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Sammanfattning 
 
Inledning & Syfte 

Vår kunskapsöversikt handlar om att redogöra för vad tidigare forskning beskriver om 

föräldrars involvering i matematikläxor samt vilka effekter som kan uppstå. Huvudsyftet är att 

utifrån resultaten i de granskade artiklarna besvara frågeställningen: Vilka effekter på 

elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? Dessutom beskriver vi några 

egenskaper i den forskning om läxor i ämnet matematik som vi granskat.  

 

Metod 

Vi har gjort informationssökningar i olika databaser efter vetenskapliga artiklar och även 

använt oss av referenslistor som finns i dessa artiklar för att hitta lämpliga och passande 

artiklar till vår översikt. Alla nio granskade studierna har använt sig av kvantitativa metoder 

men två av dem har även använt kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna var i form av 

enkäter, frågeformulär och bedömningsprogram. De studier som använde sig utav kvalitativa 

metoder gjorde det i form av intervjuer, observationer samt feedback.  

 

Resultat 

Resultatet visar att det finns en relation mellan föräldrars involvering i barnens 

matematikläxor och prestation men även att den socioekonomiska statusen har en viss roll för 

hur föräldrar väljer att involvera sig. Resultaten visade att inte alla typer av föräldraansvar är 

till nytta för barnens prestation i matematik. Många föräldrar involverar sig i barnens läxor 

men det finns olika sätt att involvera sig. Den typ av förälder som kontrollerar/övervakar och 

nästan straffar barnet för att man inte påbörjat eller slutfört läxan skapade en negativ effekt på 

barnens matematikprestation. Även en förälders inställning till ämnet matematik har en 

påverkan. Föräldrar som exempelvis visar intresse, stöttar och skapar en strukturerad miljö 

kring barnens läxor i matematik skapade goda och positiva effekter på barnets/elevens 

prestation. En didaktisk konsekvens som vi kan urskilja från resultaten är att lärare bör tänka 

på hur förhållandet i familjerna ser ut och att kunna förhålla sig till det och även informera 

och ge föräldrarna kunskap i hur man bör involvera sig. En av frågorna för vidare forskning är 

att undersöka pappans roll och om involveringen ser annorlunda ut samt hur det påverkar 

elevernas prestation.  

 

  



 

 

Förord 

Vi har valt att fördela arbetet mellan oss ganska jämnt då vi har skrivit hela översikten 

tillsammans. Vi valde att inte skriva något stycke enskilt då vi kände att arbetet blir bättre om 

vi samarbetar och skriver tillsammans. Vi har däremot läst samtliga artiklar individuellt och 

gjort en kortare sammanfattning av varje artikel för att sedan diskutera artiklarna för att 

kontrollera att vi har förstått dem likadant. Vi vill rikta ett STORT tack till vår handledare 

Jan-Erik Svensson som har hjälpt och stöttat oss under vårt arbete och alltid varit mottaglig 

för oss när vi behövt hjälp.  
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INLEDNING 
 

Läxor är en del av skolkulturen, men vilken effekt har föräldrarnas involvering i barnens läxor 

egentligen? Under vår utbildning har vi reflekterat över betydelsen av läxor i skolan och 

samtidigt har vårt intresse för ämnet matematik bara ökat. Vi vill nu undersöka vad tidigare 

forskning säger om läxor i matematik: vi kommer att belysa definitionen av begreppet läxa, 

hur elever påverkas av föräldrarnas involvering i matematikläxor samt vilken effekt läxor i 

ämnet matematik kan ha beroende på föräldrarnas socioekonomiska status. 

I inledningen har vi valt att utgå från en tidigare kunskapsöversikt av Huiyong et al. (2017) 

och två böcker, Cooper, Harris M. (2007) samt Hattie, John (2009). Dessa redovisas inte som 

artiklarnas huvudsakliga resultat eftersom vi i avsnittet “artiklarnas huvudsakliga resultat” 

endast har valt att ha med vetenskapliga artiklar som blivit refereegranskade.  

I vår översikt har vi utgått från en nypublicerad forskningsöversikt om läxor och elevers 

prestation i ämnet matematik och naturkunskap av Huiyong et al. (2017). Översikten sträcker 

sig över perioden 1986-2015 och visade på motsägelsefulla resultat vad gäller relationen 

mellan läxor och prestation. Enligt Huiyong et al. (2017) har flertalet studier visat att läxor har 

en viktig och positiv betydelse för elevers matematikprestation. Om eleverna spenderar tid på 

läxor hemma kan det således leda till att de presterar bättre (Drazen 1992). I en studie som 

utfördes med 143 elever i årskurs 3 ville man ta reda på om det fanns en negativ eller en 

positiv relation mellan läxor och matematisk prestation. Resultatet visade att det fanns en 

positiv koppling (Pelletier 2005). Även i en annan studie, som utfördes i Spanien med 7451 

elever i gymnasiet, visade det sig att antalet läxor man får, hur mycket tid man spenderar på 

sina läxor och vilken insats man gör med läxan, kunde ha en positiv relation till matematisk 

prestation (Fernandez-Alonso et al. 2015). I De Jong et al. (2000) studier har det dock visat 

sig vara tvärtom. I en studie som genomfördes i Holland med 1394 gymnasiestudenter kom 

man fram till att den matematiska prestationen var negativt relaterat till hur mycket tid man 

spenderar på sina hemläxor.  

Huiyong et al. (2017) tar även upp i vilka årskurser hemläxor har den bästa och starkaste 

effekten. Det visade sig att för elever i grundskolan fanns en starkare positiv relation mellan 

matematisk prestation och hemläxor än för gymnasiestudenter. En anledning kan ha haft att 

göra med föräldrarnas roll och engagemang i hemläxor. Föräldrar har lättare att förstå och 

behärska ämnen i grundskolan än i gymnasiet och därför gynnar det de elever vars föräldrar 

involverar sig i hemläxor som grundskoleelever får medan elever i gymnasiet inte gynnas av 

föräldrars involvering i läxor.  

Även Cooper (2007, ss. 10-11) poängterar att läxor kan ha både positiva och negativa effekter 

på både elever och föräldrar. Å ena sidan kan det vara en fördel att elever får hemläxor. 

Genom att elever tar med läxor hem kan det leda till att föräldrar blir mer eller mindre 

tvungna att involvera sig samt att de troligtvis engagerar sig mer. Å andra sidan kan det ha 

negativa effekter och skapa både frustration och förvirring bland föräldrar när elever får 

hemläxor. Föräldrar kan sätta stor press på sina barn och kan vara väldigt stränga mot dem. 

Dessutom kanske föräldrarna inte alltid förstår vad läxan går ut på. En annan negativ effekt 
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kan vara att föräldrar och annan vuxen personal talar om explicit för eleven/barnet hur en 

uppgift ska lösas samt att det kan förekomma att de vuxna gör läxan istället för eleven.  

Hattie (2009, ss. 68-71) beskriver att det finns flera olika typer av roller som en förälder kan 

ha gentemot sina barn. Beroende på vilken typ av roll en förälder har, kan det skapa både 

negativa och positiva effekter. En sådan negativ effekt kan bestå av att föräldrar hela tiden 

övervakar sina barn, för att bland annat göra klart sin läxa. Övervakandet av barnens läxor och 

tiden som föräldrarna begränsar för både TV-tittandet och umgänget med vänner, verkade ha 

en negativ effekt för eleverna i deras utbildning.  Den positiva effekten består av att föräldrar 

har goda förväntningar på sina barn och att de strävar för att lära sig. Enligt Hattie visade det 

sig att föräldrarnas strävan var det viktigaste inflytandet för barns utbildning och att relationen 

mellan elevers prestation och föräldrars involvering vid läxor är mer gynnsamt för elever som 

får support av sina föräldrar än att de ska övervaka barnens prestation vid läxor. Föräldrar 

som väljer att delta i skolaktiviteter, övervaka varje framsteg som eleverna gör, ha en viss 

struktur hemma och vara kontrollerande föräldrar bidrog till att elever presterar sämre i 

skolan. Men för familjer med hög socioekonomisk status (SES) vars barn gick i grundskolan 

och kom från asiatiska och latinska familjer bidrog övervakning av framsteg, struktur i 

hemmet, föräldrakontroll och familjer som deltog i skolaktiviteter till bättre prestation hos 

barnen. Så var inte fallet i de familjer med hög SES vars barn gick i gymnasiet och kom från 

vita och afro-amerikanska familjer. Hattie avslutar med att föräldrar bör utbildas för att få ett 

“skolspråk” för att underlätta för barn och elever på så sätt att de inte behöver leva i två olika 

världar, skola och hem. Men även för att skola/lärare och föräldrar kan dela eller ha liknande 

förväntningar på eleverna och för att förhindra att några missuppfattningar skapas mellan 

dessa parter. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Avsikten med översikten är att beskriva resultat och några egenskaper hos forskning om läxor 

i matematik utifrån ett urval av nyare vetenskapliga publikationer. Huvudsyftet är att, utifrån 

resultaten i de granskade artiklarna, besvara frågeställningen: 

● Vilka effekter på elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? 

 

Hatties (2009) analys antyder att den socioekonomiska statusen kan vara en faktor som 

påverkar effekten av läxor. Vår hypotes är att det finns en påverkan på föräldrarollen och 

föräldrarnas involvering i barnens läxor beroende på den socioekonomiska statusen. I vår 

översikt har vi därför även försökt tränga in i läxornas roll i relation till familjens 

socioekonomiska status och vi tar upp om föräldrarollen kan se annorlunda ut och hur barn 

kan påverkas i skolan av detta.  

CENTRALA BEGREPP 
Matematiskt självkoncept/självförmåga - en samling av självuppfattade övertygelser och 

attityder om ens egen förmåga i matematik (Silinskas och Kikas, 2017). 
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Föräldrars matematiska värdering - elevens uppfattning om hur stor vikt deras föräldrar 

lägger på ämnet matematik, med andra ord vilken värdering föräldrarna har för ämnet 

matematik, och deras föräldrars förväntningar av att de ska göra bra ifrån sig i matematik 

(Hong et al. 2010). 

 

Den akademiska förstärkningen - uppmuntrande ord eller belöningar elever får från sina 

föräldrar när det gjorde bra ifrån sig i skolan (Hong et al. 2010). 

Definition av begreppet läxa 

Hellsten (2000, s.120) menar att begreppet läxa kan vara väldigt svårt att definiera. Han ansåg 

sig veta vad en läxa var fram tills han började fundera och reflektera närmare över begreppet. 

Hellstens ursprungliga definition av fenomenet var liknande den definition som ges i 

Pedagogiska Uppslagsbok (1996): ”läxa är en arbetsuppgift som eleven kan göra på sin lediga 

tid”. Efter funderingar och reflektioner ställde sig Hellsten frågan om hur ledig tid kan räknas 

om man fått med sig en arbetsuppgift? Efter dessa reflektioner ansåg Hellsten att den 

definitionen inte var användbar eftersom den var motsägelsefull. Enligt Hellstens senare 

beskrivning omfattar en läxa fyra olika aspekter:  

1. Det är en uppgift som läraren ger till eleverna och de accepterar den.  

2. Läraren förhör eleverna på läxan eller använder läxan på ett annat sätt.  

3. Eleverna tolkar uppgiften.  

4. Läxan bearbetas av eleverna.    

 

Westlund (2004, s.33) beskriver att Hellsten (2000) försökt att avgränsa begreppet läxa 

genom att söka i ett antal uppslagsverk, tidigare forskning samt måldokument men finner 

ingen riktigt användbar definition.  

Westlunds definition av begreppet baserar sig på elevtexter om läxor och utifrån dessa texter 

kom hon fram till en typ av definition som lyder: ”läxor är en svårfångad hybrid som finns 

någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och 

kollektiv”.  

 

Enligt Hellsten (2000) och Westlund (2004) är det tydligt att en definition av begreppet ”läxa” 

inte går att säkerställa till en exakt förklaring. Österlind (2001, s.15) beskriver att allt arbete 

som görs utöver skoltid ska betraktas som läxor. Cooper (2007, s.4) definierar läxor som en 

uppgift som tilldelas studenterna av läraren och som är avsedda att utföras efter skoltid.  

 

Efter att ha gjort en översikt av definitionen av begreppet ”läxa” kan vi se en tydlig likhet 

mellan de olika definitionerna. Hellsten (2000), Österlind (2001) och Cooper (2007) har 

liknande definitioner av begreppet.  

METODER 

Litteratursökning och urval 

Vi började med att söka efter relevant litteratur som relaterade till läxor och matematik på 

sökmotorn PRIMO. På sökorden ”Students achievement in math” fick vi 203 988 träffar där 

113 520 träffar var vetenskapligt material. Vi avgränsade oss därför till vetenskapligt 

material, publiceringsår 2000-2017, språk på engelska samt sökordet achievement och fick då 

1647 träffar. Den andra tidskriftsartikel som då kom upp var Huiyong et al. (2017): 

Homework and students´ achievement in math and science: A 30-year meta-analysis, 1986-

2015. Det är en nypublicerad forskningsöversikt som har varit en viktig utgångspunkt för vår 
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egen översikt och vår fortsatta informationssökning. För att begränsa informationsmängden 

satte vi upp begränsande kriterier: 

 

1. Artiklarna ska vara publicerade efter år 2000.  

2. Studierna ska vara genomförda antingen i Europa eller i USA. Detta är för att vi vill 

hålla oss till västvärlden och försöka avgränsa oss geografiskt.  

3. Vi har endast använt oss av avgränsningar som är relaterat till läxor, matematik, 

föräldrar och prestation. Eftersom vill vi ta reda på föräldrars inblandning i elevers 

hemläxor i ämnet matematik och hur de kan påverkas samt vilka effekter detta kan 

skapa har vi använt oss av dessa sökord. Detta innebär att alla andra studier som inte 

har en koppling till dessa sökord inte tagits med.  

 

 

Efter att ha läst Huiyong et al (2017) kunde vi identifiera sökord som var lämpliga för fortsatt 

sökning. Vi fortsatte att söka på samma databas PRIMO och använde sökorden ”effects of 

parents math achievement” och fick 29 309 träffar. Genom att göra avgränsningar till 

vetenskapligt material och engelska och sökningar på ”mathematics” ”mathematics 

achievement”,“achievement”, “children” samt “students” fick vi fram 14 träffar vilket ledde 

till att vi hittade två passande artiklar till vår kunskapsöversikt, Maloney et al. (2015) och 

Goforth et al. (2014). Resterande 12 artiklar valde vi bort efter att ha läst både abstrakt och 

rubriker. Inga av dessa artiklar behandlar vårt ämne, dvs de handlade inte om föräldrars 

involvering i barnens läxor och den påverkan de kan ha. Vi valde även bort alla artiklar som 

inte var refereegranskade. 

 

Vi sökte på flera olika databaser för att hitta fler artiklar. En tabell över dessa sökningar 

redovisas i bilaga 1. Totalt har vi inkluderat nio artiklar i vår översikt. Sex av dem har vi hittat 

genom sökningar i databaser och tre av artiklarna har vi fått fram genom granskning av dessa 

artiklars referenslistor. De tre artiklarna, vilka alla refereras till i en alldeles nypublicerad 

artikel av Silinskas och Kikas (2017), är Hong et al. (2010), Levpuscek och Zupancic (2009) 

och Pezdek et al. (2002).  

 

Kartläggning och analys av artiklarna 

Vi kartlade metodval, om artiklarnas slutsatser är relevanta eller trovärdiga, 

svagheter\felkällor, frågor för vidare forskning som behandlas i artiklarna, samt hur ofta 

artikeln är citerad. Vi ville dels få en överblick över egenskaper som kännetecknar den 

forskning vi granskat, dels försöka identifiera dess styrkor och svagheter. Vi kartlade 

metodval, inklusive urval, för att dokumentera om man använt sig av kvantitativa respektive 

kvalitativa metoder samt för att identifiera om man använt sig av liknande enkäter, 

bedömningsprogram, frågeformulär med mera. Egenskapen “artiklarnas slutsatser, relevans 

eller trovärdighet” valde vi för att kunna bedöma ifall studier svarade på sina frågeställningar 

och vilken relevans de hade för vår egen frågeställning. “Svagheter/felkällor” är en aspekt vi 

valde att kartlägga för att kunna se de brister som finns i undersökningarna exempelvis om det 

skulle kunna gå att generalisera dess resultat till en större population. Kartläggningen av 

aspekten “frågor för vidare forskning” är en egenskap som vi valde ta med för att kunna se 

ifall andra studier tar upp just dessa frågor för vidare forskning. Enligt Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013, ss.100-101) används standardiserade enkäter eller frågeformulär ofta i en 

kvantitativ undersökning och i undersökningen ingår vanligen många individer som besvarar 

samma frågor. Resultatet redovisas vanligen på gruppnivå och man gör statistiska jämförelser 

mellan olika grupper. Vidare menar författarna på att det finns två olika typer av 
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frågeformulär som kan användas, standardiserade och icke standardiserade frågeformulär. 

Den förstnämnda typen av frågeformulär är skapad för att passa alla individer oavsett 

skolform. En fördel med denna typ av frågeformulär att det ger bättre möjligheter för att 

kunna jämföra olika skolformer. Den andra typen passar och är mer lämpad för särskilda 

situationer, exempelvis en elevgrupp som har svårigheter med ett specifikt område. Detta kan 

vi relatera till flera av de studier vi har läst och granskat då majoriteten av studierna har ett 

stort urval samt att man använder sig av standardiserade frågeformulär i sin undersökning.  

RESULTAT 

Översiktens artiklar 

I vår informationssökning hittade vi nio artiklar som ingår i vår översikt (tabell 1, se även 

bilaga 1). Trots att vi avgränsade oss till västvärlden, Europa och USA, så var samtliga 

artiklar utförda i USA utom två studier där Silinskas och Kikas (2017) studie var utförd i 

Estland och Levpuscek och Zupancic (2009) studie var utförd i Slovenien. Detta kan bero på 

att intresset för forskning möjligtvis är större i USA än i andra länder eller att vi sökte på 

engelskspråkiga vetenskapliga artiklar.  

 

Det fanns en stor variation i hur mycket artiklarna var citerade. Två av dem var citerade 

endast en gång, Wilder (2015) samt Silinskas och Kikas  (2017). De två mest citerade 

artiklarna (Pedzek et al 2002 och Levpuscek och Zupancic 2009) var citerade 126 respektive 

102 gånger. Vi tolkar skillnaden som delvis en effekt av hur länge artiklarna varit publicerade 

men samtidigt indikerar den högre citeringsfrekvensen hos en del av artiklarna att de har 

egenskaper som gett uppmärksamhet bland forskare. En anledning till att antalet citeringar 

skiljs åt kan också bero på vart artiklarna är publicerade med andra ord tidskrifternas 

internationella spridningar.  

 

Tabell 1. De artiklar som ingår i denna översikt, det land där undersökningarna utförts, samt 

antal citeringar enligt Google Scholar. 
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EGENSKAPER HOS DEN GRANSKADE FORSKNINGEN 

Undersökningarnas syften 

Syftet med undersökningarna i de artiklar vi valt ut skiljer sig till viss del. Syftet i Goforth et 

al. (2013) var att undersöka påverkan av mindre undersökta variabler, såsom familjens 

socioekonomiska status, familjer i fattigdom. Tidigare forskning hade inte ägnats så mycket åt 

familjer och barnfaktorns roll, särskilt inom urvalet av studenter som lever i fattigdom och 

som erfar en väsentligt ökad risk för låg matematikprestanda. Syftet i O'Sullivan et al. (2014) 

utgår liksom i Goforth et al. (2013) från familjer med låg socioekonomiskt status (SES) men 

undersöker förhållandet mellan olika metoder av föräldrars hjälp med matematikläxor, för 

elever med hög och låg prestation samt effekten av föräldrahjälp. Levpuscek och Zupancic 

(2009) har också till syfte att undersöka rollen av föräldraansvar (press, support, hjälp) men ur 

ett elevperspektiv. 

Hong et al. (2010) har till syfte att undersöka de longitudinella ömsesidiga effekterna av två 

typer av föräldraansvar, föräldrars värdering i ämnet matematik och akademisk förstärkning, 

på gymnasieelevernas matematikprestation med hjälp av data från longitudinella studier av 
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amerikansk ungdom. Detta är likt O'Sullivan et al. (2014), Levpuscek och Zupancic, (2009) 

Silinskas och Kikas (2017) och Wilder (2015) studier som alla undersöker olika typer av 

föräldraroll, föräldraansvar eller föräldrahjälp som kan ha en effekt på elevernas prestation. 

Syftet i Maloney et al. (2015) var att få en bättre förståelse för varför vissa elever 

verkar/presterar sämre i matematik än andra och om föräldrarnas inställning till matematik 

kan påverka barnen. Pezdek et al. (2002) har två studier i undersökningen som fokuserar på 

föräldrarnas bedömning av barnens matematikprestation och om det finns en relation mellan 

barnens matematikprestation och hur mycket tid föräldrarna spenderar på barnens läxor.  

Van Voorhis (2011) undersökte effekterna av ett interaktivt matematikprogram på familjers 

engagemang, känslor och attityder, studentprestation och jämförde med familjer som inte 

ingick i detta interaktiva program. 

 

Vår slutsats av artiklarnas syften är att de på sätt och vis kompletterar varandra. Sammantaget 

bedömer vi att de, utifrån sina intentioner, bör ge en god bild av hur och vilka föräldraroller 

och ansvar som finns och hur föräldrarnas inblandning i läxorna kan påverka barnens 

prestation. Flera artiklar avsåg även att fokusera på familjer med låg SES.  

 

Forskningsmetoder 

Den dominerande metoden i artiklarna var den kvantitativa. Av nio artiklar har alla använt sig 

av kvantitativa metoder medan två av dessa nio också använt sig av kvalitativa metoder. Två 

studier använde sig av tidigare insamlad data, den ena var kvalitativ och den andra var 

kvantitativ. En likhet som vi kan se i flera av de kvantitativa studierna är att man antingen 

använder sig av frågeformulär/enkäter eller program för att kunna samla in data. En 

kvantitativ metod är bättre när man vill undersöka i större skalor och en kvalitativ är mer 

lämpad för mindre skalor. Det kan vara en anledning till att den dominerande metoden i 

studierna är kvantitativa och inte kvalitativa, då urvalet i undersökningarna är stora. Att 

använda sig av kvalitativa metoder i sådana här undersökningar kan vara svårt då man 

exempelvis utför intervjuer eller observationer med mera. Orsaken är att det är tidskrävande, 

man måste ta sig till olika skolor och vara på plats och man inte kan ta sig an en större grupp 

av individer på en och samma gång samt att tidsåtgången gör att det blir kostsamt. Metoderna 

i artiklarna kan relateras till deras syfte på så vis att de i sitt urval undersöker ett större antal 

studenter, dess familjer och till viss del lärare. Det går att uppfylla syftena i artiklarna med en 

kvalitativ metod men det skulle ta betydligt längre tid och man riskerar att inte kunna göra ett 

representativt urval. Syftena i de granskade studierna är att kunna generalisera utifrån sina 

resultat vilket kräver att man utgått från ett stort och representativt urval.  

 

I Van Voorhis (2011) studie har ett program använts som kallas för TIPS. Detta program 

innebär att elever får interaktiva läxor som har ett tydligt innehåll som de ska göra, 

instruktioner om hur man utför uppgifterna samt tydliga instruktioner till eleven om hur 

han/hon kan involvera familjemedlemmar. Vissa familjer fick använda sig av programmet 

medan andra fick med sig “vanliga läxor”. De familjer och studenter som använde sig av 

programmet var afroamerikanska studenter. Detta gjorde man för att se vilka skillnader som 

kan uppstå och ifall programmet var till nytta eller inte. I en annan studie valde man att 

använda sig av ett frågeformulär i tre delar. Första delen av frågeformuläret behandlade frågor 

om demografi och den andra delen handlade om föräldrarollen, det vill säga vem i familjen 

som ansåg sig vara ansvarig för barns utbildning i matematik. I den sista delen fick 

föräldrarna rangordna i en skala mellan 1-5 sina förmågor att hjälpa deras barn med läxor.  
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Goforth et al. (2013) och Maloney et al. (2015) använde båda prov som bedömer tre 

kursområden: läsning, matematik och skriftligt språk som bedömer elevernas 

matematikprestanda, WJ-III (Woodcock- Johnson III). För att bedöma föräldrarnas samt 

elevernas matematiska ångest använde Maloney et al. (2015) för föräldrar, den korta 

matematiska ångest-värdeskalan sMARS och för elever, en reviderad version av Child Math 

Angst Questionnaire (C-MAQ). C-MAQ är gjord för elever i första och andra klass och 

behandlar 16 frågor med skala 1-5, till exempel hur nervösa de känner sig under olika 

situationer som är relaterade till ämnet matematik, där 1 = inte nervös alls och 5 = jätte, 

jättenervös. sMARS är en 25-punktsversion av den allmänt använda 98-punkters Mathematics 

Anxiety Rating Scale. Föräldrar svarade på frågor om hur ängsliga de skulle känna sig under 

olika situationer på en 5-punkts skala. Dessa skalor har en god tillförlitlighet enligt Maloney 

et al. (2015). Enligt Goforth et al. (2013) har WJ-III dokumenterats vara en tillförlitlig och 

giltig bedömning av studentens akademiska färdigheter. Slutsatsen är att dessa program som 

forskarna använts sig av involverat både föräldrar, lärare och studenter. Artiklarnas metoder 

ger oss också möjlighet till att svara på vår frågeställning genom att samtliga studier har ett 

stort urval och de olika program som använts i vissa av studierna beskriver vilka effekter 

föräldrars involvering har vid matematikläxor.    

  

Urval 

Undersökningarna skiljer sig åt i hur många lärare, elever, föräldrar och skolor som ingår. I 

Goforth et al. (2013), Silinskas och Kikas (2017) och Maloney et al. (2015) är urvalet av 

undersökta skolor stort. Goforth et al. och Silinskas och Kikas har båda inkluderat 29 skolor 

och Maloney et al. 28 skolor. De är från samma geografiska region i den förstnämnda artikeln 

där studenter levde i någon typ av fattigdom. I Silinskas och Kikas studie har undersökningen 

genomförts i olika delar av Estland medan man i Maloney et al. studerade skolor från olika 

delstater i USA. I Levpuscek och Zupancic (2009) studie har man använt sig av 13 skolor. 

Van Voorhis (2011) studie inkluderade fyra skolor medan resterande artiklar, Wilder (2015), 

O’Sullivan et al. (2014) och Pezdek et al. (2002) endast hade en skola i sina studier. Dessutom 

är variationen i de olika studierna stor vad gäller deltagare, mellan 79 till 3116 

studenter/elever. Däremot har Hong et al. (2010) använt sig av tidigare insamlad data men 

ingen information om antalet skolor. Vi anser dock, trots denna variation, att studierna 

sammantaget ger information om helheten. Däremot har de flesta av studierna använt sig av 

fler kvinnliga deltagare än av det motsatta könet, vilket kan ses som svaghet då resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut om könsuppdelningen hade varit jämnare. En viktig och positiv 

aspekt som vi anser är intressant är att dessa studier har undersökt olika årskurser, från 

förskoleklass till gymnasiestudenter. Detta kan bidra till att man får en tydligare bild av det 

man undersöker. Den enda studien som inte inkluderade både lärare och föräldrar var 

Levpusckek och Zupancic (2009). Anledningen till att de endast valde att inkludera elever i 

sin studie var att man ville undersöka elevers faktiska uppfattningar i sina inlärningsmiljöer, 

skola eller hem.  

 

Det positiva med studierna är att variationen av urvalet, deltagare samt skolor man undersökt, 

är stort. Det negativa med urvalet av dessa studier är att man endast har med tre olika länder. 

Därför ska man vara försiktig med att generalisera resultaten men en positiv aspekt är att vi 

själva kan identifiera oss med resultaten. Vi kan identifiera oss med och känner igen den 

föräldraroll, -ansvar och -värdering eller inställning för ämnet matematik som föräldrar har 

gentemot eleven/barnet som beskrivs i resultatdelen. 
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ARTIKLARNAS HUVUDSAKLIGA RESULTAT 

Elevernas påverkan av föräldrars involvering i läxan 

I detta avsnitt besvarar vi vår frågeställning. Vi redogör först för vilka olika typer av 

föräldraroller respektive föräldraansvar som tas upp i studierna. Sedan beskriver vi effekten 

av dessa roller med avsikt att ge en klarare bild av hur föräldrars involvering påverkar barnens 

läxor, prestation samt motivation i ämnet matematik. 

Föräldraroller 

Maloney et al. (2015) beskriver att föräldrar till små barn allmänt tror att ämnet matematik 

främst är skolans ansvar och att föräldrarnas roll i barnens matematikprestation inte är lika 

viktig som deras roll i andra ämnen som exempelvis läsning. I Wilder’s (2015) studie beskrivs 

tre olika typer av roller. Dessa tre är föräldrarfokuserad roll, lärarfokuserad roll och 

partnerskapsfokuserad roll. Den första rollen (föräldrarfokuserad) innebär att det är 

föräldrarna som har huvudansvaret för barnens utbildning. Den andra rollen, som är 

lärarfokuserad, innebär att det är skolan och lärarna som ansvarar för barnens utbildning. Den 

sista typen av roll (partnerskapfokuserad) innebär att ansvaret bör ligga hos både skolan och 

föräldrarna. Skolan och föräldrarna bör alltså arbeta tillsammans för barnens utbildning i 

skolan. Den roll som föräldrar föredrog visade sig vara den partnerskapfokuserade rollen. 

Med andra ord så ska ansvaret för barns matematiska utbildning ligga hos både föräldrar och 

lärare, men huvudansvaret bör ligga hos läraren. Enligt Silinskas och Kikas (2017) är den 

vanligaste formen av föräldraansvar att hjälpa barnen med läxor vilket kan vara en bidragande 

faktor för barnens motivation och framgång i skolämnena. De bekräftade också slutsatsen av 

andra studier att inte alla former av föräldraansvar är till nytta för barnens resultat. Det är inte 

hur ofta föräldrar hjälper utan på vilket sätt som föräldrar hjälper sina barn med läxan som är 

det viktiga, alltså inte kvantitet utan kvalitet. Goforth et al.(2013) beskriver att föräldrar har en 

viktig roll för barnets pedagogiska och akademiska framgång. Föräldraansvar i form av 

läxhjälp, kommunikation mellan förälder och skola, deltagande i skolfunktioner med mera, 

leder till positiva prestationer. Goforth et al. påpekar också att andra forskare funnit att när 

föräldrars engagemang överstiger en viss gräns kan det ha en negativ effekt på ett barns 

prestation. I Silinskas och Kikas (2017) studie har två typer av föräldraansvar granskats, 

föräldrakontroll och stöd. Föräldrakontroll definieras där som kontroll och tryck på att barnen 

ska slutföra läxan, exempelvis kontrollera att läxan är färdig eller till och med straffa barnet 

ifall denne inte slutfört läxan. Stöd definieras som värdet av föräldrahjälp utifrån barnens 

perspektiv. Det kan till exempel innebära att vara tillgänglig för att lösa ett problem med 

läxan vid behov. 

 

I O'Sullivan et al. (2014) undersökte man olika metoder av föräldrahjälp, som 

tillhandahållande av struktur, direkt assistans och autonomistöd. Med autonomi stöd menar 

O'Sullivan et al. att föräldrarna hjälper barnen att bli mer självständiga i deras skola. 

O'Sullivan et al. kom fram till att tillhandahållande av struktur är den vanligaste metoden för 

deltagande i matematikläxor bland låginkomstföräldrar, oavsett barnets prestationsnivå. 

Tillhandahållande av struktur bidrar väsentligt till barnens betyg i matematik och författarna 

menar att strukturen spelar en viktig roll i barns kontrolluppfattningar. Speciellt barn vars 

föräldrar ger en mycket strukturerad miljö tenderar att tro att de känner till orsakerna till 

akademiska resultat i skolan. På så sätt kan föräldrakontroll av barn hjälpa dem att tro att 

föräldrarna kan utöva ett positivt inflytande på deras betyg och andra akademiska resultat.  

 

Hong et al. (2010) fokuserade på de longitudinella sammanslutningarna mellan två typer av 

föräldraansvar, föräldrars matematiska värdering och den akademiska förstärkningen.Goforth 
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et al. (2013) beskriver att utöver föräldraansvar har forskning också visat att föräldrars 

inställning kan påverka barnens resultat, inklusive prestationen i matematik. Om en förälder 

har en positiv inställning till matematik och överför denna positivitet kan det underlätta 

barnens framgång och finna matematik värdefullt. Troligtvis kommer barnet att sträva efter 

högre prestation i matematik. Men om en förälder är helt tvärtemot det positiva och inte 

värderar matematik utan uttrycker sig på ett negativt sätt kommer barnet troligen att få en 

lägre motivation till att prestera i matematik. Detta visade sig även i studien av O'Sullivan et 

al (2014) att föräldrar som tror på sig själva gör större ansträngningar vilket ökar chanserna 

för barnens framgång. Föräldrar som känner sig trygga med att hjälpa sina barn att lyckas med 

matematikläxor och känner sig kompetenta att göra det, ger mer hjälp till sina barns läxor. Det 

är också mer sannolikt att föräldrarna då konstruerar en strukturerad miljö, ger direkt hjälp 

och instruktion och engagerar sig i aktiviteter som stödjer deras barns autonomi för att 

slutföra matematikläxan jämfört med föräldrar som inte kände att deras hjälp skulle göra en 

signifikant skillnad i deras barns matematikprestanda. 

 

I studien av Maloney et al. (2015) visade det sig att föräldrars matematiska ångest är negativt 

relaterat till barns matematikinlärning. Tidigare forskning har, enligt Maloney et al., visat att 

föräldrar med hög matematisk ångest ofta uttrycker en mängd negativa attityder om 

matematik vilket i sin tur kan leda till att barnens motivation till att lära sig matematik blir 

negativt. Maloney et al. (2015) fann också att den negativa effekten av läxhjälp av högt 

matematik-ängsliga föräldrar var specifikt för barnens matematiska prestation, eftersom det 

inte fanns någon relation mellan högt matematik-oroliga föräldrars läxhjälp och barnens läs-

prestation. Hong et al. (2010) beskriver att om föräldrar anser att utbildning är viktigt tenderar 

de att ha högre ambitioner för sina barns akademiska prestation. Att värdera lärandet och 

förstärka det får eleverna att känna att deras föräldrar bryr sig om deras skolprestation. Stödet 

är en slags föräldraförstärkning vilket är en av de främsta mekanismerna av föräldraansvar 

som ökar elevernas lärande. Förstärkningar kan vara rörliga, såsom gåvor eller kramar, eller 

orörliga i form av ord eller stolthet. Om ett barn känner stöd från föräldrar är de mer villiga att 

försöka uppnå sin fulla förmåga till att göra bra ifrån sig i skolan. 

Effekten av föräldrakontroll 

Det visade sig att lågt självkoncept eller självförmåga i matematik förutspådde ökad 

föräldrakontroll som i sin tur relaterade till låg matematisk prestation och sämre 

uppgiftsuthållighet. Föräldrakontroll minskar barns känsla av autonomi, förmåga och 

ansträngningar i utmanande inlärningssituationer. Autonomt stöd är relaterat till en 

auktoritativ föräldrastil, högt emotionellt stöd och låg psykologisk kontroll medan kontrollen 

är relaterad till auktoritär föräldrastil, lågt emotionellt stöd och hög psykologisk och 

beteendemässig kontroll. Termen matematiskt självkoncept hänvisar till en samling av 

självuppfattade övertygelser och attityder om ens egen förmåga i matematik vilket har visat 

sig vara positiv relaterat till barns prestation (Silinskas och Kikas, 2017). Flera studier som 

undersöker föräldrars engagemang i barns läxor har visat både positiva och negativa resultat. 

Flera av dessa studier visar att föräldrar kan känna ångest och frustration när de inte kan 

hjälpa sina barn med läxor eftersom de antingen inte kan eller kommer ihåg hur en uppgift 

exempelvis ska lösas. Det har även visat sig att många föräldrar i olika studier hjälper sina 

barn med läxor på ett negativt sätt genom att exempelvis stressa barnen att göra klart läxan 

fort eller att man som förälder nästan gör läxan åt barnen trots att barnet själv ska göra klart 

den. Dessutom har det i en annan undersökning visat sig att föräldrar finner det svårare att 

hjälpa till med läxor i matematik än i övriga ämnen (Van Voorhis 2011).  
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Wilder (2015) belyser att föräldrars involvering i barns läxor och utbildning är en process 

med ett antal nivåer. Den första nivån beskriver helt enkelt om föräldrar medvetet eller 

omedvetet ska involvera och engagera sig i barns utbildning eller inte. Detta i sin tur leder till 

den andra nivån där föräldrar ska bestämma sig om hur de ska involvera sig. Det sista och 

slutgiltiga steget i denna process inkluderar att elever och barn får studera olika lärandemål 

som har påverkats av föräldrarnas ansvar och deras roll i en sådan process. Faktorn som avgör 

huruvida föräldrar ska involvera sig i barnens utbildning baserar sig på konstruktionen av 

föräldrarollen och även deras självförmåga, det vill säga om de känner att de kan klara av att 

hjälpa och stötta sina barn med läxor och deras utbildning. Van Voorhis (2011) beskriver att 

barn i grundskolan som gillar att prata om läxor och skolan i allmänhet med sina föräldrar 

visade sig prestera bättre i skolan. Detta bidrog även till att de var mer positiva både till läxor 

och till skolan vilket i sin tur ledde till att deras självförmåga ökade. Elever som gjorde läxan 

med föräldrar hade en tendens att prestera bättre samt att koncentrationen blev bättre än om de 

skulle göra läxan själv. Silinskas och Kikas (2017) belyser att trots det grundläggande 

antagandet i tidigare forskning om att föräldraansvar i läxan förutsäger barnens resultat, finns 

det också möjlighet att barnens egenskaper i form av exempelvis prestation och motivation 

påverkar hur föräldrarna involverar sig i barnens läxor. Det kan därför antas på grundval av 

tidigare forskning att barns dåliga prestation gör att föräldrar tillämpar mer kontrollerande och 

mindre självständiga stödjande strategier när de hjälper sina barn med läxor. Levpuscek och 

Zupancic (2009) har kommit fram till att föräldrar till elever som presterar sämre i matematik 

har en tendens att ge mer akademisk stöd till sina barn samt att pressen på barnen blir större 

då de vill att barnen ska kunna prestera väl i matematik. Till skillnad från föräldrar vars barn 

presterar väl i matematik sätter föräldrar till barn som presterar bättre inte samma press på 

sina barn. Levpuscek och Zupancic beskriver också det som Silinskas och Kikas (2017) 

belyser, att elevers självförmåga i ämnet matematik kan vara en faktor som bidrar till elevers 

slutgiltiga betyg i matematik. Föräldrar som pressar sina barn i matematik och som bara visar 

hur missnöjda de är, kritiserar och har orealistiska förväntningar på deras prestation i 

matematik, sänker elevers och barns förmåga att tro på sig själva samt att det bidrar till att 

prestationen blir mycket sämre i matematik i slutändan. Däremot kan elever och barn prestera 

betydligt bättre när föräldrar stöttar och hjälper sina barn med läxor. 

 

Tidigare forskning har visat att inte alla former av föräldraansvar har en positiv effekt på 

barnens akademiska prestation (Hong et al. 2010). I linje med Silinskas och Kikas (2017) 

förväntningar och tidigare studier fann de att en högre uppfattad föräldrakontroll var relaterad 

till lägre matematisk prestation, motivation och matematisk självkoncept/förmåga i sjätte 

klass. Föräldrakontroll av läxhjälp var relaterat till barnens uppfattningar om inblandning och 

kunde kännas påträngande och skapade negativitet vilket inte ger en positiv effekt. Wilder 

(2015) skriver att elever som får hemläxor i ämnet matematik visar på en positiv effekt i 

matematikprov. Antalet timmar som föräldrar spenderar med sina barn på matematikläxor är 

inte någon avgörande faktor som har en betydelse för deras prestation i ämnet matematik. 

Detta var något som även bekräftades i studien av Pezdek et al. (2002), att antalet timmar som 

föräldrar lägger ner på barnens matematikläxor inte har en avgörande roll för barnens 

prestation men antalet timmar de spenderar med läxorna ökade föräldrarnas förmåga att kunna 

bedöma barnens egna prestationer.  

 

En miljö där föräldrar ställer upp och kan hjälpa sina barn med läxor skapar en viss trygghet 

hos elever/barn. Det framkommer dessutom att föräldrar gärna ställer upp och hjälper sina 

barn när de ser att barnen har problem med att lösa vissa uppgifter. Med andra ord så blir 

föräldrar mer involverade i barnens utbildning när de ser att de misslyckas (Levpuscek och 

Zupancic 2009). 
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Ovanstående analys av artiklarnas resultat visar att föräldrars involvering i barnens läxor har 

en påverkan på barnens matematikprestation. Vilken påverkan involveringen har är beroende 

på vilken typ av föräldraroll, -ansvar och -värdering eller inställning till ämnet matematik 

föräldern har gentemot eleven/barnet. Effekten kan vara positiv eller negativ beroende på hur 

föräldrarna involverar sig samt vilka förväntningar de har på barnen. En slutsats som vi kan 

dra utifrån samtliga artiklar är att föräldrars involvering vid läxor har en viktig och betydande 

roll för barns utbildning. Men barnens egen självförmåga har också en betydande roll för hur 

de presterar i matematik. 

Effekter av socio-ekonomisk status 

I ovanstående avsnitt har vi redovisat överlag om hur föräldrarnas involvering med mera kan 

ha en påverkan på barnen. I det här avsnittet ska vi försöka fördjupa oss i om det finns någon 

relation mellan familjer med låg socioekonomisk status (SES) och föräldrarnas effekter vid 

matematikläxor på elevernas prestation.  

 

O’Sullivan et al. (2014) beskriver att oavsett vilka nivåer barn från familjer med låg SES 

befinner sig i är föräldrarna involverade genom att erbjuda en viss struktur för genomförandet 

av läxor, även om de inte ger direkt hjälp. En anledning till varför föräldrar med låg SES inte 

väljer att ge direkt hjälp till sina barn vid läxor är på grund av tidsbristen eller brist på 

kunskap. O’Sullivan et al. beskriver också att det är av yttersta vikt att kunna få föräldrar med 

låg SES inse att de kan hjälpa sina barn med matematik och få bra betyg trots begränsad 

ekonomi.   

 

O’Sullivan et al. (2014) har endast ett kriterium som måste uppfyllas för att familjer ska 

kunna anses ha låg SES. Detta kriterium baserar sig på att minst 70 % av deltagarna ska ha 

rätt till gratis lunch i skolan.  

För barn med låg SES kan det innebära bland annat två saker: 1) att de utsätts för en viss 

ojämlikhet vad gäller deras skolresurser och utbildningsmöjligheter och 2) att det finns en risk 

för att de kan vara mer utsatta för svårigheter i skolan. Maloney et al. (2015) beskriver i 

studien att 52 % av barn som får gratis eller reducerat pris på lunch räknas in som familjer 

med låg SES och det är i nivå med vad som är typiskt för staten Illinois i USA. I Maloney et 

al. varierade SES-nivån på barns skolor från 0% av barnen som fick gratis eller nedsatt pris 

till 97% av barnen som fick gratis eller nedsatt pris på lunch. Med tanke på detta anser 

Maloney et al. att de fångat ett representativt urval av barn. Detta tolkar vi som att resultaten i 

Maloney et al. representerar både familjer med låg kontra hög SES och att de inte gjorde det 

tydligt i hur SES påverkar föräldrars involvering utan att de bara tagit med båda urvalen. 

 

I Van Voorhis (2011) studie är majoriteten av urvalet afroamerikanska studenter medan 

resterande är kaukasier. 70% av urvalet var berättigade till antingen gratis eller rabatterad 

lunch. De afroamerikanska studenterna presterade sämre i matematik än de kaukasiska (vita) 

studenterna. Dessutom presterade de studenter som hade gratis\rabatterad lunch sämre i 

matematik än de som inte hade det. Efter att dessa afroamerikanska studenter ingick i det 

interaktiva programmet visade det sig att deras resultat blev bättre tack vare den stöttning som 

programmet erbjöd.   

 

I O’Sullivan et al. (2014) har det visat sig att ensamstående föräldrar med begränsad ekonomi 

(låg SES) kan bli tvungna att ha två arbeten eller jobba många fler timmar för att tjäna ihop 

pengar till sin familj. Detta i sin tur leder per automatik till att föräldrar inte har så mycket tid 

att spendera ihop med sina barn och deras läxor till skillnad från familjer med hög 
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socioekonomisk status. Föräldrar med låg SES föredrar hellre att lägga ner mer tid på att 

skapa en miljö som ger barnen möjlighet till att göra klart sina matematikläxor i lugn och ro, 

än att ge barnen direkt hjälp med dessa läxor. Föräldrar som kan visa sitt intresse och 

involvera sig i läxan och skapa den miljö som tillåter barn att arbeta med sin matematikläxa 

har en positiv effekt på barnens matematikprestation. Goforth et al. (2014) menar att det finns 

en hel del forskning om faktorer som är relaterat till framgångsrik matematisk prestation. 

Dock finns det mindre forskning som har ägnats åt familjer och elever som lever i fattigdom. 

För de elever och studenter som lever i fattiga förhållanden finns det en risk att de upplever en 

betydlig sämre matematikprestation i skolan. Goforth et al. använde data från ett program i 

undersökningen som är utformat för att hjälpa studenter och deras familjer ekonomiskt. För 

att ingå i detta program ska varje familj ha en person som hjälper till med mat, sjukvård och 

transport med mera. Med andra ord har dessa familjer ett lågt SES. I studien framkommer det 

att läsning var den viktigaste förutsägelsen för matematisk prestation. Eftersom alla deltagare 

i studien levde i fattiga förhållanden var det inte särskilt förvånande att fattigdom inte hade en 

betydande effekt då det inte fanns något att jämföra med i studien, exempelvis familjer med 

hög SES. 

 

Resterande fem artiklar, Silinskas och Kikas (2017), Wilder (2015), Levpuscek och Zupancic 

(2009), Pezdek et al. (2002) samt Hong et al. (2010) behandlar inte föräldraeffekten vid 

matematikläxor i relation till SES. Hong et al. (2010) belyser däremot att man i vidare 

forskning bör undersöka familjer ur ett SES perspektiv. 

 

Slutsatsen vi kan göra utifrån vår fördjupning om SES är att det finns stöd för vår hypotes. 

Det finns en påverkan på föräldrarollen och hur involveringen ser ut beroende på den 

socioekonomiska statusen familjer har. Men eftersom de flesta artiklar utgår från familjer med 

låg SES är det inte riktigt klart om det finns en stor skillnad i ansvar och involvering mellan 

familjer med låg och hög SES. Eftersom familjer med hög SES kanske också lägger ner 

mycket tid på att arbeta blir då tiden för involvering i barnens läxor lidande. Men med tanke 

på deras höga SES finns det möjlighet för dem att anlita privat läxhjälp vilket familjer med 

låg SES inte har möjlighet till.   

DISKUSSION 
Resultaten av vår kunskapsöversikt visar att föräldrars involvering i matematikläxor har en 

effekt på elevens lärande. Vi har utifrån artiklarna i översikten visat att effekten kan vara 

positiv eller negativ beroende på hur föräldrarna väljer att involvera sig, med andra ord vilken 

typ av roll, ansvar eller inställning en förälder har. Precis som Hattie (2009, ss. 68-71) 

beskriver kan en förälder skapa både negativa och positiva effekter men effekten på elevens 

lärande beror på hur föräldrarna beter sig gentemot sitt barn. Detta är även något som 

bekräftas av Silinskas och Kikas (2017) som beskriver att inte alla former av föräldraansvar är 

till nytta för barnens resultat och prestation.  

 

Vår hypotes om effekten av SES har även bekräftats. Den socioekonomiska statusen har en 

påverkan på hur föräldrar väljer att involvera sig och att det finns en effekt på barnens läxor. 

Föräldrar som har en hög SES har möjligtvis en högre utbildning och är bekanta med hur 

skolan fungerar. Dessa föräldrar står inte heller inför samma utmaning som föräldrar med låg 

SES. Föräldrar med låg SES kanske inte har kunskapen om hur man involverar sig i barnens 

läxor samtidigt som de står inför ett ekonomiskt problem, vilket gör att de möjligtvis måste 

lägga mer tid på att arbeta och försörja hemmet. På så vis lägger föräldrar inte så mycket 

energi på barnens skolutbildning. Vilket delvis bekräftas i O’Sullivan et al. (2014) studie som 

visade att familjer med låg SES och ensamstående föräldrar kan vara tvungna att ha två 
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arbeten eller jobba många timmar för att tjäna ihop pengar till familjen. Detta menar 

O’Sullivan et al. leder till att föräldrarna inte har så mycket tid till att spendera på barnens 

läxor och att föräldrar med låg SES väljer att inte ge direkt hjälp utan hellre skapar en miljö 

där barnen kan sitta i lugn och ro för att kunna göra klart matematikläxan.  

Forskningens styrkor och svagheter 

De aspekter som är relevanta för att beskriva de artiklar vi granskat är (förutom deras resultat) 

deras urval, metod, syfte och frågeställningar. En styrka vi fann i flera av artiklarna är att 

urvalet bestod av många deltagare. Man fokuserade inte bara på exempelvis föräldrar utan 

man inkluderade även barnen/elever och lärare. Dessutom hade de flesta av studierna 

involverat flera skolor vilket är positivt då resultatet kan generaliseras till skillnad från de 

studier som endast använde sig av en skola. För att kunna genomföra sådana undersökningar 

med en så stor urvalsgrupp använde man sig av kvantitativa metoder i form av enkäter, 

program och frågeformulär vilket vi anser är en styrka då det blir ett representativt urval och 

resultatet kan bli mer generaliserbart till skillnad från ett mindre urval. En annan styrka är att 

man använt sig av olika program som enligt Maloney et al. (2015) och Goforth et al. (2013) är 

tillförlitliga och giltiga som exempelvis TIPS, C-MAQ, sMARS samt WJ-III som bland annat 

bedömer studenters akademiska färdigheter, föräldrars och elevers matematiska ångest. En 

styrka i vår kunskapsöversikt är att alla nio artiklar är refereegranskade och har blivit citerade 

många gånger. Dessutom presenteras forskningen tydligt i artiklarna med syfte och 

frågeställning och tydliga slutsatser. Diskussioner om svagheter tas även upp i flera av 

artiklarna vilket vi anser stärker deras trovärdighet. 

  

En svaghet som vi kunde identifiera var att många studier inte involverade deltagare av det 

manliga könet vad gäller föräldrar och lärare. En anledning till att det var fler kvinnor än män 

som deltog i studierna kan bero på den kvantitativa metoden där man skickade ut 

frågeformulär\enkäter med mera och då man inte direkt väljer sitt urval. Det kan möjligtvis 

vara så att mamman/orna engagerar sig mer i barnens skola och man därför fått fler kvinnor 

som deltar i några av studierna. En annan svaghet var att några av studierna inte inkluderade 

deltagare från olika områden\regioner i landet samt att deltagarna i de flesta studierna levde i 

någon typ av fattigdom, man inkluderade inte familjer och studenter från hög socioekonomisk 

status. Av de nio artiklar vi granskade var det bara fyra artiklar som belyste familjer ur ett 

socioekonomiskt perspektiv. 

Metoddiskussion 

En svårighet som vi stötte på vid informationssökningen var att det var svårt att hitta artiklar 

som var genomförda i olika länder i Europa och som behandlar just det ämne vi skriver om. 

Vi ville begränsa oss till västvärlden (Europa och USA) men hittade endast två artiklar som 

var genomförda i två olika länder i Europa medan resten var från USA. Vi hade önskat att det 

fanns fler artiklar från Europa, speciellt från Sverige, för att kunna upptäcka en eventuell 

variation mellan länder och för att också kunna jämföra likheter och skillnader. Vi hittade 

även en nypublicerad forskningsöversikt av Huiyong et al. (2017) som sträcker sig över en 

längre period och som vi hade som utgångspunkt i vårt arbete, vilket vi anser är väldigt 

positivt. En annan styrka vi fann vad gäller informationssökning av artiklar var att det inte var 

några problem med att hitta artiklar som var publicerade från år 2000, vilket vi också hade 

som ett kriterium.  

 

Det var delvis svårt att analysera några av artiklarnas egenskaper. Flera av studierna nämner 

inte explicit vilka svagheter som finns i studierna utan vi fick flera gånger läsa om artiklarna 

och verkligen tränga oss in i texten för att lista ut de svagheter eller felkällor som fanns. 
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Dessutom var det svårt för oss att få ihop urvalet av deltagare i Silinskas och Kikas (2017)  

studie då det var väldigt otydligt om hur många som deltog, kvinnor respektive barn. 

Majoriteten av studierna innehöll många tabeller och diagram som ibland var svåra att förstå 

vilket skapade förvirring och frustration för oss. I studien av Maloney et al. (2015) var det 

svårt att tolka om det fanns en relation i hur föräldrars involvering påverkar elevers prestation 

i ämnet matematik mellan familjer med låg SES och hög SES. Det framkom inte tydligt om 

Maloney et al. gjorde en jämförelse mellan dessa två aspekter utan vi tolkade det som att de 

tog med både familjer med låg SES och hög SES. Sammantaget anser vi dock att 

genomförandet och granskningen av forskningen har gått väldigt bra då vi hittat ett antal 

artiklar som passar vår kunskapsöversikt utmärkt. 

Didaktiska konsekvenser 

Om vi ska relatera till vår egen skolgång och våra föräldrars involvering vid läxor kan vi 

konstatera att våra föräldrar var av den kontrollerande typen. Våra föräldrar kontrollerade 

mest om vi gjort färdigt läxan och om den inte var färdig kunde det uppstå konflikter. När det 

kom till läxor i matematik kunde våra föräldrar kontrollera genom att se om vi gjort läxan och 

eventuellt ge oss någon uppgift där vi förklarar exempelvis en problemlösning, om hur vi löst 

uppgifter men mer än så var det inte. Effekten av den typ av kontroll som vi upplevde från 

våra föräldrar påverkade oss på ett negativt sätt. Läxan kändes omotiverad eftersom vi visste 

att det kommer skapa en dålig stämning hemma mellan oss och våra föräldrar. Vi kände att 

läxor var något som lärarna straffade oss med eftersom vi inte hunnit färdigt med arbetet i 

skolan. Vi fick då hemläxa och föräldrarna trodde då att vi fått hemläxa på grund av att vi inte 

skött lektionen i klassen, precis som det beskrivs i studien av Silinskas och Kikas (2017) där 

föräldrakontroll minskar barns känsla av autonomi, förmåga och ansträngningar i utmanande 

inlärningssituationer. Detta kan bero på att föräldrarna i sin tur inte hade kunskap i hur man 

ska involvera sig i barnens läxa, utan trodde att deras ansvar var att bara se till att vi gjort 

färdigt läxan i tid. 

 

Som lärare är det viktigt att belysa för föräldrarna hur viktigt det är för barnen att föräldrar 

involverar sig, visar intresse samt engagemang med deras läxor. Detta är något som 

O'Sullivan et al (2014) delvis beskriver; om föräldrar har en positiv inställning, tror på sig 

själva, gör större ansträngningar och känner sig trygga med att hjälpa sina barn med 

matematikläxor ökar de chanserna för barnens framgång. Som lärare kan det vara bra att tänka 

på hur förhållandet i hemmet ser ut och på så vis kunna förhålla sig till föräldrarnas 

involvering. Vid ett föräldramöte kan man ta upp dessa diskussioner och även ge verktyg till 

föräldrarna för att de ska få kunskap i hur inblandningen kan se ut eller vilken typ av 

föräldraroll eller föräldraansvar man bör inta. Som vi ser i resultaten av översikten har den 

kontrollerande föräldratypen inte en positiv effekt på barnens prestation utan istället hämmar 

den prestationen. Stödet, att skapa en strukturerad miljö, akademisk förstärkning, vart 

ansvaret bör ligga och föräldrarnas inställning är av yttersta vikt för hur barnen presterar i 

skolan och i synnerhet i läxor i ämnet matematik. Även om familjer med låg SES inte besitter 

en viss kunskap är det viktigt att belysa det för föräldrarna, att de kan hjälpa sina barn med 

matematik oavsett hinder som finns i vardagslivet för att barnet ska kunna prestera väl. Detta 

är även något som bekräftas i O'Sullivan et al. (2014) studie att trots begränsad ekonomi, 

familjer med låg SES, är det viktigt att hjälpa och stötta föräldrar och få dem att inse att de 

kan hjälpa sina barn till att prestera och få bra betyg i ämnet matematik. Vi anser att det är 

viktigt för verksamma lärare att ha ett syfte och mål med läxan/orna och att man inte endast 

skickar med läxor “bara för att”. 
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Frågor för vidare forskning 

En aspekt som är värd att nämna efter att ha granskat och identifierat samtliga artiklar för 

“frågor för vidare forskning” är bland annat att undersöka familjer som har en hög SES, hur 

föräldrarnas involvering och ansvar ser ut med barnens hemläxor samt om det skulle ha någon 

påverkan på deras matematikprestation. De flesta av våra artiklar behandlar elever och 

studenter från lägre åldrar och årskurser. Därför skulle det vara extra intressant att undersöka 

om familjer och barn\studenter vid högre åldrar drabbas eller gynnas beroende på låg eller 

hög socioekonomisk status.  

 

Eftersom uppfattningen om hur exempelvis föräldrar bör involvera sig vid barns läxor kanske 

skiljer sig åt beroende på hur andra elever och barn uppfattar det, är detta något vi anser är 

viktigt för vidare forskning och även något som Silinskas och Kikas (2017) belyser, att det 

bör göras empiriska studier för att kunna mäta föräldrars beteende ur ett elevperspektiv, i 

relation till läxor och prestation i skolan. Hong et al. (2010) belyser att förhållandena bland 

andra kontextuella faktorer som exempelvis lärarpåverkan, SES och elevernas matematiska 

självkoncept bör undersökas ytterligare. Detta är frågor som Silinskas och Kikas (2017) bland 

annat besvarar i sin studie, vilket vi anser är positivt att vi har med i vår kunskapsöversikt. 

 

En annan fråga som vi anser bör undersökas är huruvida pappans involvering och 

engagemang ser ut och hur det påverkar elevernas läxor och prestation i matematik, då de 

flesta studierna till stor del har kvinnor som deltagare. Som vi beskrivit tidigare kan det ha att 

göra med metodvalen och vem av föräldrarna som engagerar sig mest i barnens skolgång. Av 

den anledningen kan det vara intressant att undersöka pappans roll och påverkan.   

 

Eftersom de flesta studier inte kommer från Sverige är det också intressant att undersöka hur 

föräldrarnas roll, ansvar och värdering ser ut i Sverige. Skiljer sig dessa typer av föräldraroller 

eller värderingar i Sverige sig åt eller kan man generalisera resultaten från artiklarnas studie 

till svenska skolor och föräldrar?   

Slutsatser 

Våra slutsatser av denna kunskapsöversikt är att föräldrars involvering i matematikläxor har 

en effekt på elevens lärande men denna effekt är beroende av vilken typ av roll, ansvar och 

värdering en förälder har. Är man en förälder som kontrollerar sina barn, har en negativ 

inställning och har orealistiska förväntningar kan det skapa en negativ effekt som hämmar 

barnens prestation. Är man en förälder med en positiv inställning, skapar en strukturerad miljö 

i hemmet, och ger stöd och hjälp bidrar detta till en positiv effekt både på barnens prestation 

och på den egna självkänslan. Vi bedömer att våra slutsatser är trovärdiga eftersom de bygger 

på forskningsartiklar som är publicerade i kända tidskrifter, många är ofta citerade och alla är 

refereegranskade. Även den socioekonomiska statusen kan ha en påverkan på hur föräldrar 

väljer att involvera sig i barns matematikläxor. Föräldrarollen kan dock se olika ut beroende 

på den socioekonomiska statusen och effekten är inte entydig. Det finns därför behov av mer 

forskning för att bättre förstå effekter av föräldrarnas involvering i matematikläxor i relation 

till familjens socioekonomiska status. 
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Bilaga 2 Kartläggning  

Studie 

 

 

Syfte Urval Resultat 

Goforth, K. et 

al. 2013. 

Understanding 

mathematics 

achievement: an 

analysis of the 

effects of 

student and 

family factors. 

Educational 

Studies, 23(1), 

ss.1–20. 

Att undersöka påverkan 

av mindre undersökta 

variabler, familj och 

student faktor. Eftersom 

forskningen inte ägnats 

så mycket åt familjer och 

barn faktorns roll. 

747 studenter och dess 

familjer. Förskoleklass 

- årskurs 8. 29 skolor. 

Ungefär lika stora 

andelar av könen. Alla 

bodde i fattigdom och 

bodde på samma 

geografiska region. 

Forskning har visat det att familjer 

har en inverkan på barnets 

akademiska prestanda.  

Hong, Sehee et 

al. 2010.  

The reciprocal 

relationship 

between parental 

involvement and 

mathematics 

achievement: 

Autoregressive 

cross-lagged 

modeling.  

Journal of 

Experimental 

Education, 

78(4), ss.419–

439. 

Att undersöka de 

longitudinella ömsesidiga 

effekterna av två typer av 

föräldraansvar, föräldrars 

matematiska värde och 

akademisk förstärkning, 

av gymnasieelevernas 

matematik prestation 

med hjälp av data från 

longitudinella studie av 

amerikansk ungdom 

(LSAY) 

Använde 3116 

studenters (1490 tjejer 

och 1626 killar) 

undersökningar från 

Cohort 2 i 

Longitudinal Study of 

American Youth 

(LSAY).  

Resultat från dessa studier kunde 

endast bekräfta att det finns en 

betydande koppling mellan 

föräldraansvar och studentens 

akademiska prestation.  

Levpuscek, 

Melita Puklek 

& Zupancic, 

Maja, 2009. 

Math 

Achievement in 

Early 

Adolescence 

The Role of 

Parental 

Involvement, 

Teachers’ 

Behavior, and 

Students’ 

Motivational 

Beliefs About 

Att undersöka rollen av 

föräldraansvar utifrån 

elevers perspektiv (press, 

support, hjälp). 

samt 

matematiklärarens 

beteende gentemot 

elevernas motivation 

och prestation i 

matematik. 

 

 

365 elever i årskurs 8.  

191 tjejer, 174 killar. 

13 olika skolor från 

olika regioner i 

Slovenien. 

Resultatet visade att föräldrar  till 

lågpresterande barn i matematik 

sätter större press vilket också leder 

till att föräldrars misstro skapar en 

negativ tro hos barnens självförmåga 

för att kunna lyckas i matematik.  



 

 

Math. 

Journal of 

Early 

Adolescence, 

29(4), ss.541–

570.  

Maloney, E.A. 

et al. 2015. 

 

Intergenerational 

Effects of 

Parents’ Math 

Anxiety on 

Children’s Math 

Achievement 

and Anxiety. 

 

Psychological 

Science, 26(9), 

ss.1480–1488 

 

Syftet med studien var att 

få en bättre förståelse för 

varför vissa elever 

verkar/presterar sämre i 

matematik än andra  

438 (243 tjejer, 195 

killar). 185 elever 

årskurs 1. 253 elever i 

årskurs 2. 29 olika 

skolor (statliga och 

privata skolor). Även 

lärare och föräldrar 

Det visade sig att föräldrarnas 

matematiska ångest är negativ 

relaterat till barnens matteinlärning. 

O'Sullivan, 

R.H. et al 2014. 

 

Parental 

mathematics 

homework 

involvement of 

low income 

families with 

middle school 

students.  

 

School 

Community 

Journal, 24(2), 

ss.165–187. 

Undersöka förhållandet 

mellan olika metoder av 

föräldrar hjälp med 

matematikläxor, för 

elever med hög och låg 

prestation. Utgår från 

familjer med låg 

socioekonomisk status 

samt ta reda på effekten 

av föräldrar hjälp. 

79 elever i årskurs 

7&8. 48 elever i 7an, 

31 elever i 8:an och 

deras föräldrar samt 

matematik lärare. 

 

26 killar 

53 tjejer 

Oavsett prestationsnivå kom man 

fram till att föräldrar med låg SES-

status använde sig av struktur 

uppföljning först och sedan 

autonomi och direkt hjälp. Resultat 

visar även att föräldrar som har en 

struktur och engagerar sig i barns 

matematikläxor kan ha en positiv 

effekt för deras matematik prestation 

i skolan. 

Pezdek, K. et 

al. 2002. 

Children's 

mathematics 

achievement: 

The role of 

parents' 

perceptions and 

their 

involvement in 

homework. 

 

Journal of 

Educational 

Psychology, 

94(4), ss.771–

Att fokusera på 

föräldrarnas bedömning 

av barnens matematik 

prestation och om det 

finns en relation till 

barnens matematik 

prestation och hur 

mycket tid man 

spenderar på läxor.  

165 elever (Årskurs 4, 

5, 6) och föräldrar för 

studie 1  

Studie 2 - 215 elever 

och en förälder som 

hade i uppgift att fylla i 

frågeformulär. 

Det visade sig att föräldrar som 

spenderar mer tid på barnens 

matematikläxor ökar deras förmåga 

att exakt kunna bedöma deras 

prestation. Sambandet mellan 

prestation och antal timmar som 

föräldrarna lägger ner var både 

negativ och inte betydande.  



 

 

777. 

Silinskas, G & 

Kikas, E. 2017.  

 

Parental 

involvement in 

Math 

homework: 

Links to 

children’s 

performance and 

motivation. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Educational 

Research 41 (1), 

ss 1-21. 

Att undersöka sambandet 

mellan uppfattad 

föräldrakompetens i 

läxor och barns 

matematik prestation och 

motivation över tredje 

och sjätte klass. 

28 skolor (53 klasser), 

249 pojkar, 263 flickor 

från olika delar av 

Estland. Dagis- nionde 

klass. Endast barn vars 

mödrar gav sitt 

skriftliga samtycke 

93% gav samtycke. 

 

Urvalet av mödrar är 

otydlig. Det var 

betydligt fler mödrar 

än elever vilket 

skapade förvirring   

 

Studien undersökte longitudinella 

sammanslutningar mellan barns 

uppfattningar om föräldraansvar i 

matteläxa (kontroll och Stöd) och 

deras matematik prestanda och 

motivation (uppgift ihållighet 

beteende samt matematisk 

självkoncept). Det visade sig att låg 

självkoncept i matematik 

förutspådde ökad föräldrakontroll 

som i sin tur relaterade till låg 

matematisk prestanda, uppgifts 

ihållighet och matematisk 

självkoncept hos barnet.   

Van Voorhis, 

Frances L. 

2011. 

 

Adding Families 

to the 

Homework 

Equation: A 

Longitudinal 

Study of 

Mathematics 

Achievement. 

 

Education and 

Urban Society, 

43(3), ss.313–

338. 

 

 

Denna studie undersökte 

effekterna av veckovis 

interaktivt 

matematikprogram 

(lärare involverar 

föräldrar i skolarbete - 

TIPS) om familjens 

engagemang, känslor och 

attityder och student-

prestation 

2 års studie. 

 

1:a året 135 elever i år 

3 och föräldrar. 

66 TIPS, 69 “vanliga 

läxor”. 

 

2:a året 169 elever i år 

4 och föräldrar. 

80 TIPS, 89 “vanliga 

läxor”.  

 

4 grundskolor 

4 lärare 

Resultatet visade att TIPS-

programmet är till en stor fördel för 

familjer som använder sig av den. 

Programmet bidrar till mer positiva 

känslor och attityder i 

matematikläxor än de 

“traditionella” läxorna. Programmet 

erbjuder att barn och föräldrar får 

möjligheten att arbeta tillsammans 

vid tydliga instruktioner om hur 

läxan ska utföras. Detta kan vara en 

av anledningarna till att det skapar 

en positiv känsla hos båda parterna.  

Wilder, S. 2015. 

 

Parental 

involvement in 

mathematics: 

giving parents a 

voice. 

 

Education 3-13, 

45(1), ss.1-18. 

 

Undersöker vilka typer 

av föräldrar roller som är 

mest vanliga för barns 

matematik utbildning och 

om dessa roller varierar 

beroende på kön och 

etnicitet bland annat.  

173 föräldrar (138 

kvinnor, 35 män) 

1 skola 

45 förskoleklass 

föräldrar 

34 föräldrar - år 1 

47 föräldrar - år 2 

47 föräldrar - år 3 

 

2 kvinnliga lärare (1 

förskoleklass, 1 från år 

3) 

Föräldrar föredrar att ha en “lika-

partnerskap fokuserad” roll för barns 

matematiska utbildning. 

Huvudansvaret bör däremot ligga 

hos lärare. Kön påverkar föräldrar 

rollen medan etnicitet inte gör det. 

 

  



 

 

Bilaga 3 Kartläggning – Metod 

Land Metodval Artikel

ns 

slutsats

er 

relevant

a/trovär

diga 

svagheter/fel

källor 

Identifikation av 

kunskapsluckor/f

rågor för vidare 

forskning  

Hur ofta är 

artikeln 

citerad? 

Goforth, K et 

al. 2013. 

USA 

Kvantitativ- använde 

sig av WJ-III 

(Woodcock- Johnson 

III)- en sammandragen 

uppsättning som består 

av nio delprov som 

bedömer tre 

kursområden, läsning, 

matematik och skriftligt 

språk.  

kvalitativ- observation 

och feedback 

Ja! Svaghet- Alla 

deltagare 

bodde i 

samma 

geografiska 

region och 

levde i 

fattigdom. 

Därför är det 

inte 

förvånande att 

fattigdom inte 

fungerade som 

en signifikant 

förutsägelse 

för prestation, 

eftersom alla 

familjer stod 

inför en viss 

finansiell 

stress. 

När det gäller 

effekten av 

föräldrapessimism 

av barns prestation 

kan det vara 

användbart att 

avgöra om effekten 

av 

föräldrapessimism 

överförs till andra 

innehållsområden 

eller är isolerad för 

matematik samt 

om allmän 

pessimism har en 

annan effekt än 

den som är inriktad 

på skolan och 

lärandet. 

9 

Hong, Sehee 

et al. 2010.   

USA 

Använde student data 

som redan fanns i en 

undersökningar 

gjorda av Cohort 2 of 

the Longitudinal 

Study of American 

Youth ( LSAY)  

 Svaghet- 

endast två 

punkter 

användes för 

var och en av 

föräldrarnas 

engagemang 

konstruktioner

. 

Förhållandena 

bland andra 

kontextuella 

faktorer (t.ex. 

socioekonomisk 

status, inbördes 

inflytande, 

lärarpåverkan) och 

psykologiska 

motivationella 

influenser (t ex 

självverkan, 

elevernas 

matematiska 

självkoncept) 

behöver 

undersökas 

ytterligare 

51 



 

 

Levpuscek, 

M. P. & 

Zupancic, M. 

2009 

Slovenien 

Kvantitativt- Ett 

frågeformulär med två 

olika delar.  

 Svaghet- 

Faktorer som 

årskurser, 

egenskaper 

hos föräldrar 

och barn, 

familjebakgru

nd och 

föräldrarollen 

skulle ge en 

mer 

omfattande 

förklaring till 

elevernas 

prestation 

Rollen av olika 

aspekter för yngre 

barn och elever 

samt deras 

föräldrars 

akademiska stöd i 

relation till elevers 

prestation i skolan 

är ett ämne som 

kan undersökas för 

vidare forskning.  

102 

Maloney, 

E.A et al. 

2015 

USA 

Kvalitativ och 

kvantitativ. 

Elever- WJ-III, Child 

Math Angst 

Questionnaire (C-

MAQ) 

Föräldrar - sMARS. 

Lärare - sMARS, CKT-

M 

 Majoriteten av 

de svarande 

föräldrar och 

lärare var 

kvinnor. Det 

är möjligt att 

föräldrarnas 

kön kan spela 

roll i 

förhållandet 

mellan 

föräldrarnas 

matematiska 

ångest och 

barnets 

prestation i 

matematik när 

de ofta får 

hjälp med 

läxorna.  

Framtida studier 

behövs för att 

undersöka 

skillnader i 

lärmiljö som 

skapas av föräldrar 

med högre mot 

lägre matematisk 

ångest. 

54 

O'Sullivan, 

R.H et al. 

2014. 

USA 

 

Kvantitatv- 

Enkäter/frågeformulär 

med skala. 

 På grund av 

svårigheter 

med att 

rekrytera 

skolor att delta 

i denna studie 

var endast en 

skola 

inblandad i 

den aktuella 

studien och 

höjde några 

frågor om 

urval aspekten 

i den här 

studiens 

design. 

Fler studier behövs 

för att ytterligare 

undersöka 

skillnaderna i 

föräldraansvaret 

mellan 

matematikens 

läxor och läxor i 

andra ämnen, som 

vetenskap eller 

engelska och 

litteratur. 

14 



 

 

Pezdek, K. et 

al. 2002. 

USA 

Kvantitativ- Ett test 

utvecklat för just denna 

studie som mäter 

matematisk prestation. 

 Tar ej upp 

svagheter. 

Artikeln belyser 

inget för vidare 

forskning.  

126 

Silinskas, G. 

& Kikas, E. 

2017 

Olika delar 

av Estland, 

landsbygden 

och 

innerstad. 

Kvantitativ - 

Frågeformulär till 

förälder och barn.  

 Svaghet - 

De mesta av 

datainsamling

en var från 

barn och 

elever. Därför 

ska man vara 

försiktig och 

inte att 

generalisera 

resultatet i 

denna studie.  

För vidare 

forskning bör 

empiriska studier 

göras för att mäta 

verkligt 

föräldrabeteende 

och 

elveperspektivet i 

relation till läxor 

och prestation i 

skolan.  

1 

Van Voorhis, 

L. Frances. 

2011. 

USA 

Kvantitativ  

Programmet: TIPS 

(Teacher involve 

parents in schoolwork). 

 

 En svaghet 

med denna 

studie är att 

man inte har 

inkluderat så 

många lärare 

och skolor.  

För vidare 

forskning skulle 

man kunna 

observera och mäta 

mer detaljerat av 

lärarens 

genomförande på 

de interaktiva och 

normala 

läroprocesserna.  

54 

Wilder, S. 

2015.   USA 

Kvantitativt - 

Frågeformulär med 3 

olika delar.  

 Svaghet - 

Undersökning

en 

genomfördes 

endast på en 

skola vilket 

inte är 

generaliserbart

. 

För framtida 

undersökningar bör 

man undersöka 

föräldrars 

involvering och 

roll inom 

språkkunskap. 

Genom att 

undersöka 

konstruktionen av 

föräldraroller och 

språk kan det ge 

viktig information 

om föräldrars 

involvering och 

barns prestation i 

skolan.  

1 
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