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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning svenska, matematik och engelska, 

högskolepoäng 210 högskolepoäng 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: Föräldrasamverkan - med fokus på elevens kunskapsutveckling och 

läxor inom ämnet matematik  och läxor
 
Engelsk titel: Mathematics in school – parent cooperation with a focus on students’ 

knowledge development and homework  development and homework
 
Nyckelord: Matematik, samarbete, läxor, betyg, föräldramedverkan 
 
Författare: Josefin Andersson och Isabella Knutsson 
 
Handledare: Johanna Pejlare 
 
Examinator: Mary Larner 
 

 
BAKGRUND:  
 
Tidigare forskning visar att det är viktigt med föräldrasamverkan för elevens utveckling. 
Läroplanerna säger att vi ska ha ett samarbete mellan hemmet och skolan. Det finns inte så 
mycket forskning kring läxornas påverkan, den litteratur som finns är mer diskussionsartad. 
 
SYFTE: 
 
Vårt syfte med arbetet är att ta reda på hur föräldrarna ser på samarbete mellan hemmet och 
skolan inom ämnet matematik. Vi har avgränsat oss genom att välja två aspekter kring 
samarbete. Den första aspekten är föräldrarnas syn på deras möjlighet att följa sitt barns 
kunskapsutveckling inom ämnet, då med fokus på betyg och det andra är läxor. 
 
METOD: 
 
Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning som grundar sig på 29 stycken enkätsvar. För 
att stödja vår enkätundersökning gjorde vi också fyra kvalitativa telefonintervjuer. 
  
RESULTAT: 
Vi kom fram till att föräldrar är generellt nöjda med informationen kring sitt barns utveckling 
i ämnet matematik. De vill dock ha mer, eller mycket mer, information kring sitt barns 
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kunskapsnivå och om dagens undervisningsmetoder. Föräldrarna är positivt inställda till 
läxor. 
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1. Inledning 

Vi har valt att undersöka hur föräldrar upplever ett eventuellt rådande samarbete mellan 
hemmet och skolan inom ämnet matematik. Vi har lagt fokus på läxor och möjligheten för 
föräldrarna att följa sitt barns utveckling inom ämnet.  

Vi vill i vår kommande yrkesroll ha ett nära samarbete med föräldrarna och då framförallt 
inom ämnet matematik eftersom matematik är ett utav de tre kärnämnena, men det finns också 
ytterligare anledningar som gjort att vi intresserat oss för ämnet. Bland annat vill regeringen 
att skolan särskilt skall satsa på detta ämne eftersom det framkommit i OECD-rapporter 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) att svenska elevers 
matematikkunskaper har sjunkit i förhållande till andra länder.  

Under vår utbildning har vi sett lärarnas syn och hört deras tankar kring samarbete men inte 
fått någon insyn i föräldrarnas upplevelser. Vi tycker därför att vår undersökning är viktig för 
oss och även för andra i lärarkåren. I Lpo-94 poängteras att skolan tillsammans med hemmet 
skall hjälpa eleven att nå sin optimala utveckling, här vill vi då undersöka hur föräldrarna ser 
på läxor som en del av deras barns kunskapsutveckling. I och med att det under höstterminen 
2008 införts obligatoriska skriftliga omdömen anser vi det intressant att se föräldrars syn på 
saken. Vi vill också undersöka om föräldrarna är intresserade av eventuella betyg för en 
tydligare information kring deras barns utveckling inom ämnet matematik. 

2. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka föräldrars syn på samarbete med skolan inom ämnet matematik, vi 
utgår ifrån undersökningsfrågorna nedan.  

Undersökningsfrågor 

• Vilken syn har föräldrarna när det gäller möjligheterna att följa sitt barns utveckling 
inom ämnet matematik? 

• Vilken syn har föräldrarna kring läxor i ämnet matematik? 

3. Bakgrund 

3.1 Föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan är ett begrepp som i denna undersökning innebär det samarbete som sker 
mellan hemmet och skolan. I Svenska Akademins ordlista förklaras samarbete som 
gemensamt arbete och det är också så vi använder begreppet föräldrasamverkan i denna 
undersökningsrapport, att hemmet och skolan skall tillsammans arbeta för att eleven ska nå 
optimal utveckling. Detta samarbete kan innefatta många olika områden där hemmet och 
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skolan samverkar kring barnet. Som vi skrev tidigare kommer vi fokusera dels på samverkan 
kring barnets utveckling och dels på läxor, då inom ämnet matematik, eftersom vi anser att 
dessa två delar är centrala. Begreppet föräldrasamverkan innebär ett aktivt deltagande av både 
hem och skola, där man ger varandra insyn i de världar där man möts kring barnet. Andersson 
(2004) skriver att samarbete innebär att alla inblandade är delaktiga och vet vad som är deras 
ansvar för att nå det uppsatta målet. Han menar vidare att det är av stor vikt att de vuxna runt 
eleven samverkar genom fortlöpande kontakt och information kring barnets skolsituation. 

3.2 Historiskt perspektiv - Läroplaner 

3.2.1 Föräldrasamverkan 

I Lgr-69 (Läroplanen för grundskolan 1969) kan man läsa att det ska finnas en samverkan 
mellan hem och skola för att skapa goda förutsättningar för elevens utvecklig. Att det är i 
första hand skolan som bär ansvaret för samarbetet och det är viktigt att hemmet får 
information om barnets beteende och arbete i skolan. Vad det gäller matematikundervisningen 
så ska den utgå från elevens erfarenheter och föreställningar samt grundas på förståelse. 
Många av de föräldrar som deltagit i undersökningen har förmodligen gått i skolan med Lgr-
69 som aktuell läroplan eller under en utländsk läroplan. Johansson & Johansson (2005) 
skriver i sin undersökning om föräldrars inställning till matematik att föräldrar oftast inte har 
genomfört sin skolgång under den läroplan som vi har idag utan har enbart erfarenheter från 
läroplaner före Lpo-94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994), och att detta gör 
att föräldrar har svårt att förstå vilka krav som ställs på deras barn i dagens 
matematikundervisning. De menar vidare att lärare borde bli bättre på att förmedla till 
föräldrar vad som sker i skolan. Författarna skriver att det krävs av pedagogen att man har en 
förståelse till föräldrarnas attityder, och bakgrunden till dem, för att kunna skapa ett gott 
samarbete. 

I Lgr-80 (Läroplanen för grundskolan 1980) skriver man om hur viktigt det är med ett 
fungerande samarbete mellan hemmet och skolan, skolan ska aktivt söka upp föräldrarna och 
kontakten bör inte begränsas till ett par tillfällen per år. Skolans ansvar blir här större, än vad 
som beskrivs i Lgr-96, för att samarbetet ska fungera.  

I Lpo-94 står följande: Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 

skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling 

och lärande (s. 14). Det står också att alla som arbetar i skolan skall försöka skapa ett gott 
samarbete med elevens vårdnadshavare. Det står också att läraren skall: samverka med och 

fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, 

och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta 

respekt för elevens integritet (s.14). Vad som står i läroplanerna är aktuellt för oss som 
nyblivna lärare, och det är därför relevant att forska kring hur det praktiseras och upplevs i 
verkligheten.   
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Om vi ser på förändringen kring synen på samarbete från de tidigare läroplanerna kan man se 
att det har gått från att i Lgr-69 vara ett ansvar som helt ligger på skolan, till att i Lpo-94 vara 
ett gemensamt ansvar mellan skolan och vårdnadshavarna. I de tidigare läroplanerna tycks 
också samarbetet mer handla om information till föräldrar medan det i Lpo-94 talas om 
samverkan med föräldrarna.  

3.2.2 Läxor 

Hellsten (1997) påpekar att begreppet läxa inte nämns i Lpo-94. I Lgr-62 och Lgr-69 har man 
skrivit mycket om läxor, och hemuppgifter nämns där som ett sätt att befästa kunskap och 
färdigheter. Hellsten skriver vidare att man i Lgr-62 kan läsa följande huvuddelen av det med 

skolan förbundna arbetet bör eleverna utföra på skoltid (s. 57). I Lgr-69 kan man läsa samma 
mening men man har då bytt ut ordet bör mot skall.   

3.3 Att följa sitt barns kunskapsutveckling inom ämnet matematik  

3.3.1 Ämnet matematik 

OECD: s undersökning PISA (Programme for International Student Assessment), syftar till att 
se hur elever i slutet av grundskolan har förvärvat de kunskaper som är viktiga för 
samhällslivet och en del i denna undersökning är matematik. Den första PISA-
undersökningen gjordes år 2000. Enligt PISA 2003 är de svenska elevernas resultat i 
matematik något över OECD genomsnittet. Det är nio länder som är signifikant bättre än 

Sverige och elva länder som är signifikant sämre(PISA 2003, s.83). Man kan av 
undersökningen få fram att flera länder har förbättrats från år 2000 till år 2003 men det har 
dock Sverige inte lyckats med. 

Ytterligare en undersökning med färskare resultat har gjorts, TIMSS 2007 (Trends in 
International Mathematics and Science Study), den visar på samma nedgående trend. Av de 
59 deltagande länderna så placerar sig svenska elever i årskurs åtta på en 15:e plats. Sverige 
har försämrat sina resultat sedan 2003 och hamnar under genomsnittet bland de EU/OECD 
länder som ingår (Mullis, I & Martin, M. m.fl., 2007).  

3.3.2 Föräldrasamverkan 

I Flising, Fredriksson & Lunds (1996) rapport om föräldrars inställning till matematik, som är 
en kvalitativ enkätundersökning där de kom fram till att föräldrar är öppna till förändring 
inom matematiken och ser ett värde i matematikkunskaper, kan man läsa om 
föräldrasamverkans historia i skolan. Förr handlade föräldrasamverkan i skolan enbart om att 
övertyga föräldrarna om att det gjordes ett bra jobb i skolan. Idag handlar det mer om 
medinflytande och medverkan. Eventuellt har de deltagande föräldrar i vår undersökning varit 
med om denna förändring i skolan. Författarna menar vidare att samarbetet måste kännas så 
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meningsfullt att alla parter väljer att prioritera detta framför alla övriga uppgifter och plikter 
som de har.  

Kumpula & Udén (2007) skriver i sin undersökning att de kommit fram till att samverkan 
mellan hem och skola inverkar gynnsamt på barns lärande. Studien genomfördes med hjälp av 
lärarintervjuer samt litteraturstudier. I rapporten kan man läsa att de lärare som de undersökt 
sett samverkan som viktigt för att informera föräldrarna om hur matematikundervisningen 
bedrivs, eftersom den inte ser likadan ut idag som när de gick i skolan. Lärarna i 
undersökningen anser att det är viktigt att upplysa föräldrarna om att de kan och att de bör tror 
på sig själva, och att vi lärare också visar för föräldrarna hur viktiga de är för sina barn. 
Kumpula & Udén menar att föräldrarnas inställning till matematik påverkar elevernas 
utveckling i ämnet.  

I styrdokumenten, från ett utdrag ur grundskoleförordningen (1994:1194) 7 kap; Betyg m.m., 
står det att vårdnadshavaren kan begära av läraren att få ett komplement i form av skriftlig 
information i samband med utvecklingssamtalen. Men denna skriftliga information får dock 
inte vara av betygskaraktär.  

3.3.3 Betyg och bedömning 

Tholin (2003) menar att betyg är något positiv i den bemärkelsen att de är bra vid antagning 
till högre studier, som sporre för elever och som information om hur det går för eleven i 
skolan. Det negativa med betygen är att de inte ger tillräckligt bra och givande information, 
stressar och pressar eleverna och är inte rättvisa.  

Jönsson, doktorand vid Malmö högskola, berättar i en artikel för lärarnas tidning att forskning 
visar på att betyg inte fungerar när det gäller att höja motivationen hos elever. Jönsson 
berättar vidare att den bästa utvecklingen sker av skriftlig bedömning som visar på elevens 
styrkor och svagheter och är relaterad till kursplanemålen. Han går långt i sin kritik mot betyg 
och menar att det enda syftet som betyg kan fungera som är urvalssyfte (Rudhe, E. 2008-04-
11).  

Black (2004), en forskare kring betyg från School of Education King's College London, 
skriver i en rapport att betyg kan vara ett hjälpmedel i kunskapsutvecklingen om det används 
för att ge eleverna respons och hjälp med hur de ska arbeta vidare. Black talar om formativ 
bedömning. Formativ bedömning sker då läraren i olika sammanhang iakttar eleven och 
uppmärksammar olika sätt som eleven visar sin kunskap. Denna formativa bedömning kan i 
praktiken exempelvis ske genom samtal och diskussioner med eleven, eller då eleven utför en 
praktisk handling där eleven visar sina kunskaper. Författaren menar att formativ bedömning 
grundar sig på att olika elever kan visa sina rätta kunskaper på olika sätt. Det traditionella 
sättet att visa sina kunskaper på; via skriftliga prov, kan en del elever ha väldigt svårt för och 
de får inte en rättvis chans att visa sina egentliga kunskaper. Den formativa bedömningens 
motsats är summativ bedömning, vilket innebär att man enbart ser till elevens resultat vid 
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enskilda tillfällen som vid prov. Man ser inte till helheten eller till den enskilde elevens 
behov, utan enbart vad eleven presterar vid detta specifika provtillfälle.   

Som Black (2004) beskriver så innebär också den formativa bedömningen att man använder 
grunden till bedömningen för att arbeta vidare med elevens utveckling. Att säga till en elev att 
han/hon måste jobba hårdare för att nå sitt mål är inte en formativ bedömning enligt. Enligt 
Black handlar formativ bedömning istället om att på ett tydligt sätt visa var eleven befinner 
sig just nu, vart man är på väg och hur man ska komma dit. När man arbetar med bedömning 
ur ett formativt perspektiv ska alla parter kring eleven vara delaktiga, föräldrar, elev och 
lärare ska alla vara insatta i de uppsatta mål man strävar mot. Alla ska veta vad den enskilda 
personens ansvar är för att eleven ska nå sina uppsatta mål, samt att varje person ska ge sin 
egen syn på vart eleven ligger just nu. Black skriver också att bedömningen är formativ då 
eleven får feedback som hon/han kan använda sig av för att kunna utvecklas vidare och när 
läraren använder bedömningen som ett hjälpmedel i undervisningens fortsatta framtoning.  

Vidare menar också författaren att bedömning bör ha en summativ aspekt, som i form av 
betyg, där lärare har en samsyn kring hur bedömningen ska se ut. En möjlighet att bryta ner 
bedömningen i mindre beståndsdelar för att tydligare bekräfta var eleven befinner sig. Alla 
olika bedömningssätt kan alltså var både formativa och summativa beroende på hur läraren 
och eleven använder sig av dem. Ett betyg är av summativ art men kan bygga på en formativ 
grund. Alltså att betyg är summativ då det bara är en bokstav som skall beskriva en enskild 
elevs kunskaper. Om man sedan använder sig av betyget som en fingervisning, om var eleven 
befinner sig kunskapsmässigt, och analyserar varför eleven fick just det betyget och hur man 
skall jobba vidare för att eleven skall utvecklas till nästa kunskapsnivå, använder man sig av 
det summativa betyget som en formativ grund (Black, 2004).  

 

3.4 Läxor 

3.4.1 Positivt perspektiv  

Bengtsson, Miletic, Miletic (2007) har i sin studie, med hjälp av enkäter och intervjuer, sett 
över läxans förespråkare och motståndare. De upptäckte att de som är positiva till läxläsning 
ofta ser det som ett sätt att lära för livet, att ta ansvar och förbereda eleverna inför fortsatta 
studier. Det är bra att sitta ensam och repetera för att befästa kunskapen ytterligare och få den 
att bestå i ett längre perspektiv. Detta skulle också stämma överens med vad Thelen (2008) 
skriver om Vygotskijs proximala utvecklingsteori där eleven lär sig tillsammans med en 
person som kommit längre i sin kunskapsutveckling och som kan stödja eleven att förvärva ny 
kunskap. I skolan lär sig eleven med stöd av läraren men för att eleven skall kunna 
tillgodogöra sig den nya kunskapen behöver eleven också testa dessa på egen hand och då kan 
läxor ses som ett bra tillfälle för detta.  
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Thelen (2008) skriver vidare om Trautwein (2007) som i sin undersökning kom fram till att 
tiden i sig som lades ner på läxor inte hade någon effekt på kunskapsutvecklingen, utan själva 
läxornas uppgifter visade sig ge positiva resultat. Han kunde inte se något samband mellan 
tiden och den ansträngning eleven lade ner på läxorna och menar på att man måste skilja 
dessa två aspekter av läxläsning åt. Ju mer tid man lägger ner på läxor behöver inte innebära 
ett bättre resultat, utan det är själva ansträngningen och form av uppgift som kan ge positiva 
effekter på elevens kunskapsutveckling.  

Leppimaa & Lilljebjörn (2007) som undersökt hur lärare ser på läxor, genom att intervjua sex 
lärare i årskurs 7-9, kom fram till att lärare ser många bra funktioner med läxor. Exempel på 
sådana funktioner var; fördjupa sina kunskaper, repetera, möjlighet att arbeta självständigt och 
förberedelse för högre studier. De menar vidare att det finns lite forskning på området, lärarna 
som de intervjuar visar på motsägelsefulla tankar och har lite forskningsbaserad kunskap. I 
lärarnas tidning nr.9/2008 kan man läsa om en undersökning som de har utfört på 391 
grundskolelärare, där har det framkommit att det enbart var tolv, av de 391, som inte gav 
läxor till sina elever. De flesta ansåg läxor som positivt för inlärningen och av de saker som 
lärarna angav som positiva effekter var bl.a. att eleverna skulle bli självständiga och själva ta 
ansvar samt att lärarna ville få föräldrarna delaktiga i undervisningen(Sundström, U. 2008-05-
07). 

3.4.2 Kritiskt perspektiv  

Thelen (2008) skriver också att pendeln kring om matematikläxor är bra eller dåligt svänger 
kraftigt och vid sekelskiftet vände pendeln och läxor blev något negativ i USA. Det har förts 
en diskussion även i Sverige de senaste åren kring för och nackdelar med läxor. En av 
rösterna i denna debatt är Schwarz1 som under sin föreläsning säger att läxor inte är något 
som passar in i dagens värderingar om en skola för alla. Hon menar att läxor inte ger alla barn 
samma möjligheter eftersom alla inte har samma stöttning hemifrån, och att forskning visar på 
att barn från studievana hem premieras i dagen skola. Hon tror också att vi i skolan idag är 
medskapande till den press och stress som många barn känner.  

Hellsten (1997) konstaterar i sin studie att läxor är ett begrepp som ofta inte nämns i litteratur, 
läroböcker eller under lärarutbildningen. Han har funnit att fenomenet läxa kan bestå av 
nästan vad som helst, ändå har många en tro att det ger positiva effekter bara den kallas läxa. 
Hellsten skriver att det finns forskning som tyder på att läxor inte alls har någon effekt för 
kunskapsinhämtningen hos yngre elever. Detta grundar han på Coopers forskningsöversikt 
från 1989. Han menar vidare att Cooper, trots sitt resultat, försöker att bagatellisera detta och 

                                                 
 

1 Anneli Schwarz, Föreläsning; Ledarskap  (2008-04-29) Högskolan i Borås 
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ändå rekommenderar läxläsning i yngre åldrar. Om detta skriver Hellström följande Det tycks 

som om läxan definitionsmässigt ska vara värdefull (s.215). 

4. Teoretiskt förhållningssätt 

4.1 Sociokulturellt perspektiv enligt Säljö 

Säljö (2000) skriver att en förutsättning för att utveckla kunskap är att de inblandade har olika 
mycket kunskap och på så vis kan hjälpa varandra framåt. Grundtanken i detta sociokulturella 
perspektiv är det sociala samspelet. Vi lär oss genom relationer med andra människor och 
lärande sker inte enbart i huvudet på eleven utan individens omgivning har stor betydelse. 
Barnets sätt att tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten är ett resultat av dess sociala 
och kulturella erfarenheter. Dysthe (2003) skriver, enligt Vygotskijs teori kring 
utvecklingszoner, att det barnet inte klarar av idag det klarar barnet av på egen hand imorgon 
om de får hjälp av en kompetent vuxen; en äldre kamrat, lärare eller förälder. 

Enligt Säljö (2000) är kommunikation en central del för lärandet ur ett sociokulturellt 
perspektiv, individen blir delaktig i kunskap genom kommunikation. Att kommunicera 
handlar om att samspela med andra människor, vi lär av varandra, om vi går tillbaka till 
bondesamhället så var det familjen och dess omgivning man lärde av. I dagens samhälle har 
vi skapat institutionaliserade miljöer för lärande t.ex. skolan, för att vi ska kunna lära oss de 
mer specialiserade kunskaper som krävs idag. Säljö menar att de viktigaste kunskaperna 
tillägnar vi oss inte i skolan utan tillsammans med familj, vänner, föreningar, arbetsplatser 
o.s.v. Lärande är ett resultat av all mänsklig verksamhet. 

Säljö (2000) skriver att tänkandet enligt Vygotskij innebär att man för ett resonemang med sig 
själv, ett ”inre tal”. När man ska lösa en uppgift på egen hand har man bara sitt eget tänkande 
som stöd medan om man är tillsammans med andra, och är flera, kan man genom talet föra 
tänkandet framåt. Man får på så vis tillgång till andras tankar och analyser.  

Vår tanke med att utgå från ett sociokulturellt perspektiv är att vi i vår undersökning vill se på 
föräldrars medverkan i barnets utveckling i ämnet matematik. Vårt syfte är att se om föräldrar 
upplever att de har någon möjlighet att hjälpa sitt barn vid bl.a. läxläsning. Vi vill också 
undersöka om föräldrarna känner att de får tillräcklig med information, vid bl.a. 
utvecklingssamtal, för att kunna följa barnets utveckling och då kunna se nästa zon för 
utveckling hos barnet. Vi tror att en utgångspunkt kring att människor lär sig i relationer med 
andra, och att föräldrar kan hjälpa sina barn att klara av något som de sedan kommer klara av 
själva, är en bra utgångspunkt för vår undersökning. Det är viktigt att se kommunikationens 
betydelse för lärandet, det är inte bara i skolan som barnet lär utan dess omgivning har en 
minst lika stor påverkan på utvecklingen. När vi senare analyserar vårt resultat tror vi att 
denna utgångspunkt kommer vara en viktig del eftersom vi i och med detta ser relationer, 
samverkan och samspel som en del i lärandet. 
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4.2 Utvecklingsekologisk teori enligt Bronfenbrenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiration till figuren har vi hämtat i Flising m.fl. (196, s.50), samt Björklid & Fishbuin (1992, s.102), där 

liknande bilder finns. 

Vi har valt att i vårt arbete utgå ifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, i bilden 
ovan har vi gjort en beskrivning av vad i teorin som vi kommer att fokusera på i vår 
undersökning. Teorin går ut på att barnet är omringat av samhällets olika system och kan inte 
undvika att påverkas av dem. I det yttersta systemet befinner sig kommun och stat, de system 
som ligger närmare barnet innefattar t.ex. skola, familj och kamrater (Bronfenbrenner, 1981). 
Det är svårare att påverka systemen ju längre ifrån oss de är, det är alltså lättast för människan 
att påverka personer omkring sig och svårare att påverka kommun och stat. Man påverkas 
även av de delar i samhället som man inte kommer i direkt kontakt med (Björklid & Fishbuin, 
1992).  

Om man ser det som att barnet är längst inne i mitten av systemet så kommer det i början av 
sitt liv mest att påverkas av familjen och släkten. Ju äldre barnet blir desto fler delar börjar 
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ingå i dess närmaste system, exempelvis förskola, skola, grannskap, kamrater o.s.v. Alla dessa 
delar har en inverkan på barnet. Alla delarna är beroende av varandra och ett samarbete 
mellan delarna har både positiva och negativa effekter för barnet. Man kan se det som olika 
relationer som alla påverkar barnet (Flising, Fredriksson & Lund, 1996).  

I bilden kan man se den del i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska miljöstruktur som vår 
underökning kommer att fokusera på, alltså de nivåer i systemet som ligger närmast barnet. Vi 
kommer att titta på hur dessa relationer samspelar och på det viset påverkar barnet. Vårt syfte 
är att se hur samarbetet mellan skolan och hemmet ser ut. Enligt Bronfenbrenner (1981) 
fungerar systemen kring barnet i relation till varandra, skola och hem är två sådana delar i 
systemet närmast barnet som därför har stor påverkan, relationen mellan dessa båda system är 
viktig för barnets utveckling. Vi anser att vi i vår analys kan använda oss av denna 
utgångspunkt eftersom vi genom den vet att det finns en relation mellan skola och hem, och 
att båda dessa delar påverkar barnet i samspel med varandra. Hur relationen mellan hem och 
skola ser ut kommer därför vara en viktig del i barnets utveckling. 

4.3 Relationen mellan teorierna 

Om vi ser tillbaka på det Säljö (2000) skriver kring det sociokulturella perspektivet så lär vi 
oss i samspel med andra och genom kommunikation, lärandet sker i alla sammanhang i livet 
och inte enbart i skolan. Om vi då kopplar detta till utvecklingsekologin där hela samhället 
påverkar barnet på olika hög nivå så kan vi tänka oss att alla system runt barnet har betydelse 
för dess kunskapsutveckling. Om vi kan skapa ett bra samarbete mellan olika parter runt 
barnet, där alla är medvetna om barnets utveckling så uppstår fler möjligheter och situationer 
där barnet kan utvecklas på ett optimalt sätt.  

Enligt Vygotskijs teori kring utvecklingszoner (Säljö, 2000) så krävs det personer runt barnet 
som bär på mer kunskap än barnet och på så vis kan hjälpa han/hon att befinna sig i sin 
närmaste zon för utveckling. I skolarbetet ser det oftast ut på det sättet, läraren stödjer eleven i 
dess nästa zon för utveckling. När det kommer till utveckling i hemmet så krävs det ett 
samarbete med familjen för att också de ska kunna vara stöd i denna nästa zon för utveckling. 
Enligt utvecklingsekologin har både skola och hem stor påverkan på barnet och relationen 
mellan dem är viktig för att de ska kunna samspela kring barnet. Om man väljer att använda 
sig av t.ex. läxor så blir det viktigt att samarbetet mellan parterna fungerar så att man kan 
samspela kring barnets utveckling och se till så att barnet befinner sig i den optimala 
utvecklingszonen både i hemmet och i skolan.   
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5. Metod  

5.1 Val av metod 

5.1.1 Enkät  

Vi använde oss av enkäter som ett redskap i vår undersökning. Ejvegård (1996) skriver att 
enkäter är bäst att använda sig av när man skall undersöka vanligt folk och man efterfrågar 
deras attityder, smak och åsikter. Eftersom vi inte efterfrågar någon expertis faktakunskaper, 
utan vanligt folk och deras uppfattningar, ansåg vi att en enkätundersökning var mest relevant 
i detta arbete. Vi efterfrågade också ett större antal föräldrar och deras subjektiva 
uppfattningar och hade vi använt oss av enbart intervjuer hade vi varit tvungna att skära ner i 
antalet undersökningspersoner vilket inte var önskvärt.     

Trost (2001) beskriver att man brukar skilja mellan två olika typer av enkäter; postenkäter och 
gruppenkäter. Postenkäter brukar oftast skickas via posten men av ekonomiska skäl började 
vissa företag använda interposten för utskick och insamling. På senare tid har man även börjat 
använda sig av e-post eller att enkäterna liggs ut på Internet där den enskilde får skriva ut och 
besvara enkäten. Författaren skriver att gruppenkäter används ofta i sammanhang då flera 
personer är samlade vid ett och samma tillfälle, som under en lektion exempelvis. Då har den 
forskande tillfälle att vara närvarande och det kan ske ett möte mellan den som undersöker 
och urvalsgruppen. De som skall besvara enkäten har då möjlighet att ställa eventuella frågor 
och den som undersöker kan motivera de svarande att ge så ärliga svar som möjligt. Eftersom 
vi inte hade hela gruppen föräldrar samlade vid ett och samma tillfälle, genomförde vi 
postenkäter då vi skickade hem enkäten med eleven.  

5.1.2 Intervju 

I vår undersökning använde vi oss också av telefonintervjuer. Vi ville stärka vår 
enkätundersökning och ringde upp fyra av de svarande för att göra en mindre telefonintervju 
och ställa ytterligare några följdfrågor utifrån de redan besvarade enkätsvaren.  

5.2. Kvalitativ och kvantitativ metod 

Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning då vi delade ut enkäter till en större mängd 
urvalsgrupp. Hade vi valt en kvalitativ metod, som exempelvis en kvalitativ intervju, hade det 
hindrat oss i urvalet eftersom antalet medverkande då hade blivit färre och urvalet begränsat i 
antal. Den kvantitativa metoden är den vanligaste typen av studie och Trost (2001) skriver att 
den i allmänhet kanske är den mest accepterade som folk anser som mest trovärdig. Men 
författaren vänder sig mot detta och menar på att den kvantitativa och den kvalitativa metoden 
är lika viktiga och att dessa typer ofta kan kombineras med varandra. Denna typ av 
kombination är något som vi använt oss av i vår undersökning då vi också använde oss av 



Högskolan i Borås    
Josefin Andersson och Isabella Knutsson 
 
 

 

 

16 

mindre telefonintervjuer. När man ska göra en kvalitativ undersökning går man längre ner på 
djupet och försöker förstå och se mönster, då kan intervjuer vara ett bra redskap för att uppnå 
den förståelsen. Detta ansåg vi var relevant i vår undersökning då vi ville få en ökad förståelse 
kring hur föräldrarna tänkt när de besvarat enkäten och gjorde därför fyra stycken mindre 
telefonintervjuer.    

5.3. Vetenskapsteori 

Enkätundersökningen vi gjort är av positivismens inriktning eftersom vi sammanställt data 
som sen kan jämföras med varandra. Positivismens inriktning bygger på gammal västerländs 
kunskap som går ut på att kunskapen skall vara absolut och säker och resultaten forskarna 
inom positivismen kommer fram till ska vara mätbara och jämförbara (Patel & Davidsson, 
1994). Vi skulle kunna genomföra samma undersökning på andra skolor eller i andra länder 
för att sen jämföra med denna. Thurén (2007) skriver dock att dagens forskare är medvetna 
om problematiken i att uppnå säker kunskap, vilket också vi är medvetna om när vi analyserat 
den insamlade datan. 

Vi anser dock att vår enkätstudie inte faller helt under denna vetenskapliga inriktning 
eftersom vi vill undersöka föräldrarnas upplevelser och inte hur ofta eller hur många gånger 
något sker. I enkäten gav vi utrymme för personliga svar och även i våra fyra 
telefonintervjuer, utan några svarsalternativ, då vi i hermeneutikens tecken kunde tolka och 
försöka förstå svaren. Hermeneutik är raka motsatsen till positivismen och istället för 
vetenskaplig karaktär så präglas den av humanistiska tankar. Inom hermeneutiken vill man, 
som Patel & Davidsson (1994) skriver, få en förståelse för mänsklig vara och själva 
forskningsobjektet är människors upplevelser och erfarenheter. Eftersom vi i vår 
undersökning ville undersöka föräldrarnas upplevelser och uppfattningar kring samarbete 
stämmer även hermeneutikens inriktning in på vår undersökning.  

5.4 Urval 

Vi har valt att göra vår undersökning på föräldrar till elever i årskurs fem och sex. Vi har delat 
ut enkäterna på två olika skolor där den ena ligger i ett mångkulturellt område och den andra i 
en homogen stadsdel. Trots att det är en mindre undersökning vi gör, kände vi det väsentligt 
att få en bred urvalsgrupp. Bell (1993) skriver Oavsett hur liten undersökningen är, bör man 

alltid sträva efter att få ett så representativt urval som möjligt (s. 111). Eftersom dagens skola 
blir mer och mer mångkulturell ansåg vi det väsentligt att även få med föräldrar med annan 
etnisk bakgrund i vår enkätundersökning. Sammanlagt delade vi ut enkäter till fyra olika 
klasser, två klasser på vardera skola. Av de 78 enkäterna vi delade ut fick vi in 29 svar. I 
enkäterna frågade vi de svarande om vi fick möjlighet att kontakta dem för eventuella 
följdfrågor. Av dem som svarade ja på denna fråga kontaktade vi i efterhand fyra personer 
som vi valt p.g.a. att vi funnit deras svar intressanta.    
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5.5 Genomförande 

Innan vi påbörjade vår enkätundersökning så informerade vi klassföreståndarna om att vi ville 
göra en undersökning med föräldrarna till deras elever. När vi fick klassföreståndarnas 
tillstånd skrev vi ett missivbrev (bilaga 1) till föräldrarna som vi skickade med deras barn 
hem. I brevet eftersträvade vi att vara kortfattade men ändå med mycket information (Trost, 
2001). Vi ville att brevet skulle vara inbjudande och ha en positiv klang så att så många som 
möjligt ville besvara enkäten och delta i vår undersökning. Efter föräldrarna fått missivbreven 
väntade vi några dagar och delade sen ut enkäten (bilaga 2). Eleverna fick ta med sig 
enkäterna hem till föräldrarna och de som ville svara och delta i undersökningen gjorde det, 
och eleverna fick sen ta med sig enkäterna till skolan igen där vi samlade in dem.   

När vi sammanställt resultaten valde vi ut fyra enkäterna som svarat att vi fick ringa för att 
ställa ytterligare frågor. Vi gjorde fyra stycken telefonintervjuer där vi ställde några vidare 
frågor kring deras redan besvarade enkäter.  

Vi samlade in enkäterna och sammanställde dem för att försöka se olika mönster. För varje 
fråga och svarsalternativ räknade vi fram hur många som svarat på varje. Vi delade även in 
enkäterna i olika högar beroende på den svarandes utbildning. Vi har inte tagit hänsyn till från 
vilken skola vi samlat in enkäterna utan enbart till föräldrarnas utbildning. Efter vi gjort 
sammanställningen valde vi att göra några kortare telefonintervjuer för att få mer information 
kring föräldrarnas enkätsvar. Vi analyserade sedan dessa svar genom att se hur lika 
föräldrarnas intervjusvar var med de enkätsvar vi bearbetat, och om vi kunde finna några 
mönster.  

Vi har sökt efter relevant litteratur och forskning för vår undersökning på bibliotek och på 
Internet i olika databaser som ERIC, som är den största pedagogiska databasen (Bell, 1993). 

5.6 Forskningsetik 

Eftersom vi i vår undersökning använde oss av enkäter tog vi hänsyn till vissa etiska aspekter. 
Vi var noga med att i god tid informera eleverna, deras vårdnadshavare och lärare om 
undersökningen. Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) bör man informera 
deltagarna, och även få vårdnadshavares samtycke, de skriver följande Forskaren skall 

inhämta uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall bör samtycke 

dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare… (s. 9). Vi behövde egentligen inte 
föräldrarnas samtycke skriftligt eftersom de fick ta beslutet hemma i lugn och ro om de ville 
delta eller ej. Ville de inte delta lämnade de inte tillbaka enkäten, valet låg på föräldrarna att 
delta eller ej och vi lät föräldrarna ta beslutet utan våra uppmanande kommentarer. 
Enkätdeltagandet var alltså frivilligt vilket innebar att vi tog hänsyn till de föräldrar som inte 
ville delta.  
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Trost (2001) skriver om yrkesetiken och att många överväganden måste göras Dem vi vill 

fråga måste verkligen svara frivilligt och får inte övertalas att svara. Ibland är 

gränsdragningen svår. Är det egentligen försvarbart att skicka många påminnelser och att 

kanske göra påminnelser per telefon? (s. 46). Vi gjorde aldrig några påminnelser till våra 
föräldrar utan övervägde att stå tillbaka och låta föräldrarna helt ta beslutet.  

I vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) står det också att vi måste behandla de 
uppgifter vi får om barn, elever, andra vuxna och verksamheten enligt de reglerna om 
konfidentialitet och sekretess. Det innebär att vi inte nämner vare sig namn, skola eller vilket 
år vi genomförde undersökningen. Vi tar även hänsyn till den tystnadsplikt som råder inom 
verksamheten. I det missivbrev vi delade ut till föräldrarna, där vi berättade om vår 
undersökning, informerade vi dem även om att enkäten var anonym.  
 Vad vi dock i efterhand förstått är ett stort misstag, är att vi bad föräldrarna 
skriva deras barns namn i enkäten. Detta går emot de riktlinjer vetenskapsrådet ger om 
anonymitet och skulle vi göra om enkäten skulle vi ha gjort annorlunda och tagit bort den 
förfrågan.  

5.7 Bortfallsanalys 

Vi delade ut 78 enkäter och vi fick tillbaka 29 stycken. 14 enkäter från den ena skolan och 15 
stycken från den andra, alltså fick vi tillbaka ungefär lika många enkätsvar från de båda 
skolorna. Detta innebar ett mycket stort bortfall, 63 %, från vår ursprungliga urvalsgrupp. 
Endast 37 % kunde användas i vår undersökning. Innan vi delade ut missivbreven och 
enkäterna, förstod vi att det skulle falla bort en stor mängd enkätsvar och var beredda på det 
stora bortfallet från urvalsgruppen. Utav de 29 enkäterna var det 16 stycken, av de svarande, 
som angav deras telefonnummer och vi fick deras tillåtelse att ringa upp om vi hade övriga 
frågor. Utav dessa 16 valde vi ut fyra stycken som vi ville ställa följdfrågor till.  

Varför så många valde att inte besvara enkäten kan bero på tidsbrist hos föräldern. Att ta sig 
tid i den stressade vardagen för att besvara en enkät är möjligtvis inte högsta prioritet hos 
föräldrarna. Det kan också bero på att föräldrarna inte fått hem informationen kring vår 
undersökning och enkäten, och att föräldern på så sätt inte fick möjlighet att besvara den. En 
tredje anledning till att det var ett så pass stort bortfall är att vi i enkäten bad dem skriva 
elevens namn, vilket gjorde att föräldern som besvarade enkäten i detta fall inte blev anonym 
inför elevens lärare. De mest kritiska föräldrarna kan ha valt, med respekt för läraren, att inte 
besvara enkäten eftersom det fanns en stor risk att läraren läste igenom enkätsvaren innan vi 
samlade in enkäterna. Trost (2001) skriver att Om skillnaderna mellan populationen eller 

urvalet och de insamlade data ör stor skall man vara försiktig med de slutsatser man drar 

från bearbetning av data (s. 119). Eventuellt kan detta stämma överens med vår undersökning 
då endast 37 % från vår urvalsgrupp var delaktiga i enkätundersökningen, och utav dessa 
deltagande var många positivt inställda till samarbetet. De mest kritiska rösterna kan ha varit 
de som befanns sig i bortfallet och som då inte visade sig i den bearbetade datan.      
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5.8 Tillförlitlighet och giltighet  

Det visade sig att vi inte fick in så många svar som vi önskat, vilket ger en mindre 
tillförlitlighet än om vi hade fått in en större mängd enkätsvar. Ju fler som svarar på enkäten 
desto tillförlitligare blir också undersökningen. Vi kan ju aldrig representera alla föräldrar i 
vårt samhälle utan undersökningen grundar sig på de föräldrar som deltog och de svar vi fick 
in. Vi valde en bred urvalsgrupp där vi försöker representera olika grupper av samhället, som 
exempelvis kön, etnicitet och samhällsklasser. När vi började vår undersökning var vi 
medvetna om att vi kanske inte får tillräckligt med deltagare som vi räknar med, och detta 
präglar givetvis resultatet.  

Vi försökte ha en hög reliabilitet, som innebär tillförlitlighet, då vi eftersträvade efter att 
använda oss av ett enkelt svenskt språk i vår enkät som så många som möjligt skulle förstå. 
Hade vi använt oss av ett mer svårbegripligt och fackligt språk hade vi förmodligen fått en 
lägre reliabilitet än den som råder på vår undersökning. Vi försökte undvika att språkliga 
missförstånd kunde inträffa och påverka resultatet. Trost (2001) skriver att om jag däremot 

använder mig av…och vanliga ord så uppfattar kanske i stort sett alla frågan …och jag får 

hög grad av reliabilitet (s. 61). Eftersom vi utförde vår undersökning även på en 
mångkulturell skola så fanns ändå risken att dessa språkliga missförstånd förekom. Dessa 
missförstånd var påtagliga under de två av de fyra intervjuerna vi gjorde. Vid flertalet 
tillfällen hade intervjuare och intervjupersonen svårigheter att förstå och kommunicera med 
varandra under telefonintervjun. Detta innebar att reliabiliteten inte var lika hög i dessa två 
telefonintervjuer som det var med de två återstående då kommunikationen var mycket 
tydligare och bredare. Dessa språkliga missförstånd kan också ha förekommit då föräldrarna 
besvarade på enkäten vilket också innebär en minskning av reliabiliteten. 

I en av intervjuerna framkom att den svarande ville ändra sitt svar från det intervjupersonen 
tidigare besvarat i enkäten. Den svarande sa att hon var stressad då hon genomförde enkäten 
och då givit felaktiga svar. Detta innebär att vi inte får lika hög reliabilitet i vår undersökning 
då eventuellt fler än den svarande ovan i efterhand skulle vilja ändra sina svar i enkäten. Med 
detta inte sagt att det bestämt är så, men möjligheten finns och detta är något vi tagit hänsyn 
till då vi bearbetat och analyserat datan.   

6. Resultat 

29 stycken svarade på vår enkät. Under några frågor har vissa utelämnat svar. Vi valde att 
inledningsvis i vår enkät ha med en fråga kring den svarandes utbildning för att vi skulle ha 
möjlighet att kunna uppmärksamma något eventuellt mönster och samband mellan 
föräldrarnas utbildning och svar i enkäten. När vi sedan bearbetade datan fann vi ej mönster 
eller samband mellan föräldrarnas utbildning och deras svar i enkäten och har därför valt att 
inte fördjupat oss kring detta.  
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I enkäten frågade vi också om vi fick möjlighet att kontakta den svarande för eventuella 
följdfrågor. Därför har vi i efterhand kontaktat fyra av de svarande för att ställa några 
följdfrågor. Vi nämner intervjupersonerna här som Karl, Nick, Linda och Maria. Karl och 
Nick är föräldrar med annan etnisk bakgrund än den svenska. Alla nämnda namn är fiktiva, 
alltså påhittade för undersökningen. 

6.1 Enkätresultaten  

I detta kapitel redovisar vi resultaten av vissa utvalda enkätfrågor i diagram som är relevanta 
för att få svar på vårt syfte. Vi visar först tre diagram som är kopplat till hur föräldrarna 
upplever att de kan följa sitt barns kunskapsutveckling inom matematik. Det första 
diagrammet (figur 1) visar frågan kring vad föräldrarna anser om informationen från skolans 
håll, det andra (figur 2) hur de upplever samarbetet och det tredje diagrammet (figur 3) visar 
vad föräldrarna anser om betyg som hjälpmedel för att följa sitt barns kunskapsutveckling.   

I kapitel 6.1.2 redovisar vi två diagram som är av betydelse för att få svar på vår andra 
undersökningsfråga som rör vad föräldrar har för syn på läxor. Dels om de uppfattar sig säkra 
när de skall hjälpa sitt barn med läxläsningen (figur 4) och om de önskar ett ökat samarbete 
med skolan kring sitt barns läxläsning (figur 5).  

6.1.1 Att följa sitt barns kunskapsutveckling 

Figur 1 

Vi kom fram till att föräldrarna som deltagit i vår studie generellt är nöjda med den 
information de får från skolan kring sitt barns utveckling inom ämnet matematik. Fyra av de 
29 svarande svarade mycket nöjd, 17 stycken nöjd, sex stycken ganska nöjd och två svarade 
att de inte alls var nöjda. Eftersom vårt syfte är att ta reda på föräldrarnas syn kring 
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möjligheterna att följa sitt barns kunskapsutveckling inom matematik, var det intressant att se 
att majoriteten av de svarande var nöjda med den information de får från skolan kring sitt 
barns kunskapsutveckling. Anmärkningsvärt är dock att det är två som svarade att de inte alls 
var nöjda. 

Figur 2 

Majoriteten, 21 av de 29 svarande, upplevde att det förekom ett samarbete mellan skolan och 
hemmet kring ämnet matematik. Utav dessa 21 svarade tre stycken ja, mycket, och 18 stycken 
ja, ibland. Sex stycken ansåg att det förekom ett samarbete men dock sällan, och två stycken 
upplevde aldrig något samarbete. På föregående fråga (figur 1) är det två som svarat att de 
inte alls är nöjda med den information de får, här är det också två personer som besvarat att 
det aldrig förekommer något samarbete mellan hemmet och skolan. Vi blev intresserade av att 
se om dessa två personer var samma, men så var inte fallet.  
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Figur 3 

22 av de 29 svarande ansåg att betyg skulle kunna vara ett hjälpmedel för att följa sitt barns 
kunskapsutveckling inom ämnet matematik. Tio av dessa 22 svarade ja, mycket bra och tolv 
stycken ja, troligen bra. Sju ansåg att det inte skulle vara ett hjälpmedel. Eftersom vi sökte 
svar på vilken syn föräldrarna har kring möjlighet att följa sitt barns kunskapsutveckling var 
vi nyfikna på om de ansåg att betyg skulle vara ett hjälpmedel. Majoriteten anser att betyg 
skulle kunna vara ett hjälpmedel men man kan också utläsa av resultatet (figur 3) att många är 
tveksamma och helt emot betyg.  

På fråga nummer nio; Vad tycker du skulle kunna förbättras vad det gäller samarbetet mellan 

hemmet och skolan kring ditt barns utveckling inom ämnet matematik?, valde många att inte 
svara. Vi gjorde en sammanställning av de svar vi fått in och fick följande svar: 

• Föräldrarna vill ha mer information från skolan kring vad deras barn har svårt med i 
ämnet matematik för att eleverna då kan jobba mer med det de har svårt för i ämnet 
hemma. De vill också ha information kring vilka metoder som används i dagens skola, 
exempelvis divisionsmodeller.  

• Individuella läxor  
• Samarbete med fritids; läxhjälp och frivilliga lekfulla aktiviteter som gynnar 

matematikinlärningen som exempelvis Montessorimaterial och roliga experiment.  
• Önskvärt med tätare omdömen och utvecklingssamtal 
• Större lyhördhet från skolans håll, vara mer uppmärksam på hemmets reaktioner. 
• Många som svarade hade inga förslag p.g.a. att de var nöjda med den rådande 

situationen. 
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6.1.2 Läxor 

Här följer resultatet från några av de frågor som berör föräldrarnas inställning till läxor och 
hur de skulle kunna tänka sig ett samarbete med skolan kring läxläsningen. Dessa frågor är 
relevanta för att få svar på vår andra frågeställning kring föräldrars syn kring läxor eftersom 
de ger oss en överblick över föräldrarnas tankar och åsikter. Vi har valt att presentera vissa 
frågor i löpande text.  

Vi frågade de svarande om deras allmänna inställning till läxor (fråga 10, se bilaga 2) inom 
ämnet matematik och det visade sig att samtliga 29 svarande var positiva. Nio svarade mycket 

positiv och de resterande 20 svarade positiv. Alla de 29 svarande angav också att de upplevde 
att matematikläxor var stimulerande (fråga 14, bilaga 2) för deras barns kunskapsutveckling 
inom ämnet matematik. Vi uppfattade dessa svar som att föräldrarna har en positiv syn kring 
läxor, och detta finner vi mycket intressant eftersom dessa resultat bidrar till att ge oss svar på 

vår andra frågeställning kring vilken syn föräldrarna har kring läxor i ämnet matematik.  

Figur 4 

De flesta, 24 stycken, känner sig säkra när de skall hjälpa sitt barn med läxläsningen (figur 4). 
Utav dessa 24 svarade nio mycket säker och 15 säker. Två svarade osäker varav en mycket 

osäker. I en enkät var det uteblivet svar vilket resulterade i att diagrammen visar på enbart 28 
enkätsvar. 
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Figur 5 

Majoriteten ville ha ett ökat samarbete mellan skolan och hemmet kring barnets läxor inom 
ämnet matematik. Två svarade ja, mycket, 16 mycket och tio stycken svarade nej. I en av 
enkäterna fann vi uteblivet svar därför visar diagrammet enbart på 28 enkätsvar. Majoriteten 
av de svarande ville alltså ha ett ökat samarbete vad gäller läxläsningen inom matematik, trots 
att de flesta känner sig säkra när de skall hjälpa sitt barn (figur 4).  

På fråga nummer 16; Har du egna tankar och idéer kring hur man skulle kunna skapa ett 

önskvärt samarbete mellan hemmet och skolan kring ditt barns läxläsning inom ämnet 

matematik?, valde många att inte svara. Av de svar vi fått har vi gjort en sammanställning: 

• Att eleven i slutet av veckan gör en utvärdering av sin arbetsinsats och inlärning. Detta 
för att kunna jobba vidare med det som eleven hade svårt för och göra en planering av 
skolarbetet utifrån den gjorda utvärderingen. 

• Läxläsning och matematikuppgifter på fritids. Att barnen skall ha möjlighet till att 
”leka in” matematikkunskaper.  

• Läxor i form av ”veckans kluring” där föräldrar och elev får lösa uppgifter 
tillsammans.  

• Uppdatering av dagens metodik så föräldrarna kan hjälpa sitt barn på samma vis som 
läraren lär ut i skolan.  

• Bra idé med matematikkväll. 
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6.2 Telefonintervjuresultaten  

6.2.1 Sitt barns kunskapsutveckling 

Kring detta ämne var det främst Karl som hade en stark önskan om att stärka hans insyn i sitt 
barns kunskapsutveckling. Han markerade tydligt att han inte alls vet hur hans barn ligger till 
i ämnet matematik, och vi gjorde tolkningen att detta oroade honom. Hans förslag var att 
skolan skulle skicka hem papper om hur det går för hans barn i matematiken och vad de 
behöver träna på hemma.  

Nick sa i intervjun att han önskade att sitt barn fick mer hjälp av skolan. Detta tolkar vi som 
att Nick tror extrahjälpen från skolan skulle stimulera sitt barns kunskapsutveckling.  

Linda har en stark önskan om att betyg skall införas även på mellanstadiet. Linda menar att 
det är viktigt för henne att se var i jämförelse med de andra i klassen hennes barn ligger till 
kunskapsmässigt vill se jämförelser i klassen…ligger mitt barn på topp, medel i klassen? Jag 

vill ju då gärna ha betyg. Hon säger att hon tycker det är viktigt med betyg på mellanstadiet 
då det i sjuan öppnar sig en helt ny värld,. Hon vet att sitt barn klarar målen men önskar ändå 
få mer information, i form av betyg, om sitt barns kunskaper så man vet lite mer liksom.  

Maria ansåg inte att hon behövde mer inblick, eller hjälp från skolan, i sitt barns 
kunskapsutveckling inom ämnet matematik. Vi kom heller inte in på ämnet betyg och kan 
därför inte redovisa hennes, eller de övriga intervjuades, åsikter i den frågan. 

6.2.2 Utvecklingssamtal 

Karl uttryckte en önskan om att skolan skulle ha fler och tätare utvecklingssamtal. Han sade 
också i intervjun att han ansåg att informationen vid utvecklingssamtalen vara för lite, vilket 
också kan vara en orsak till hans önskemål. Som man kan läsa i stycket 6.2.1 ville Karl ha en 
större inblick i sitt barns kunskapsutveckling inom matematiken, detta tror vi också bidrar tills 
hans önskemål om fler och tätare utvecklingssamtal med skolan. 

Även Maria hade ett önskemål kring utvecklingssamtalen och det var att man från skolans 
håll skulle lägga mer tid under samtalen på de tre kärnämnena; matematik, engelska och 
svenska. Hon säger i intervjun Ligger man efter i femman så blir det ännu värre…kanske man 

sen också ligger efter i åttan, och menar på att det är lättare att göra en åtgärd ju tidigare man 
upptäcker att eleven har svårt för ett visst ämne. Vi tolkar Marias svar att hon anser att de tre 
kärnämnena är de viktigaste i undervisningen och att man under utvecklingssamtalen därför 
bör prioritera dessa och lägga ett större fokus på dessa ämnen.  

I intervjuerna med Nick och Linda kom vi aldrig in på ämnet utvecklingssamtal och har därför 
inte deras åsikter med att redovisa.  
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6.2.3 Information 

Karl, Maria och Linda nämnde alla en önskan om mer information från skolan, vad denna 
information skulle bestå av var dock av olika slag. Karl ville ha information kring vad 
eleverna gör på mattelektionerna och hur det går för sitt barn i ämnet. Maria sade att hon ej 
behövde mer information kring sitt barn utan direkt till henne själv, hur hon som mamma kan 
hjälpa sitt barn med skolarbetet på bästa sätt. Linda hade en tredje önskan och hon ville ha 
reda på vad som sker i skolan på ett mer allmänt plan.  

Linda nämner att hon vill ha en större inblick i skolan värld, inte bara inom matematiken utan 
allmänt, socialt och i andra ämnen. Hon vill ha mer information kring sitt barns allmänna 
situation i skolan, vad som händer i och utanför klassrummet. Linda säger att hon får reda på 
mycket information från sitt barn men skulle också vilja ha informationen från läraren. Vi 
frågade henne hur detta skulle kunna se ut och om Linda hade några egna förslag hur 
informationen skulle kunna nås till föräldrarna, och hon svarade att läraren kan skicka ut 
veckobrev. Hon nämnde också att läraren kan ringa men säger snabbt att det kan mottagas 
olika av föräldrarna; positivt som negativt.  

I intervjun med Nick nämner han inget kring information från skolan.  

6.2.4 Läxor  

6.2.4.1 Elevperspektiv 

Linda, Nick och Maria var positivt inställda till läxor, ämnet kommer aldrig på tal i intervjun 
med Karl. Både Linda och Nick uttrycker att läxor är positivt för deras barns 
kunskapsutveckling. Nick säger att han tror att läxor gör hans barn bättre på matte, och vi 
uppfattar det som om att han är mycket övertygad om detta. Linda säger att hon absolut kan se 
en kunskapsutveckling hos sitt barn när de gör läxorna tillsammans. Hon nämner just 
problemlösning som en uppgift där hon ser utvecklingen; vid problemlösning, man bollar 

ihop, klurar tillsammans…man kan se på olika sätt.  

Även Maria tycker att läxor är bra och talar då inom alla ämnen,  jag tycker läxor är bra över 

huvudtaget…svårare när man sitter många…lättare hemma  i lugn och ro,  ingen stress från 

omgivningen. Hon säger också att läxläsningen kanske inte har samma positiva effekt på alla 
barn, och menar på att behoven kan variera.  

6.2.4.2 Föräldraperspektiv 

Alla utom Linda önskade ett ökat stöd från skolan vad gäller läxläsningen med sina barn. 
Linda säger dock att mycket har hänt sedan de själva gick i skolan och att hon inte alltid vet 
hur man skall lösa uppgifterna, men det brukar lösa sig då hennes barn förklarar och sedan 
kan de gå vidare i läxläsningen. Även Maria poängterar att räknesätten har förändrats sen de 
själva gick i skolan och att hon skulle vilja ha mer information kring det. Maria säger 
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räknesätten ändras hela tiden från när vi gick i skolan…svårare nu med äldre barn också. 
När intervjuaren frågar efter konkreta tips säger hon att man skulle kunna ha ett föräldramöte i 
skolan med genomgång, svårt att bara skicka ut ett papper utan man måste kunna föra en 

dialog och diskutera. I enkäten hade Maria fyllt i att hon tyckte de var en mycket god idé med 
matematikkväll, vilket stämmer överens med hennes intervjusvar.  

Varken Karl eller Nick nämner något om hur det var när de själva gick i skolan men säger att 
de inte vet hur de skall hjälpa sitt barn med läxläsningen och vill ha stöd från skolan. När vi 
frågar Nick om han hade något förslag hur det stödet från skolan skulle kunna se ut, har han 
inga egna förslag och vet inte hur skolan skulle kunna hjälpa honom. Vi ställde aldrig denna 
fråga i intervjun med Karl.  

7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  

Eftersom undersökning gjorts på två skolor i Sverige, på sammanlagt fyra klasser, har vi 
grundat vår undersökning på 29 stycken enkäter. Vi kan inte dra några generella slutsatser 
utan bara till de föräldrar som deltagit i undersökningen. Självklart kan undersökningen ändå 
vara en fingervisning om hur det kan se ut och vilka uppfattningar föräldrar kan ha kring 
samarbetet till skolan. När vi har bearbetat datan har vi inte tagit hänsyn till ifrån vilken skola 
föräldrarnas barn tillhör och vi har heller inte analyserat om det finns skillnader mellan de två 
skolorna. Vi valde dock att i enkäten ha en fråga kring deras utbildning för att se om vi kunde 
se något mönster bland förälderns utbildning och dess svar, vilket vi inte kunde.  

Intervjupersonerna Karl och Nick hade annan etnisk bakgrund än den svenska och har 
svenska som andraspråk. Detta kan innebära att frågorna och svaren kan ha misstolkats av 
respektive part i intervjusituationen, och påverkar då resultatet i undersökningen. En utav de 
svarande i intervjun sade också, när vi läste upp ett utav hennes enkätsvar för att ställa en 
följdfråga, att hon måste ha varit stressad när hon svarade på enkäten eftersom hon nu ville 
ändra sitt svar. Detta kan också ha varit genomgående för de flesta föräldrar som besvarat 
enkäten, att de varit stressade och egentligen inte givit helt korrekta svar. Självklart påverkar 
detta också resultatet och något man måste ta hänsyn till när man dra slutsatser från den 
bearbetade datan.  

7.1.1 Att följa sitt barns kunskapsutveckling 

Åtta, av de 29 som svarade, angav att de kände sig osäkra på var sitt barn låg i förhållande till 
uppnåendemålen i ämnet matematik. Utav dessa åtta svarade fyra föräldrar nej, önskar mer på 
frågan om de upplever att informationen de får under utvecklingssamtalen är tillräcklig för att 
följa sitt barns utveckling inom ämnet matematik. De flesta föräldrar i vår enkätundersökning 
var ändå nöjda med den information de får från skolan kring sitt barns utveckling inom ämnet 
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matematik, men önskar ändå mer information och tätare kontakt. 18 stycken av de 29 
svarande önskade mer information kring sitt barns kunskapsutveckling i samband med 
utvecklingssamtalen. I ett av telefonsamtalen framkom från Karl att information kring sitt 
barn uppkom enbart i samband med utvecklingssamtalen och att det var önskvärt med mer 
löpande information, om hur det går för barnet och vad den behöver mer hjälp med, iform av 
brev och papper men också fler och tätare utvecklingssamtal. Föräldrarna som deltog i vår 
undersökning kanske inte är medvetna om att de har rätt till ett skriftligt komplement till 
utvecklingssamtalen som kan förtydliga den information de får. I grundskoleförordningen står 
det om föräldrarnas rättigheter att på begäran kräva detta komplement.  

Fyra utav dessa ovannämnda åtta svarade nej, förmodligen inte eller nej, absolut inte på 
frågan om de ansåg att betyg skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för att lättare kunna följa 
sitt barns utveckling i ämnet matematik. Intervjupersonen Linda har dock en annan åsikt i 
betygfrågan och är positiv till betyg. Hon berättar att hon gärna vill veta hur hennes barn 
ligger till i jämförelse med de övriga i klassen, och tycker då att betyg skulle vara ett bra 
komplement till detta. Som Tholin (2003) också nämner, så är just en av fördelarna med betyg 
att kunna se hur det går för eleven. Linda nämner också att under utvecklingssamtalen får hon 
reda på att hennes barn uppnår målen i ämnet matematik, men vill ha ytterligare information 
så man vet lite mer liksom.  

Majoriteten i vår enkätundersökning tyckte att betyg skulle kunna vara ett hjälpmedel för att 
följa sitt barns kunskapsutveckling. Black (2004) menar att betyg kan vara ett bra hjälpmedel 
om det används på rätt sätt, för att arbeta vidare mot de uppsatta målen. Han menar också att 
det kan vara bra med en summativ del i bedömningen, t.ex. betyg där lärare bryter ner 
bedömningen i mindre beståndsdelar för att förtydliga, men detta ska bara vara en del i 
bedömningen, det viktigaste är att ge eleven feedback. På två enkäter hade de svarande 
antecknat att det var önskvärt med betyg från årskurs 6, men inte tidigare. Två stycken ansåg 
att det absolut inte skulle kunna vara ett hjälpmedel. Regeringen, med skolministern Jan 
Björklund i spetsen (Stockholm City, 2008 & Newsdesk, 2006), diskuterar för tillfället att 
införa ett betygssystem där man kommer att ge betyg till eleverna redan i årskurs 6. Det 
verkar som om de flesta föräldrar i vår undersökning då skulle vara positiva till detta förslag.  

Som man kan läsa ovan, under rubriken Enkätresultaten, så svarade 21 av 29 att de upplevde 
att det förekom ett samarbete mellan hemmet och skolan. Detta stämmer överens med skolans 
uppdrag, i enlighet med Lpo-94, att tillsammans med vårdnadshavare försöka skapa ett gott 
samarbete som skall gynna elevens kunskapsutveckling. Andersson (2004) trycker också på 
vikten av att de vuxna runt eleven samverkar genom fortlöpande kontakt och information 
kring barnets skolsituation. Eftersom då 21 av de 29 svarande ansåg att de förekom samarbete 
så anser vi att skolan till viss del har lyckats och fullföljt sitt uppdrag. Men eftersom de 
resterande åtta svarade att det sällan eller aldrig förekom något samarbete har skolan 
fortfarande en bra bit kvar och man har en del att jobba med vad det gäller uppdraget kring 
samarbetet med hemmet. Dessa åtta kan anses som en liten skara men i detta sammanhang 
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utgör de ca 28 % av de svarande, och om detta är generellt för alla föräldrar finns det 
anledning att dessa bör uppmärksammas. Två av dessa åtta svarade nej, aldrig men samma 
personer svarade samtidigt att de var ganska nöjda med informationen de får från skolan kring 
sitt barns utveckling. Vi spekulerar kring om det skulle kunna vara så att dessa föräldrar 
känner att de får mindre information kring just ämnet matematik? Det kanske är skillnad i hur 
mycket information föräldrar får kring sitt barns utveckling mellan de tre olika kärnämnena? 
Detta är intressanta frågor att diskutera vidare kring, men inget som vi kan få något svar på i 
vår enkätundersökning.      
 Enligt Bronfenbrenners teori kring utvecklingsekologi är relationen mellan skola 
och hem mycket viktig för barnets utveckling. Barnet påverkas av alla system i dess närhet 
där hemmet och skolan är exempel på sådana system. Om personerna runt barnet har 
kännedom och kunskap om de olika systemen kring barnet så blir systemet kring barnet 
kraftigare. Vad som sker i det ena systemet får då betydelse för vad som sker i de andra 
systemen. Därför understryker Bronfenbrenner betydelsen av att det finns länkar mellan de 
olika miljöerna och systemen kring barnet (Björklid & Fishbuin, 1992).  

Av de få som skrev svar på fråga nio; Vad tycker du skulle kunna förbättras vad det gäller 

samarbetet mellan hemmet och skolan kring ditt barns utveckling inom ämnet matematik? så 
märker vi att det är önskvärt med mer information från skolan vad det gäller att få reda på vad 
just deras barn har svårt med, så de kan jobba mer med just det området. Karl säger under 
intervjun att han är mycket osäker på vilken nivå hans barn ligger inom ämnet matematik och 
vad de jobbar med på lektionstid. Vi uppfattar honom som orolig för sitt barn och uttrycker, 
även i sina enkätsvar, att sitt barn har svårt för ämnet och inlärningen. Han känner sig osäker 
på vilket sätt han ska hjälpa sitt barn med läxläsningen, han vet inte vilken metod han ska 
använda och skriver i enkäten att han vill att skolan skall sätta in mer resurser till sitt barn för 
stöd och hjälp.      
 Flera föräldrar i enkäten uttrycker att de vill få kunskap om dagens 
undervisningsmetodik så de på bästa sätt kan hjälpa sitt barn med de hemuppgifter barnen får 
med sig från skolan. Även intervjupersonerna säger att de upplever att undervisningssätten har 
förändrats från när de gick i skolan, och att de då känner sig osäkra när de skall hjälpa sina 
barn med läxläsningen. Kumpula & Udén (2007) skriver i sin undersökning om vikten av att 
vi i skolan informerar föräldrarna hur vår undervisningsmetodik ser ut idag, eftersom det kan 
skilja sig från när föräldrarna själva gick i skolan. Även Johansson & Johansson (2005) 
skriver att föräldrar inte har genomfört sin skolgång under den läroplan som vi har idag, utan 
har genomgått sin skolgång från läroplaner före Lpo-94, och att detta då kan innebära att 
föräldrarna inte är införstådda i dagens undervisning och metodik. Maria säger i intervjun att 
man skulle kunna ha ett föräldramöte där man får räkna matte och ha en dialog och ett samtal 
kring uppgifterna.  

En utav de svarande på enkäten ansåg också att det kunde vara en god idé med läxhjälp från 
fritids, och att det kunde finnas lekfullt arbetsmaterial där barnen under kreativa och frivilliga 
förhållanden skulle få möjlighet att använda sig av matematiken även efter skoltid. Ytterligare 



Högskolan i Borås    
Josefin Andersson och Isabella Knutsson 
 
 

 

 

30 

ett förslag på förbättringar var att ha läxor i form av ”veckans kluring” där förälder och elev 
får möjlighet att lösa uppgiften tillsammans. Detta är enligt Vygotskijs sociokulturella teori 
kring utvecklingszoner (Säljö, 2000) en bra form av läxa där en vuxen kan hjälpa barnet att 
klara av en uppgift som ligger i barnets nästa zon för utveckling. Alltså en uppgift som är lite 
svårare än vad barnet brukar klara av, men tillsammans med en vuxen går det bra och nästa 
gång klarar barnet av det på egen hand.  

7.1.2 Läxor 

I enkätundersökningen gav en av de svarande förslag på att införa individuella hemläxor där 
barnets behov stod i fokus. Detta stämmer väl överens med dagens syn på individuell 
undervisning. I Lpo-94 kan man läsa följande Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov…Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Det finns olika vägar att nå målen…Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

(s. 4). Vi anser att läxor bör ses som en del av undervisningen och bör därför också utgå ifrån 
den läroplan som skall styra undervisningen som säger att vi ska ta hänsyn till varje individ.   

Utav de 29 föräldrar som svarade på enkäten så var alla positiva till läxläsning, nio stycken 
svarade att de var mycket positiva. Alla angav också att de ansåg att läxorna stimulerade deras 
barns kunskapsutveckling i ämnet matematik. Thelen (2008) skriver om Vygotskijs 
utvecklingszoner där kunskapsutvecklingen hos eleven sker tillsammans och i samspel med 
en vuxen. Men för att eleven skall kunna tillgodogöra sig denna nya kunskap fulländigt 
behöver eleven också testa sina nyförvärvade kunskaper på egen hand. Thelen skriver då att 
läsningen hemma kan vara ett sätt att testa dessa nya kunskaper utan stöd av läraren, och läxor 
blir då ett viktigt inslag i elevens lärande och kunskapsutveckling. This independent work is 

how the student acquire competence in the new skill. Homework is the independent practice. 

(sid. 10). Thelen skriver också om Trautwein (2007) som inte ser något samband mellan tiden 
och den ansträngning eleven lägger ner på läxorna och menar på att man måste skilja dessa 
två aspekter av läxläsning åt. Ju mer tid man lägger ner på läxor behöver inte innebära ett 
bättre resultat, utan det är själva ansträngningen och form av uppgift som kan ge positiva 
effekter på elevens kunskapsutveckling.  

Future researchers on the relationship of homework and achievement should consider 

this study. This study demonstrates that there is a positive relationship between 

homework and achievement at both the class and student level. There are many 

homework ariables other then time on homework that need to be examined. (s. 13) 

Eftersom så många var positivt inställda, och ansåg att läxor är stimulerande för deras barns 
kunskapsutveckling, frågar vi oss varför alla föräldrar var så entydigt eniga. Det är intressant 
att fundera över varför alla föräldrar var så positiva och varför de inte funderar över några 
negativa effekter med läxor. Har de inte hört talas om debatten eller tycker de inte att det är 
relevanta påståenden? Som Hellsten (1997) skriver så verkar många tro att om det är en läxa 
så har det positiva effekt på inlärningen oavsett vad läxan innebär. Det kanske är i denna tro 
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många av dagens föräldrar lever, är det en läxa så har det positiv effekt på inlärningen. 
Forskning visar dock på att det inte behöver vara så. Som vi nämnt tidigare skriver Hellsten 
också att det finns forskning som tyder på att läxor inte alls har någon effekt för 
kunskapsinhämtningen hos yngre elever.    
 Det är ytterligare intressant att spekulera kring varför så många föräldrar är 
positivt inställda när man funderar över debatten kring en skola för alla. Om läxor skall vara 
en del av skolan krävs det att alla har samma förutsättningar, som vi tolkar det innebär det att 
föräldrar måste vara villiga och ha möjlighet att hjälpa sina barn vid läxläsning, och det är inte 
alla föräldrar. Barn med studievana föräldrar skulle således kunna ha fördel av läxor. Detta 
går alltså inte ihop med slagorden att den svenska skolan skall vara en skola för alla.    

Enligt ett sociokulturellt perspektiv skulle läxor kunna vara en fördel om de görs tillsammans 
med en vuxen eftersom en förutsättning för utveckling är att barnet vistas med någon som har 
mer kunskap, och på så vis kan hjälpa barnet att nå framåt. Man lär i kommunikation med 
andra och skolan är inte den enda institution där kunskap utvecklas (Säljö, 2000). Om läxan 
ges på ett sådant plan att den kan göras tillsammans med en vuxen och om den kräver 
kommunikation och konkret arbete i hemmet kan den enligt detta perspektiv fungera i ett 
lärande syfte.  

När vi i enkätundersökningen frågade om de svarande kände sig säkra när de skulle hjälpa sitt 
barn med läxläsning svarade tre stycken osäker, och en svarade mycket osäker. Utav de tre 
som svarade osäker svarade två att de ansåg det mycket önskvärt med ett ökat samarbete med 
skolan. Vår undersökning tyder då på att om man känner sig osäker när man skall hjälpa sitt 
barn med läxläsningen önskar man ett ökat samarbete med skolan, som vi tolkar skall 
innebära mer stöd och hjälp från skolans sida, detta för att man då ska känna sig mer trygg i 
rollen när man skall hjälpa sitt barn med matematikläxorna. Detta samband mellan 
osäkerheten och ett ökat samarbete var också tankar vi hade innan vi påbörjade vår 
undersökning. Den tredje som svarade osäker svarade dock nej på frågan om det var önskvärt 
med ett ökat samarbete. En orsak kan vara missförstånd i språket, att den svarande har 
misstolkat vår fråga då den svarande har svenska som andraspråk. En annan anledning hade 
kunnat vara att den svarande redan upplevde ett tillräckligt och tillfredsställande samarbete, 
men den orsaken utesluter vi då vi i hans tidigare svar kan utläsa att så inte är fallet. Den 
svarande är inte alls nöjd med informationen han/hon får från skolan och anser att det ja, 

sällan förekommer något samarbete kring sitt barns utveckling inom ämnet matematik. Den 
svarande som angav att han/hon kände sig mycket osäker hade ej besvarat om den upplevde 
det önskvärt med ett ökat samarbete. 
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7.2 Egna slutsatser  

7.2.1 Att följa sitt barns kunskapsutveckling 

Linda berättade under intervjun att hon under utvecklingssamtalen får reda på att hennes barn 
når målen i ämnet matematik men inte mer information än så. Utvecklingssamtalen idag utgår 
bl.a. ifrån elevens IUP (individuella utvecklingsplan), de individuella uppsatta målen eleven 
har, och uppnåendemålen i respektive ämne. Till de elever som uppnår målen ges inte mer 
information än så, jämfört med de elever som inte uppnår målen och där man måste skriva ett 
åtgärdsprogram. Om Linda saknar ytterligare information kring hennes barn funderar vi kring 
om även andra föräldrar, vars barn uppnår målen, också vill ha mer och utförligare 
information.       
 Med tanke på att de flesta föräldrar var nöjda med den information de får men 
ändå ville ha mer, funderar vi över huruvida en förälder inte kan få nog med information kring 
sitt barn. Det verkar som att ju mer information desto bättre, men att det ändå finns en gräns 
där föräldern känner sig tillfredsställd och nöjd. Att såpass många som sju föräldrar svarade 
nej, önskar mer visar ändå att informationen inte uppfattas som tillräcklig, vilket i 
sammanhanget kan ses som ganska mycket eftersom det nästan är en fjärdedel av de svarande. 
Med den erfarenhet vi har av skolans värld och samtal med lärare har vi förstått att det är en 
stor arbetsbörda inför utvecklingssamtalen. Vi drar därför slutsatsen att lärare inte skriver mer 
information än vad de behöver inför utvecklingssamtalen. Det skulle också vara en förklaring 
till varför de elever som uppnår målen inte ges ytterligare information om elevens 
kunskapsutveckling. På så sätt blir det också förälderns ansvar att be om ett skriftligt 
komplement, något de har rätt till enligt skollagen, men har de inte vetskapen om sin rättighet 
är det heller inte lätt att be om det.  

Åtta, av de 29 som svarade, angav att de kände sig osäkra på var sitt barn låg i förhållande till 
uppnåendemålen i ämnet matematik. Berodde detta på att föräldrarna inte var medvetna om 
uppnåendemålen eller att de inte fått tillräcklig information kring sitt barns kunskaper i 
ämnet? En av de intervjuade, Karl, besvarade den ovanställda frågan att det handlade om både 
och. Dels visste han inte var sitt barn låg kunskapsmässigt men han var också osäker på vilka 
som var uppnåendemålen. 18 av 29 svarade att de var ganska säkra på var sitt barn låg i 
förhållande till uppnåendemålen, vilket tyder på att informationen ändå har nått ut till 
hemmen. Vi tror att föräldrar via hemläxor och utvecklingssamtal får en uppfattning om sitt 
barns kunskaper inom matematik. Black (2004) trycker på hur viktigt det är att alla parter runt 
barnet är delaktiga i bedömningen. Förälder, elev och lärare ska vara insatta i de uppsatta 
målen, och vad den enskilda personens del är för att eleven ska nå dit. Samt skall personen 
också ge sin egen syn på vart eleven befinner sig i utvecklingen just nu.  

Vi tror att de föräldrar som var mycket eller ganska positiva, till att betyg kan vara ett 
hjälpmedel till att följa deras barns utveckling inom ämnet matematik, vill ha svart på vitt hur 
det går för deras barn i skolan och att betyg då kan vara en tydlig och enkel information. En 



Högskolan i Borås    
Josefin Andersson och Isabella Knutsson 
 
 

 

 

33 

del, sju av 29 svarande, har dock inte samma positiva attityd till betyg. Det tror vi kan bero på 
att de är oroliga över att betygen skall stressa deras barn och även vara missvisande. Att 
betygen då skall bli orättvisa och att det i sin tur även i framtiden kan drabba den enskilde 
eleven vid eventuella sökningar till utbildningar. Thulin (2003) nämner också dessa 
anledningar som något negativt med betyg.  

Vi tycker att förslaget som kom fram i enkätundersökningen, med individuella läxor utifrån 
barnets behov, borde tas tillvara på eftersom individuell undervisning efter individens behov 
är något som eftersträvas i den vardagliga undervisningen. Detta avspeglar sig dock vanligtvis 
inte i elevernas läxor. Ett förslag på en individuell läxa skulle kunna vara en problemlösning 
där man kan lösa problemet på olika hög matematisk nivå, där föräldern i mer eller mindre 
utsträckning medverkar i problemlösningsprocessen. På så vis kan föräldern hjälpa barnet att 
nå sin optimala utvecklingszon som vi skrivit om tidigare, utifrån Vygotskijs teori, och 
läraren kan genom de individuella uppgifterna se till att barnet får den utmaning som krävs för 
detta.  

7.2.2 Läxor 

Intressant att diskutera vidare kring är att alla föräldrar som svarade på enkäten var positivt 
inställda till läxor, något som går helt stick i stäv med bl.a. Schwarz2 åsikter som är emot 
läxor. Vi undrar då vad kan detta bero på? Vi tror att en anledning kan vara att begreppet 
läxor är så pass starkt laddat, som också Hellsten (1997) nämner. Föräldrarna har kanske inte 
gjort några djupare reflektioner över läxornas betydelse utan förlitar sig på att läraren, som 
delar ut läxorna, har en mening och ett syfte med dessa. Leppimaa & Lilljebjörn (2007), som 
undersökt hur lärare ser på läxor, kom också fram till att lärare var positiva och såg många 
positiva funktioner med läxor. Detta tror vi säkert kan påverka även föräldrarnas inställning. 
Detta stämmer dock inte helt överens med det reflekterande svaret ifrån Maria, då hon 
berättade att hon ansåg läxor var positivt i den bemärkelsen att hemma är det lättare att 
koncentrera sig. När man gör läxorna hemma är det mer lugn och ro än när man sitter flera 
barn i ett och samma klassrum. Hon nämner också, något som vi anser är mycket viktigt, att 
detta inte fungerar för alla barn. Så som barnens vardag ofta ser ut idag med mycket 
kvällsaktiviteter och skilda föräldrarna (Rädda Barnen, 2008), är det inte säkert att alla barn 
får den lugna hemmamiljö som Maria beskriver. Som vi nämnt tidigare anser vi att läxor skall 
vara en del av undervisningen och skall då vara kunskapsstimulerande. Om fallet inte är så, 
anser vi att läxläsningen inte blir en kunskapsutvecklande faktor och istället något som enbart 
är tidskrävande för våra elever. 

                                                 
 

2 Anneli Schwarz, Föreläsning; Ledarskap  (29-04-2008) Högskolan i Borås 
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Vi tror också att den positiva attityd föräldrarna visar till läxor i enkätundersökningen kan 
beror på det som Thelen (2008) nämner, och som vi beskriver ovan, att den ansträngning som 
eleverna står för och de uppgifter eleverna får med sig från skolan är så pass givande att det 
ger eleverna en god kunskapsutveckling. På så sätt blir också föräldrarna positiva till läxor 
och anser det stimulera deras barns kunskapsutveckling. Nick trodde absolut att läxor 
stimulerade sitt barns kunskapsutveckling i ämnet. Även Linda var mycket positiv till läxor 
och kunde se sitt barns utveckling, speciellt då de tillsammans löste problemlösningar; vid 

problemlösning, man bollar ihop, klurar tillsammans…man kan se på olika sätt. Detta 
stämmer också väl överens med ett utav enkätsvaren vi fick på fråga 16, Har du egna tankar 

och idéer kring hur man skulle kunna skapa ett önskvärt samarbete mellan hemmet och 

skolan kring ditt barns läxläsning inom ämnet matematik?, där den svarande tyckte att läxor i 
form av ”veckans kluring”, där föräldrar och elev får lösa uppgifter tillsammans, kunde vara 
ett bra sätt för skola och hem att samverka. I lärarnas tidning nr.9/2008 kan man läsa att de i 
en undersökning kommit fram till att 379 av 391 grundskolelärare gav ut läxor. De flesta av 
dessa lärare ansåg att läxor var något positivt, och en givande faktor till detta var att de genom 
läxor också fick föräldrarna mer delaktiga i undervisningen.  

Det negativa som kommit fram i undersökningen angående läxor, har varit att föräldrarna är 
oroliga och osäkra på hur de på bästa sätt skall kunna hjälpa sitt barn vid läxläsningen. Något 
som intervjupersonerna, och de som skrev utförliga svar på enkätundersökningen, uttryckt. 
Detta beror i stor utsträckning på att undervisningsmetoderna förändras och mycket har skett 
på den fronten sen föräldrarna själva gick i skolan. Maria uttrycker följande under intervjun, 
räknesätten ändras hela tiden från när vi gick i skolan, vilket vi tolkar som att det hela tiden 
kommer nya algoritmer i skolan som föräldrarna oftast inte är bekant med och känner en 
osäkerhet inför, Kumpula & Udén (2007) skriver också om detta i sin undersökning. Vi tror 
att föräldrarna är rädda för att lära ut ”fel” metoder till sitt barn vid läxläsningen och att de 
även är osäkra på hur man skall räkna ut vissa uppgifter, då de skiljer sig från vad de är vana 
vid sen sin egen skolgång. Detta uttrycker även Linda då hon säger att hon inte bland inte 
förstår uppgiften men att hennes barn då förklarar. Hon nämner att de ofta gör 
problemlösningar tillsammans, och den typen av tänkande och ”fria” läxor var kanske inte 
lika ofta förkommande när hon gick i skolan. 

7.2.3. Didaktiska konsekvenser 

Det vi ovan diskuterar kommer att påverka oss i vår framtida yrkesutövning. Från insamlad 
data, av både enkäterna och intervjuerna, så har vi förstått hur viktigt det är med tydlig och 
riklig information till föräldrarna kring sitt barns utveckling. Att man som lärare lyssnar, inte 
bara på elevens utan också på föräldrarnas behov och önskemål. För att skapa ett gott 
samarbete, som vi strävar efter i vår framtida yrkesutövning, tror vi det är viktigt att vara 
lyhörd. Om vi som lärare kan ha en öppen dialog med föräldrarna tror vi att vi kan förhindra 
frustration i hemmet och då lättare kan skapa goda relationer och därmed också ett nära 
samarbete. Vi måste också ta hänsyn till vår egen kapacitet och hur mycket tid vi kan lägga 
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ner på att ge information till föräldrarna. Här anser vi att det också måste finnas ett givande 
och tagande från båda parter för att det ska uppnås ett bra samarbete som kan gynna eleven.   

När det gäller läxläsningen kommer vi respektera och ta hänsyn till föräldrarnas osäkerhet. Vi 
anser att vi som lärare inte kan vara för tydliga i vår information gällande 
läxläsningsuppgiften. Rent praktiskt kan det innebära att man under föräldramötet har en 
punkt där vi helt ägnar oss åt läxor där vi som lärare kan berätta vårt syfte och kan ge 
praktiska tips till föräldrarna hur de kan hjälpa sina barn. Vid ett sådant möte kan också 
föräldrarna få en chans att uttrycka sina åsikter kring sina barns rådande läxor. Då gäller det 
att man som lärare är lyhörd för föräldrarnas åsikter och känslor, som vi också skriver ovan.   

7.3 Metoddiskussion 

7.3.1 Enkät 

När vi delade ut och tog in våra enkäter så var klassföreståndarna och eleverna våra 
mellanhänder, då vi inte hade möjlighet att dela ut och samla in enkäterna personligen. Av de 
78 enkäter vi delade ut fick vi in enbart 29 stycken. En stor del till varför vi fick in så få kan 
ha varit just att eleverna var budbärare med dels missivbreven och också av enkäterna. Många 
av eleverna tappade bort sina brev och enkäter, och en del glömde av att lämna dem till 
föräldrarna. Självklart var det säkert också många föräldrar som inte ville delta i 
undersökningen. Ett alternativ hade varit att vi istället hade skickat hem enkäterna via brev. 
Då hade med största säkerhet alla föräldrar fått hem breven och enkäterna och sedan kunnat ta 
ett beslut att delta eller ej.   

Dessa mellanhänder innebar också att det fanns en stor risk att läraren läste igenom 
enkätsvaren. Detta kan i sin tur ha påverkat föräldrarnas enkätsvar, att de inte var helt 
uppriktiga med respekt för läraren. Ett alternativ hade varit att vi meddelat att eleven 
personligen skulle lämna in enkäterna till oss, istället för att klassföreståndaren hade samlat in 
dem. Då hade det istället för två mellanhänder varit en, vilket med all sannolikhet varit 
positivt i flera avseenden.   

7.3.2 Telefonintervju 

Vi valde att göra fyra telefonintervjuer, för att ställa några följdfrågor, som stöd för vår 
enkätundersökning. De två första vi ringde till var män med utländsk bakgrund med svenska 
som andraspråk. Eftersom vi stundtals hade svårt att förstå varandra och det uppkom språkliga 
missförstånd, samtidigt som detta innebar att vi inte fick de utförliga svar vi eftersökte, kan 
detta ha påverkat resultatet. Trots detta valde vi att ringa dessa personer, eftersom vi ville att 
gruppen med annan etnisk bakgrund skulle bli representerade även i telefonintervjuerna och 
inte enbart i enkäterna. De återstående två intervjuerna var med två kvinnor med svensk 
bakgrund. Kommunikationen med dessa var enklare och mer tydlig, eftersom vi var på samma 
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språkliga nivå. De gav utförligare svar på våra frågor eftersom de hade svenska som 
modersmål och lättare kunde uttrycka sina tankar.  

Det var en svårighet i att tala via telefon eftersom man då inte kunde uppfatta den andres 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta kunde ha tillfört något till svaren, samtidigt som det 
också kan ha varit en fördel i att inte kunna tolka deras svar annorlunda p.g.a. av kroppsspråk. 
Vi valde också att göra telefonintervjuer eftersom det var mer tidssparande att ringa ett samtal 
än att träffas för en intervju. Vi övervägde att göra en telefonintervju p.g.a. att de frågor vi 
ville ställa var så pass få, att det med fördel både för oss och för intervjupersonerna, gjordes 
via ett telefonsamtal. Alternativet hade varit träffa personerna. Då vi låg på olika språkliga 
nivåer hade vi och dem kunnat kommunicera även med kroppsspråket, och inte enbart med 
det talade. Det hade troligen underlättat vid tolkningen av männens, med annan etnisk 
bakgrund än den svenska, svar.  

7.4 Fortsatt forskning  

Hellsten (1997) skriver att den forskning som har bedrivits inom den kvantitativa traditionen 
har bedrivits från ett oanalyserat läxbegrepp. Han skriver också att man undersökt läxornas 
eventuella effektiver utan att man tagit i beaktning läxans innehåll, struktur, omfång, 

bakgrund, sammanhang. Det är nu elva år sedan Hellsten skrev denna artikel, men vi anser att 
den fortfarande är lika aktuell då dagens forskning inte tar hänsyn kring elevens sammanhang 
och livssituation. Dock nämner Schwarz3 just aspekten att läxor är orättvist eftersom alla 
elever har olika förutsättningar. En synvinkel vi tycker fler bör ta hänsyn till, forskare och 
föräldrar liksom verksamma lärare. Med detta vill vi inte förespråka att vi är emot läxor utan 
att forskningen även måste väga in dessa faktorer, precis som Hellsten beskriver. Att 
forskningen kring läxor kan bedrivas med ett helhetsperspektiv. Thelen (2008) skriver också 
att det finns många olika aspekter man kan forska kring läxor. Vi har tagit upp aspekter som 
den tid och den ansträngning som eleven lägger ner på sina läxor, men det finns en hel rad 
olika synvinklar man kan forska vidare kring när det gäller läxor.   

There have been a number of research studies around the topic of homework and its 

impact on learning and achievemtn. A common theme is the number of variables that 

have to be considered when alalyzing the results. Future researchers on this topic 

should attempt to design a study that can account for these variables. (s. 19) 

Under arbetets gång kom följande fråga upp; är det skillnad kring hur föräldrar får 
information kring sitt barns utveckling mellan de tre olika kärnämnena? Vi funderar vidare på 
                                                 
 

3 Anneli Schwarz, Föreläsning; Ledarskap  (29-04-2008) Högskolan i Borås 
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om lärarens relation till respektive ämne även avspeglar sig på den mängd information som 
läraren ger till föräldrarna, det vore intressant att forska vidare på i framtiden. Med det menar 
vi att vi tror att ju mer en lärare brinner för ett ämne, desto mer tid och utrymme ges till just 
det ämnet. 

Slutord  
Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till de föräldrar som genomförde enkäten och de som 
ställde upp på en mindre telefonintervju. De elever som varit våra mellanhänder vill vi också 
skicka ett varmt tack. Till slut vill vi också uppmärksamma vår handledare Johanna Pejlare, 
genom hennes stöd och hjälp har hon gjort det möjligt för oss att slutföra detta arbete. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi heter Isabella Knutsson och Josefin Andersson och läser 

grundläggande perspektiv inom svenska, matematik och engelska på 

Högskolan i Borås. Vi har nu redan kommit till vår sista termin på 

utbildningen och har det stora examensarbetet framför oss. För att klara 

utbildningen, så vi kan bli behöriga lärare, måste vi skriva en C-uppsats. 

Detta innebär att de sista 10 veckorna på utbildningen helt ska ägnas åt 

detta arbete.  

Vårt syfte med arbetet är att vi vill ta reda på hur ni föräldrar ser på 

samarbete mellan hemmet och skolan i ämnet matematik, och därför 

behöver vi er hjälp! Vi är intresserade av att höra er syn på samarbete 

med skolan eftersom vi vill skapa detta nära samarbete när vi sedan 

kommer ut i verksamheten som färdigutbildade lärare.   

Alla som beslutar att vara med i undersökningen kommer att få besvara 

en enkät, med ett visst antal frågor, som vi sedan kommer att analysera. 

Det är MYCKET VIKTIGT att ni vet om att vi tar hänsyn till alla de etiska 

regler som finns när man ska göra en sådan här undersökning. Detta 

innebär att vi exempelvis inte kommer att nämna några namn och man 

är helt anonym.  

Ni kommer att få enkäten hemskickad med ert barn under v. 43. När ni 

svarat på enkät skickar ni tillbaka den med barnet till skolan, senast 4/11 

så att vi får möjlighet att komma igång med vårt arbete så snart som 

möjligt.  

Vi vädjar och ber att ni vill hjälpa oss och är otroligt tacksamma om ni vill 

ställa upp! Ni är viktiga för oss och vår kommande yrkesroll! 

Tack på förhand! 

 

MVH Josefin och Isabella 
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Bilaga 2 

Hej! 

Förhoppningsvis har ni fått vårt brev vi skickade med era barn hem och att ni hunnit 
läsa det och nu tagit beslutet av delta i vår undersökning. Vårt syfte med 
undersökningen är att få en uppfattning om hur ni ser på samarbete mellan hemmet och 
skolan inom ämnet matematik. Vi ber er att genomföra enkäten och svara ärligt. Som vi 
även skrev i brevet så tar vi hänsyn till de etiska regler som gäller då man utför en 
enkätundersökning, det innebär bl.a. att ni i vårt examensarbete är helt anonyma. 
Lämna in den besvarade enkäten till ert barn så kommer vi samla in dem i klasserna 
under vecka 45. Tack på förhand! 

 

M V H Josefin och Isabella 

 

Ringa in ditt svarsalternativ, eller skriv ditt svar om så tillbes.   

 

1. Elevens namn:___________________________________ 

 

2. Utbildning 

 

Svensk grundskoleutbildning  Ickesvensk grundskoleutbildning 

 

Gymnasieutbildning   Ickesvensk gymnasieutbildning 

 

Högskola/universitet   Ickesvensk högskola/universitet 

 

 

3. Yrke:_______________________________________________ 
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4. Är du nöjd med den information du får från skolan kring ditt barns utveckling inom ämnet 
matematik?  

 

mycket nöjd  nöjd  ganska nöjd  inte alls 
nöjd 

 

 

5. Upplever att det förekommer något samarbete mellan hemmet och skolan kring ditt barns 
utveckling inom ämnet matematik?  

 

ja, mycket  ja, ibland  ja, sällan  nej, aldrig 

 

 

6. Upplever du att informationen under utvecklingssamtalen är tillräcklig för att följa ditt 
barns utveckling inom ämnet matematik?  

 

ja, fullt tillräcklig ja, men önskar mer nej, önskar mer nej, mycket  

      bristfällig 

 

7. Anser du att betyg skulle kunna vara ett hjälpmedel för att följa ditt barns utveckling inom 
ämnet matematik?  

 

ja, mycket bra ja, troligen bra nej, förmodligen nej, absolut
    inte   inte 

 

8. Upplever du att du har en god uppfattning om var ditt barn befinner sig i förhållande till 
uppnåendemålen inom ämnet matematik?  
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ja, mycket  ja, ganska  nej, är osäker nej, inte alls 

9. Vad tycker du skulle kunna förbättras vad det gäller samarbetet mellan hemmet och skolan 
kring ditt barns utveckling inom ämnet matematik? (Skriv så mycket du kan, använd gärna 
baksidan om så behövs.) 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

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

 

mycket  positiv  negativ  mycket  

positiv      negativ 

 

 

11. Upplever du dig säker när du ska hjälpa ditt barn med matematikläxor? 

 

Mycket   säker  osäker  mycket 

Säker      osäker 

 

12. Upplever du det önskvärt med ett ökat samarbete mellan skolan och hemmet kring ditt 
barns läxläsning inom ämnet matematik? 
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ja, mycket  mycket  nej  nej, inte alls 

 

13. Vad anser du att ditt barns arbetsbörda är när det gäller läxor inom ämnet matematik? 

 

mycket hög  hög  låg   mycket låg 

 

 

14. Upplever du att matematikläxor stimulerar ditt barns kunskapsutveckling inom ämnet 
matematik? 

 

ja  nej 

 

 

15. Vad är din inställning till om skolan skulle bjuda in hemmet till en matematikkväll, där 
föräldrar får arbeta och diskutera kring den matematik deras barn möter i skolan? 

 

mycket   positiv  negativ  mycket 

positiv      negativ 

 

 

16. Har du egna tankar och idéer kring hur man skulle kunna skapa ett önskvärt samarbete 
mellan hemmet och skolan kring ditt barns läxläsning inom ämnet matematik? (Skriv så 
mycket du kan, använd gärna baksidan om så behövs.) 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________ 

 

17. Vad är din personliga inställning till ämnet matematik? 

 

mycket  positiv  negativ  mycket 

positiv      negativ 

 

 

18. Om vi har fler frågor, får vi lov att kontakta dig? 

 

Ja  Nej 

 

 

19. Om ja, ange ert telefonnummer:___________________________  

 

 

Tack så jättemycket för att ni ville hjälpa oss genom att besvara denna enkät! 

 

M V H Isabella och Josefin 

 


