet och validitet 

Eftersom materialet som används i denna studie är insamlad från TIMSS 2011, vilket 

innehåller en stor mängd medverkande elever, kan generella slutsatser dras om de elever 

som deltagit i testet i matematik i årskurs 4. Genom att TIMSS väljer ut de medverkande 

skolorna genom klusterurval i två omgångar där de medverkande skolorna är valda genom 

ett obundet slumpmässigt urval bör studien hålla en god representativitet (Skolverket, 

2012). Genom ett obundet slumpmässigt urval har alla elever i årskurs 4 i Sverige samma 

chans att komma med i undersökningen (Djurfeldt, m.fl, 2010).  

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet. Eftersom undersökningen är kvantitativ och är 

baserad på svar från fler än 4000 deltagande elever anser jag att undersökingen har hög 

reliabilitet. Eftersom eleverna är anonyma tror jag även att deras svar är tillförlitliga. 

Validiteten mäter giltighet över vad som mäts och avser den teoretiska begreppsmässiga 

relevansen vilket innebär att man får svar på det som undersöks (Djurfeldt, m.fl, 2010). I 

detta självständiga arbete hålls en hög validitet genom att undersökningen är baserad på 

elevenkäter om elevernas attityd till matematikämnet som operationaliseras med hjälp av 

den första utvalda frågan, fråga två. Samt samvariationen mellan elevernas attityd till 

matematikämnet och deras upplevda engagemang från föräldrar. Denna samvariation 

operationaliseras med hjälp av den andra frågan som svarar på elevernas attityd samt fjärde 

frågan som redogör för elevernas upplevda föräldraengagemang redovisas med hjälp av en 

bivariatanalys (korstabell). Studien ämnar undersöka elevers attityd till matematikämnet 

samt deras uppupplevelser av föräldraengagemang vid matematikläxor. Eftersom 

elevenkäterna används, bidrar det till en hög validitet. 
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Etiska överväganden 

Ingen anonymisering av eleverna eller föräldrarna som deltagit i TIMSS- studien behöver 

göras på grund av att materialet är offentligt och IEA har redan avidentifierat deltagarna. 

Innan TIMSS-undersökningen inleddes blev alla medverkande informerade om studien och 

ger därefter sitt godkännande. Deltagarna var också medvetna om studiens syfte och vad 

resultatet kommer att användas till (Vetenskapsrådet, 2011). Data som förekommer i 

redovisningen av metod och resultat presenteras med uppriktighet. 
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Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultat från analysen på TIMSS enkätundersökning i matematik och 

elevenkäten från 2011. De resultat som presenteras här syftar till att besvara 

frågeställningarna som är kopplade till denna undersökning. För att analysera samvariationer 

mellan elevers upplevelse av föräldraengagemang vid läxor i matematik samt elevernas 

attityd till ämnet matematik, måste jag först titta på de enskilda enkätfrågorna och sedan 

bearbeta empirin med hjälp av en korstabell. 

Elevers attityd till matematik 

De följande tre diagrammen i avsnittet kommer att redogöra för elevers attityd till 

matematikämnet. Frågorna som valts ut är de enda i TIMSS enkäten som behandlar elevers 

inställning till matematikämnet. Den första frågan i TIMSS som behandlas i denna 

undersökning handlade om vad eleverna tycker om att lära sig matematik. Den fråga som 

ställdes till eleverna var Hur mycket instämmer du i följande om att läsa matematik? ”, 

påståendet som ställdes till eleverna var Jag tycker om att lära mig matematik. Diagram 1 

visar svarsresultaten från totalt 4403 elever varav 53 % av eleverna svarade att det stämmer 

precis, angående påståendet. Samtidigt svarade 35 % av eleverna att det stämmer ganska 

bra, angående påståendet. 8 % av eleverna svarade stämmer inte så bra på påståendet och 

endast 4 % av eleverna svarade stämmer inte alls, angående påståendet.  

 

Diagram 1. Svarsfördelning i TIMSS 2011 år 4:s elevenkät gällande 
påståendet ”Jag tycker om att lära mig matematik”. 
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Samtidigt som en klar majoritet av eleverna stämde överrens med påståendet om att de Jag 

tycker om att lära mig matematik, så förekom också attityder som angav att de inte höll med 

om påståendet Jag tycker om att lära mig matematik. Om vi generaliserar, fördelar sig 

elevernas attityder i detta avseende i två block. Där ena blocket består av svarsalternativen 

stämmer precis och stämmer ganska bra. Och där det andra blocket består av stämmer inte 

så bra och stämmer inte alls, så kan vi konstatera att drygt 88 % av eleverna anser att de 

tycker om att lära sig matematik medan resterande 12 % inte anser att dem inte tycker om 

att lära sig matematik. Större delen av eleverna instämde på påståendet jag tycker om att 

lära mig matematik.  

I diagram 2 visas vad eleverna tycker om påståendet Jag tycker om matematik. Diagram 2 

visar svarsresultaten från totalt 4403 elever varav 53 % av eleverna svarade att det stämmer 

precis, angående påståendet. Samtidigt svarade 35 % av eleverna att det stämmer ganska 

bra, angående påståendet. 8 % av eleverna svarade stämmer inte så bra på påståendet och 

endast 4 % av eleverna svarade stämmer inte alls, angående påståendet. Frågan kan 

uppfattas som en omformulering av första frågan, men målet med frågan är att undersöka 

vad eleverna tycker om matematik ämnet i sin helhet och inte enbart vad eleverna tycker 

om att lära sig matematik d.v.s. själva inlärningprocessen, som tillfrågades i diagram 1. 

 

Diagram 2. Svarsfördelning i TIMSS 2011 år 4:s elevenkät gällande 
påståendet ”Jag tycker om matematik”. 
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I jämförelse med diagram 1 är det intressant att titta på svarsalternativet Stämmer inte så 

bra. I diagram 1 var det 4 % av eleverna som svarade stämmer inte alls, angående 

påståendet Jag tycker om att lära mig matematik samtidigt som 9 % av eleverna i diagram 2 

svarade att det stämmer inte alls, angående påståendet Jag tycker om matematik. Det är 

alltså dubbelt så många elever som inte tycker om matematik i sin helhet i jämförelse med 

elever som tycker om att lära sig matematik. Om vi generaliserar, fördelar sig elevernas 

attityder i detta avseende i två block. Där ena blocket består av svarsalternativen stämmer 

precis och stämmer ganska bra. Och där det andra blocket består av stämmer inte så bra och 

stämmer inte alls, så kan vi konstatera att drygt 75 % av eleverna anser att de tycker om 

matematik medan resterande 25 % inte tycker om matematik. 

En ytterligare aspekt av elevers attityd till matematik fångades i TIMSS genom följande 

påstående Det är viktigt att klara sig bra i matematik. Den exakta frågan som ställdes till 

eleverna var Det är viktigt att klara sig bra i matematik. Diagram 3 visar svarsresultaten från 

totalt 4398 elever. En klar majoritet med hela 82 % av eleverna svarade att det stämmer 

precis, angående påståendet. Samtidigt svarade 16,5 % av eleverna att det stämmer ganska 

bra, angående påståendet. 1 % av eleverna svarade stämmer inte så bra, angående 

påståendet och 0,5 % av eleverna svarade stämmer inte alls, angående påståendet.  

 

Diagram 3. Svarsfördelning i TIMSS 2011 år 4:s elevenkät gällande 
påståendet ”Det är viktigt att klara sig bra i matematik”. 
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Det finns flera skäl som gör dessa svar intressanta. Först och främst är det intressant att det 

är fler elever som anser att det är viktigt att klara sig bra i matematik, jämfört med elever 

som anser att de tycker om matematik. Om vi tittar tillbaka på diagram 2 och 

generaliseringen som gjordes där 75 % av eleverna anser att de tycker om matematik medan 

resterande 25 % inte tycker om matematik och sedan jämför detta med resultatet från 

diagram 3. Om vi slår samman de fyra svarsalternativen i två block så ser vi att 98,5 % av 

eleverna anser att matematik viktigt medan endast 1,5 % anser att det inte är viktigt. Detta 

visar att eleverna värderar matematik högt. Även om elevernas attityd till matematik inte är 

så positiv så är i stort sett alla eleverna väl medvetna om ämnets vikt. Inte alla elever tyckte 

om matematik, men nästan inga elever tyckte att det var oviktigt att klara sig bra i 

matematik. 

Föräldrars insats 

De följande två diagrammen i avsnittet kommer att redogöra för elevers upplevda 

föräldraengagemang under matematikläxors genomförande. Frågorna som valts ut är de 

enda i TIMSS enkäten som behandlar föräldraengagemang under matematikläxors 

genomförande. 

Den första frågan i TIMSS som behandlar hur eleverna uppfattar föräldrarnas insats under 

läxläsningen är följande påstående, Mina föräldrar kollar att jag gör läxorna. I diagram 4 kan 

vi se svarsresultaten från sammanlagt 4411 elever som besvarat frågan. Diagrammet visar 

att 70 % av eleverna svarade ”varje dag” på påståendet ”mina föräldrar kollar att jag gör 

läxorna”. Samtidigt svarade 20 % av eleverna ”en eller två gånger i veckan” på påståendet. 

Endast 4 % av eleverna instämde på svarsalternativet ”en eller två gånger i månaden”. Till 

sist ser vi att 6 % av eleverna svarade ”aldrig” på påståendet ”mina föräldrar kollar att jag 

gör läxorna”. Diagrammet visar att 10 % av eleverna upplevde att deras föräldrar kollar att 

de gjort sina läxor endast en till två gånger i månaden eller aldrig. 
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Diagram 4. Svarsfördelning i TIMSS 2011 år 4:s elevenkät gällande 
påståendet ”Mina föräldrar kollar att jag gör läxorna”. 
 

Diagram 4 visar att 70 % av eleverna upplever att deras föräldrar ser till att de gör sina läxor. 

Följande resultat stämmer överens med en tidigare studie gjord av Lindell (1990) där 

resultatet visade att det är vanligt att föräldrar hjälper till att kontrollera om barnets läxa är 

färdiggjord. 

I diagram 5 undersöks hur ofta föräldrarna ser till att barnet avsätter tid för sin läxläsning. 

Det precisa påståendet lyder följande, Mina föräldrar ser till att jag planerar tid för läxorna. 

Eleverna blir här tillfrågade hur ofta deras föräldrar ser till att deras barn planerar tid för sina 

läxor. I diagram 5 finner vi svarsresultatet från totalt 4421 elever som besvarat påståendet. 

Diagram 5 visar att 81,5 % av eleverna angav att deras föräldrar såg till att de planerade tid 

för sina läxor varje dag. 16 % av eleverna svarade att deras föräldrar såg till att de planerade 

tid för sina läxor en till två gånger i veckan. Samtidigt svarade 1 % av eleverna att deras 

föräldrar endast såg till att barnet planerade tid en till två gånger i månaden. 1,5 % av 

eleverna svarade att deras föräldrar aldrig såg till att de planerade tid för att göra sina läxor.  
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Diagram 5. Svarsfördelning i TIMSS 2011 år 4:s elevenkät gällande 
påståendet ”Mina föräldrar ser till att jag planerar tid för läxorna”. 
 

Det intressanta med resultatet från diagram 5 är att totalt 2,5 % av eleverna ansåg att deras 

föräldrar såg till så att de planerade tid för sina läxor, en till två gånger i månaden eller 

aldrig. Samtidigt som 10 % av eleverna i diagram 4 ansåg att deras föräldrar, tittade till sina 

barns läxor en till två gånger i månaden eller aldrig.  
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Föräldrars insats och barnens attityder 

 

Tabell 1. Eleverna upplevda föräldraengagemang vid läxarbete och elevers attityd till 

matematikämnet  

 

Hållet med om påståendet ”Jag tycker om 

matematik” 

Totalt 

Stämmer 

precis 

Stämm

er 

ganska 

bra  

Stämmer 

inte så 

bra 

Stämmer 

inte alls 

 Varje dag Antal 1517 843 413 241 3014 

Hur ofta mina föräldrar ser till att jag 

planerar tid för läxorna 

50,3 % 28,0 % 13,7 % 8,0 % 100,0% 

En till två gånger 

I veckan 

Antal 383 308 156 85 932 

Hur ofta mina föräldrar ser till att jag 

planerar tid för läxorna 

41,1 % 33,0 % 16,7 % 9,1 % 100,0% 

En till två gånger 

I månaden 

Antal 63 61 36 16 176 

Hur ofta mina föräldrar ser till att jag 

planerar tid för läxorna 

35,8 % 34,7 % 20,5 % 9,1 % 100,0% 

Aldrig Antal 107 85 44 40 276 

Hur ofta mina föräldrar ser till att jag 

planerar tid för läxorna 

38,8 % 30,8 % 15,9 % 14,5 % 100,0% 

Totalt Antal 2070 1297 649 382 4398 

 47,1 % 29,5 % 14,8 % 8,7 % 100,0% 

 

Ovanstående korstabell är en bivariat analys. Två frågor från den tidigare använda 

deskriptiva statistiken har slagits ihop med hjälp av en korstabell, som visar resultaten av 

elevers uppfattning om hur ofta de upplever att deras föräldrar ser till att de planerar tid för 

läxorna samt vilken samvariation det har på elevers attityd till matematik. Den används för 

att besvara frågeställningen om hur föräldraengagemang under läxläsningen påverkar 

elevernas attityd till ämnet. Första raden i korstabellen visar att av de elever som upplever 

föräldrars engagemang varje dag med läxläsning här har 50,3 % svarat att de stämmer 

precis, angående påståendet jag tycker om matematik. Medan 8 % av eleverna som 

uppelever föräldraengagemang varje dag har svarat att det stämmer inte alls, angående 

påståendet jag tycker om matematik. I den nedersta raden i tabell 1 har 38,8 % av eleverna 
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som upplever att de aldrig upplever föräldraengagemang vid läxläsning svarat att det 

stämmer precis, angående påståendet jag tycker om matematik. Samtidigt har 14,5 % av de 

eleverna som upplever att deras föräldrar är engagerade svarat att det stämmer inte alls, 

angående påståendet.  

En signifikant skillnad, en samvariation mellan dem som upplever att föräldrar är engagerade 

i läxläsning samt de som uppger att de tycker om matematikämnet. Samvariationen kan 

kopplas till Vygotskijs (1978) sociokulturella teori om att människor inte utvecklas i 

avskildhet, utan hela tiden behöver gemenskap för att utvecklas.  

För att undersöka om dessa värden från korstabellen är signifikanta eller om de beror på 

slumpen måste ett chi-två-test (x2) köras. 

 

 Chi-två-test (x2) 

 Värde df 

Asymptotisk 

betydelse (2-

sidad) 

Pearson (x2) 52,280a 9 ,000 

Sannolikhetsförhållande 50,697 9 ,000 

Linjär-vid-Linjär Förening 34,834 1 ,000 

N av giltiga fall 4398   

a. 0-celler (0,0 %) har förväntat sig räkna mindre än 5. Det minsta 

förväntade antalet är 15,29. 

 

Det översta värdet i kolumnen ” Asymptotisk betydelse” (2-sidad), som är av intresse. Det är 

p-värdet som visar sannolikheten för att se ett sådant samband, om det inte funnits något i 

den stora populationen. P-värdet anger hur sannolikt det är att det är slumpen som orsakat 

att det finns skillnader mellan elever som upplever att föräldraengagemang och de som inte 

upplever att deras föräldrar är engagerade. Om p-värdet är mindre än 0,05 så är det med 95 

procents säkerhet att anta att resultatet inte beror på slumpen.  

 

En signifikansgräns på 5 procent kan anses vara godtyckligt och används ofta vid statistiska 

undersökningar (Djurfeldt, m.fl, 2010). Första raden är av intresse här eftersom den visar att 

med 99,9 % säkerhet så finns det ett samband, då värdet visar ”, 000.” Det innebär att det är 

mindre än en chans på tusen att vi skulle se ett så här starkt samband om de inte fanns 
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något. Det innebär att jag på goda grunder kan säga att det finns en tydlig skillnad i attityden 

till matematik beroende på vilken grad som eleverna upplever föräldraengagemang under 

läxarbetets gång.  
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Diskussion 
De elever som deltog i undersökningen visade en positiv attityd till matematikämnet då en 

klar majoritet av eleverna svarade att det stämmer precis eller stämmer ganska bra, 

angående påståendet ”Jag tycker om matematik”. Resultaten visade på en samvariation där 

de elever som upplevde mycket föräldraengagemang hemifrån tenderar att ha en mycket 

mer positiv attityd till matematikämnet.  

Elever är väldigt formbara och deras attityd till matematikläxor och matematik i sin helhet 

påverkas mycket av omgivningen som spelar en viktig roll i denna process. Det är även något 

som Stensmo (2007) lyfter och påpekar vikten av att utforma läxan så att de väcker 

elevernas intresse. Det är även viktigt att alla medverkande parter d.v.s. främst lärare, 

föräldrar och elever är väl medvetna om vad läxans syfte är. Detta är även något som Coutts 

(2004) talar närmare om i sin studie då hon beskriver att kommunikationen mellan dessa tre 

parter är en viktig förutsättning för att läxan ska uppnå sitt syfte. Andra faktorer som 

påverkar elevens attityd är elevernas generella förmåga och studievanor som oftast 

återspeglas på eleven från föräldern, enligt Cooper (1989).  

Frågorna i TIMSS enkäten som behandlar föräldraengagemang fokuserar på 

föräldraengagemang i sin helhet, om föräldern anser sig ha dåliga kunskaper om ämnet så 

kan den fortfarande hjälpa sitt barn genom att stödja barnen så att barnet själv gör läxan. 

Detta kan ske genom att till exempel komma överens om en tid då läxläsning sker, som 

förälder är det viktigt att poängtera hur viktigt det är att läxan blir gjord, stöd kan ges genom 

uppmuntran enligt Stensmo (2007).  

Undersökningen visade på en samvariation där föräldraengagemang vid läxläsning hade en 

positiv påverkan på elevernas attityd till matematikämnet. Men undersökningen säger inget 

om föräldrarnas kunskapsmässiga färdigheter. Det är inte enbart föräldrarnas 

kunskapsmässiga färdigheter om läxors innehåll som är viktigt för eleverna. Utan det 

viktigaste är det psykologiska och sociala stödet som föräldraengagemang ger under läxhjälp 

är också viktigt för eleven. Att uppmuntra barnet i hjälpprocessen och motivera barnet till 

att göra klart läxan (Hattie, 2014).  
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Resultaten visade att större delen av föräldrarna var engagerade i sina barns läxarbete. Den 

andel som fick hjälp väldigt sällan och de som aldrig fick hjälp var väldigt liten. Lindells (1990) 

undersökning visade på liknande resultat där det var relativt förekommande bland elever att 

de fick hjälp av en förälder och det var väldigt få elever som aldrig fick någon hjälp.  

Föräldrarna lär sitt barn hur omgivningen ska mötas och hur barnet ska tänka i vissa 

situationer. Det är även något som Vygotskij (1978) talar om att hänsyn måste tas till den 

proximala utvecklingszon som eleverna har och fundera på hur mycket hjälp från föräldrarna 

som eleverna behöver för att klara av sina läxor. 

Resultaten av analysen visade på samvariation mellan att de elever som upplevde 

föräldraengagemang i högre grad, det vill säga varje dag visade en mer positiv attityd än de 

elever som hade mindre engagerade föräldrar.  Denna samvariation kan förstås utifrån 

Vygotskijs (1978) sociokulturella teori som beskriver vikten av att individer behöver 

gemenskap. Barn kan inte utvecklas i avskildhet. I ett sociokulturellt perspektiv visar studien 

att eleverna har olika förutsättningar för att kunna få den hjälp de behöver med läxor. För 

att den proximala utvecklingszonen ska fungera så måste alla elever få möjligheten till den 

hjälp de behöver med sina läxor. För att utvecklas behöver vi människors gemenskap, vi kan 

inte utvecklas i avskildhet, detta innebär att eleverna kan få svårigheter när det kommer till 

utförandet av läxor om de inte får hjälp (Vygotskij, 1978). Inlärningen sker tillsammans 

mellan andra människor där kommunikation är den viktigaste faktorn. Vikten av att ha 

tillgång till en person som är mer erfaren i ämnet och kan utmana motparten i diskussioner 

är viktig för att gynna lärandet. Det är även något som Stensmo (2007) påpekar. 

En del elever kan uppleva svårigheter under läxläsningen om de inte får hjälp, om något är 

svårt uppfattas det även som tråkigt. Vygotskijs (1978) talar om att inlärningen sker 

tillsammans mellan andra människor där kommunikation är den viktigaste faktorn. För att 

utvecklas behöver vi gemenskap, vi kan inte utvecklas i avskildhet. Detta motsäger Cooper 

m.fl (2008) teori som hävdar att elever inte drar någon nytta av föräldrar som inte innehar 

någon matematisk bakgrund. Eftersom det är så pass många elever deltar i undersökningen 

kan vi göra en uppskattning om att inte alla föräldrar har en matematisk bakgrund.  
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Det kan tidvis vara svårt för föräldrar att hjälpa sina barn med läxor därför att till exempel, 

tiden inte räcker till, eller av andra anledningar. Även den typ av föräldraengagemang som 

TIMSS utvärderar, som inte nödvändigtvis är direkt kopplad till matematikkunskap hos 

föräldrarna, verkar kunna göra skillnad för elevattityder. För att kunna lära oss är vi 

beroende av relationer till andra människor som besitter en kunskap vi ännu inte behärskar. 

I dagens samhälle är det svårt för de elever vars föräldrar inte har tid att hjälpa eller finnas 

där som socialt stöd. Som det ser ut idag har inte heller de flesta skolor resurser till att sätta 

in hjälp för de elever som inte har möjligheten hemma. Det här är ett problem som endast 

kan lösas på politisk nivå med mer resurser till skolan för att skapa samma förutsättningar 

för alla elever. 
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