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Sammanfattning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning på Grundlärarprogrammet har vi kunnat urskilja 

skillnader i vilket stöd eleverna får med läxarbete i hemmet. Utifrån dessa iakttagelser har vi 

valt att undersöka hur ofta eleverna uppskattar att deras föräldrar ser till att de avsätter tid 

för att göra sina läxor och hur det påverkar elevernas prestationer. Mycket av den tidigare 

forskningen tyder på att läxstöttning är väsentligt för hur eleverna presterar i skolan och att 

det finns stora könsskillnader i hur ofta eleverna får stöttning och också i hur eleverna 

presterar i skolan. Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse föräldrars 

engagemang och tid till läxstöttning har för elevernas prestationer och huruvida det 

existerar könsskillnader gällande stöttning i hemmet. Vi har frågat oss hur ofta eleverna och 

föräldrarna skattar att föräldrarna ser till att eleverna avsätter tid för att göra sina hemläxor.  

Genom att använda oss av data från TIMSS 2011 har vi kunnat göra våra analyser med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS. Analyserna visar att hur ofta eleverna uppskattar att deras 

föräldrar ansvarar för att tid avsätts för läxläsning ger marginella skillnader i deras 

testresultat i TIMSS 2011. Det framkom däremot att det fanns stora skillnader i hur ofta 

eleverna uppskattade att deras föräldrar ser till att de avsätter tid för att göra sina läxor. Det 

visade sig också att det inte fanns några större könsskillnader varken i hur ofta eleverna 

uppskattar att föräldrarna ser till att de avsätter tid för att göra sina läxor eller i relation till 

deras testresultat i TIMSS 2011. Slutligen kunde vi konstatera att elevernas och föräldrarnas 

uppskattning om hur ofta detta typ av stöd förekommer i hemmet inte överensstämmer 

med varandra. 

 

Nyckelord: Läxor, läxstöttning, läxläsning, läxhjälp, TIMSS 2011 
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Inledning 

Efter skoldagens slut är det rutin för de flesta barn att avsätta tid för läxläsning. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på Grundlärarprogrammet har vi sett skillnader i hur stor 

utsträckning elever får hjälp och stöttning hemifrån med läxarbeten. Ett exempel där detta 

är lätt att observera är i så kallade läsläxor där läraren har möjlighet att se i ett protokoll hur 

många gånger eleverna läst läxan hemma och med vem de har läst för. Vi har ställt oss 

frågan om föräldrarnas engagemang påverkar elevernas skolresultat och om läxor genom 

detta bidrar till orättvisa förutsättningar för eleverna. Vår uppfattning är att  eleverna får 

olika mycket stöd i läxläsningen i hemmet och att detta skulle påverka elevernas testresultat. 

Under vår studieperiod har vi också kunnat följa en debatt i media angående läxhjälp och att 

det nu går att betala för en sådan tjänst. Detta ser vi också kan bidra till orättvisa för 

eleverna. Vi har också undersökt om stöttningen skiljer sig könen emellan. För att göra 

undersökningen har vi hämtat data från TIMSS 2011 som innehåller elevresultat och 

uppgifter från elever, lärare och vårdnadshavare. Den data vi har fått fram har vi sedan 

analyserat i statistikprogrammet SPSS. Större delen av arbetet har vi gjort tillsammans, med 

undantag för vissa delar som vi har fördelat ansvaret kring. Jenny har ansvarat för att 

analysera relationen mellan hur ofta eleverna får läxstöttning och elevernas studieresultat 

medan Emma har ansvarat för  analysera könsskillnader inom denna relation . Därför har 

även diskussionen delats upp utefter denna ansvarsfördelning. Allt arbete har dock skett i 

samspel med varandra. Uppsatsen kommer att inledas med en bakgrund där vi presenterar 

vårt problem tillsammans med debatter i media och Skolverkets riktlinjer vilket grundar sig i 

vem som gynnas av läxor. I vår forskningsöversikt redovisas relevant forskning som tidigare 

gjorts inom ämnet. Sedan följer teoretiska utgångspunkter, syfte och forskningsfrågor, 

metodbeskrivning och resultatpresentation med analys. Arbetet avslutas med en diskussion 

kring studiens resultat och metod. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i antaganden om att 

eleverna har olika förutsättningar beroende på föräldrarnas engagemang vilket kan påverka 

elevernas studieresultat. Vi ställer oss även frågan om läxstöttningen skiljer sig beroende på 

elevernas kön. 
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Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie grundar sig i medias framställning av läxhjälpens orättvisa. 

Bland annat ses läxhjälpen som en kostnadsfråga för både skola och vårdnadshavare 

(Vlachos, 2012). I en rapport skriven av Vogel (1994, s.55) framgår det att stöd av barns 

utveckling som t.ex. hjälp med läxor har ökat i takt med att föräldrarna skaffat sig högre 

utbildning, medan barn från arbetarfamiljer får ett minskat stöd till skillnad från de elever 

som har föräldrar med längre utbildning. Enligt Wendt och Arneng (2012) finns det få 

läxhjäpsalterantiv som är gratis att tillgå och som kan ge samma stöd som 

läxhjälpsföretagen, en tjänst som vårdnadshavare måste betala för. Från den 1 januari 2013 

kan vårdnadshavare få skattereduktion för läxhjälp (Skatteverket, 2012). Wendt och Arneng 

(2012) menar på att denna skattereduktion kommer kosta staten 30 miljoner kronor och 

endast hjälpa några enstaka tusen elever som till största del kommer från akademiska hem 

och går på skolor med högre snittbetyg. Högdin (2006) skriver i sin studie att det idag finns 

flera skolverksamheter som hjälper elever som har behov av stöd med läxorna och elever 

vars föräldrar inte hjälper till att stötta av olika anledningar.  

I sin roll som lärare anser Alm (2014, s.96) att det är många barn idag som lever under 

förhållanden som gör det svårt för dem att inhämta kunskap i sin hemmiljö av olika 

anledningar. För att skolan ska uppnå likvärdighet menar Alm (2014, s.96) att planeringen av 

skolarbetet inte kan läggas upp på ett sätt där eleven måste ta hem läxor, då det inte är 

faktorer utanför skolan som ska avgöra om eleven klarar målen. Danmark har till skillnad 

från Sverige valt att göra på ett annat sätt. De har valt att lägga in obligatorisk läxhjälp under 

skoltid för att öka den akademiska standarden med tanken att varje elev måste utmanas till 

sitt högsta potential, oavsett socialbakgrund och förutsättningar i hemmet. Danmarks 

folkskola genomförde en reform 2014 som innebar att under övergångsperioden till nästa 

val, som är 2015, lades läxhjälp in under skoldagens sista timme. I och med detta beslut 

förlängdes elevernas skoldagar om föräldrarna valde att nyttja denna timme då 

läxhjälpstiden är frivillig (The Danish Ministry of Education, 2014).  
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Specialpedagogen Wiklund (2013) menar att behovet av läxhjälp är stort då många hem inte 

har möjlighet att stötta sina barn. Uttrycket ”en skola för alla” ifrågasätts då det inte går att 

hävda att skolan är för alla när läxor ofta förutsätter att alla elever kan få hjälp eller stöttning 

hemma. Wiklund (2013) menar även att rut-avdraget förstärker denna orättvisa som detta 

kan skapa. I sin roll som forskare tar Westlund (2013) starkt avstånd från skatteavdrag för 

läxhjälp, då hon konstaterat att det vetenskapliga stödet för läxor är svagt och att läxor inte 

har så stora effekter som önskats.  

Läroplan, skollag och allmänna råd  

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a, s.8) står det utskrivet att “undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” och även att skolan ska arbeta aktivt 

för att flickor och pojkar ska bemötas och bedömas likvärdigt. I skollagen (2010:800) står det 

inte att lärare måste ge ut läxor och sedan införandet av Lpo94 finns det inga bestämmelser i 

styrdokumenten för läxor. Det är upp till varje enskild lärare att bestämma hur hen ska 

förhålla sig till läxor (Skolverket, 2014, s.8). Enligt Skolverkets allmänna råd (2011b, s.12) ska 

undervisningen samordnas av elevernas lärare för att göra arbetsbelastningen rimlig för alla 

elever. Då ska även elevernas ålder vägas in då läxorna som ges ska vara rimliga för eleverna 

att genomföra utifrån deras ålder. Enligt Skolverket (2014, s.11) är det även viktigt att såväl 

elever som vårdnadshavare får ett inflytande över hur skolan använder sig av läxor i 

undervisningen. 

TIMSS 

IEA är en internationell organisation som utvärderar skolresultat och ansvarar för TIMSS 

undersökningar. TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och 

ingår i ett internationellt forskningsnätverk som syftar till att försöka förklara och förstå 

trender inom och mellan länder. Studien mäter elevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskap och kompletteras också med bakgrundsenkäter som elever, deras föräldrar, 

rektorer och lärare får svara på. Dessa enkätsvar och beräknade elevsar samlas i en databas 

som kan användas för vidare forskning. TIMSS undersökningarna görs i årskurs fyra och åtta 

vart fjärde år (I.Bergvall, personlig kommunikation, 29 januari 2015). 
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Forskningsöversikt 

Stöttning hemifrån 

Cromwell (1998) ifrågasätter hur mycket föräldrarnas läxstöttning faktiskt hjälper eleverna 

och menar att föräldrar kan engagera sig för mycket och att detta inte gynnar eleverna. 

Föräldrarna måste istället se till att deras barn gör läxan självmant genom att motivera och 

se till att det finns tid för detta. Genom att skapa en miljö i hemmet som främjar barnets lust 

att göra sina läxor, främjas även elevernas utveckling då Cromwell (1998) menar på att 

elever som spenderar mer tid på sina hemläxor generellt får bättre betyg än elever som inte 

gör detta. Westlund (2004, s.38) skriver att eleverna i stigande ålder kan bli mer 

ansvarstagande i sitt skolarbete och att detta kan vara en anledning till att föräldrar slutar 

att påminna sina barn om läxarbete. Dock finns det andra föräldrar som tror på att om deras 

barn arbetar hårdare kan de ha bättre möjligheter i sitt kommande arbetsliv. Därför stöttar 

och motiverar de sina barn mer än de föräldrar som ser hemläxan som något tidskrävande 

(Buell, 2004, s.86). Forskning av Paulu, Lehr, Fran och Walne (2005, s.13) visar att när 

föräldrar stöttar sina barn med hemläxan kan det ge en fördel för eleven.. Om en elev får 

stort stöd i sin hemmiljö vid läxläsning kan detta ge en stor effekt på ämnen som går att öva 

verbalt på hemma, som till exempel läsning. Forskning har även visat att det gynnar även 

matematik och naturvetenskap. Forskning visar dock att hemuppgifter inom just matematik 

oftast leder till att eleverna gissar sig fram istället för att tillägna sig någon kunskap (Lindell, 

1990, s.17).  

 

Struktur av läxarbete 

Kralovec och Buell (2000, s.12, 14) visar på att det finns forskning som talar för att personligt 

ansvarstagande vid läxarbete bäst lärs in om föräldrarna har en systematisk struktur för sitt 

barn när tid ska avsättas för att läsa läxan. Det är även av stor vikt att föräldrarna har ett 

tydligt mål när de stöttar och ser till att deras barn arbetar med hemläxan.  
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Föräldrars inställning och engagemang  

Elevernas arbete med sina läxor är enligt Österlind (2001, s.17) beroende av vad hemmet har 

för arbetsro, men även föräldrarnas tid, engagemang och kunskap. Erikson (2004, s.218) 

menar att vi nu bör bortse från den rådande föreställningen som finns om att alla föräldrar 

är en homogen grupp. Han menar att det i grunden finns olika föreställningar och perspektiv 

representerade bland föräldrarna. Österlinds undersökning (2001, s.35) visar att det är 

vanligt att föräldrarna engagerar sig på olika sätt. I Pomerantz, Wang och Fei-Yin Ngs (2005, 

s.426) forskning framgår det att om föräldrar engagerar sig i sina barns hemläxor fungerar 

det i positiv bemärkelse även om det vid andra tillfällen kan uppfattas av eleven som 

irriterande och besvärligt för föräldrarna, då det kan vara en viktig insats för elevens 

inställning till läxor. Cooper (2001, s.49)  föreslår att föräldrar bör vara mer aktiva ju yngre 

deras barn är. Detta för att med tiden minska på sitt inflytande när barnet blir äldre och 

utvecklat sitt ansvarstagande. 

 Buell (2004, s.86) påstår att vissa föräldrar är för utmattade för att delta i sitt barns 

skolarbete och att läxor då blir ett moment som tar tid från andra sysslor som behöver 

göras.  Lindell (1990, s.22) anser att det kan vara möjligt att effekterna av läxläsningen som 

eleverna gör hemma är beroende av att de får hjälp i hemmet. Arbetssituationen är inte 

optimal om eleven sitter med sin hemläxa och inte har någon som de kan be om hjälp. 

Högdin menar att engagemanget från elevernas hem har större betydelse för elevernas 

utbildning, än både sociala villkor och kvaliteten på elevernas utbildning (Högdin, 2006, s.1).  

Jonsson (2001, s.210) menar att föräldrars utbildning kan fungera som ett resurs i hemmet 

för elevernas lärande. De elever som har större förutsättningar i hemmet för att få hjälp med 

sina läxor klarar oftast skolarbetet bättre. Resultaten i Högdins (2006, s.13) forskning visar 

att det inte är så stora skillnader beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund och i vilken 

grad de stöttar sina barn i läxläsningen. Det framkommer även resultat som visar att det 

finns elever som inte får något läxstöd alls av sina föräldrar. Det betyder däremot inte att de 

inte får någon läxstöttning alls utan att det ofta är någon annan i deras närhet som hjälper 

eller stöttar dem i sin läxläsning (Högdin, 2006, s.13).  
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Könsskillnader 

Högdin (2006, s.1) menar att det finns stora skillnader om man ser utifrån kön vad det gäller 

föräldrarnas engagemang i både läxor och skolgång. Resultaten i den studien visar att  det 

generellt är flickor med utländsk bakgrund som anser att de i lägre utsträckning får hjälp och 

stöttning från vårdnadshavare vad gäller skolarbetet. Resultaten visar även på andra 

skillnader som att många av eleverna använder sig av skolans läxhjälpsverksamhet och att 

det främst är flickor som nyttjar den verksamheten (Högdin, 2006, s.16). Högdins (2006, 

s.16) studie visar även på att flickor tar studierna på större allvar än pojkar och har ett mer 

långsiktigt tänkande kring sina studier. I Lindells undersökning (1990, s.20) går det att utläsa 

att flickor uppger att de är mer oroade än vad killarna är. Undersökningen visar också på att 

de elever som generellt svarade att de tyckte att de hade för mycket läxor hade lägre betyg.  

Odenbring (2010, s.41) nämner fenomenet hjälpfrökensystem som är kopplat till tron om 

flickors tidigare mognad. Odenbring (2010, s.41) menar med dettta att flickor uppfattas som 

mer självständiga och att vuxna uppmuntrar till detta. Hjälpfrökensystemet utgör också 

risker då dessa flickor kan uppfattas som mognare och självständigare än vad de är och att 

de därför får ta på sig ett större ansvar än vad de egentligen klarar av. Pojkarna riskerar 

istället att uppfattas som omognare än vad de är och att deras uppförande då ursäktas utav 

denna uppfattning (Odenbring, 2010, s. 44, 167). Högdin (2006, s.4) kopplar även ihop 

flickors tidigare mognad med att det också är främst flickor som frågar om hjälp från andra 

än deras föräldrar. 

Flickor och pojkars skolprestation  

Enligt Sjögren och Hydén (2013) fortsätter betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar att 

öka  och det är flickorna som ligger i framkant och får allt högre betyg. Enligt Wernersson 

(2013) finns det en så kallad hierarkisk genusordning som är den rimligaste förklaringen till 

att flickor har bättre betyg än pojkar. Det är alltså andra faktorer än de begåvningsmässiga 

delarna som har betydelse och skapar skillnad mellan könen. En bakomliggande faktor är att 

flickor ofta upplever att de måste slita mer för att komma någonstans och att de därför är 

mer målinriktade, välorganiserade och lägger ner mer tid på arbete (Wernersson, 2013). 

Qvarsell (1991, s.65) menar i enlighet med detta att en könssocialisering sker. Det vill säga 
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att barn socialiseras in i könsrelaterade beteenden och att de sedan får olika betyg i skolan 

trots samma kunskaper.  

 

 

Tid 

Kralovec och Buell (2000, s.xi) menar att genom att dra en klar och tydlig linje mellan skolan 

och familjen kan det bidra till att föräldrar inte enbart måste passa på sitt barn och deras 

hemläxa, utan att föräldern också kan umgås och socialisera som en familj efter en lång 

arbetsdag. En sak som Kralovec och Buell (2000, s.6-7) belyser är att föräldrar idag kan sakna 

både tid och ork för att hjälpa sina barn med läxan. Föräldrarna ska även se till att tid avsätts 

för läxläsning och att den kan göras i en lugn miljö. . 

 

Chaika (2006) ifrågasätter hur mycket läxor som är för mycket då hon intervjuat lärare och 

experter inom ämnet. I Chaikas (2006) undersökning har hon sett resultat som visar på att 

upptagna familjer tycker att det är svårt att hitta tid för sina barn att gör läxan. De anser att 

läxstressen skadar både eleven och familjen. Hon tar även upp det faktum att det ibland 

saknas tid för föräldrarna till att stötta sitt barn med läxläsningen och att det kan vara 

särskilt svårt för ensamstående föräldrar som kanske inte är hemma för att se till att läxan 

blir gjord. Dock menar Carr (2013, s.174) att elever som lägger för mycket tid på läxläsning 

presterar sämre än de elever som lägger för lite tid på läxläsning. Trautwien, Schnyder och 

Niggli (2009, s.87) har i deras studie däremot kommit fram till att det går att att utläsa en 

viss positiv effekt av att elever får många läxor om eleverna ägnar sin tid åt läxarbete.  

 

Dettmers, Lüdtke och Trautwein (2009, s.375) har i en studie jämfört resultaten på prov i 

PISA från 40 länder med hur mycket tid eleverna lägger på läxläsning. Då läxor anses vara ett 

viktigt komplement till inlärning i skolan har forskningen ännu inte helt klargjort förhållandet 

mellan läxor och elevernas prestation (Dettmers m.fl., 2009, s.375). I sin studie har de 

analyserat relationen mellan avsatt tid för läxor och elevernas prestation i ämnet matematik. 

Denna studie bygger på en stor mängd data som samlats in från 231759 elever i 9791 skolor. 

Dettmers m.fl. (2009, s.385) kom fram till att det inte fanns någon entydig relation mellan tid 

för läxläsning och elevprestation i dessa 40 länder. Resultaten visade dock på ett positivt 

samband mellan tid för läxläsning och elevprestation i de flesta utav länderna.  
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Elevers fritid 

 
I Barnkonventionen står det utskrivet att konventionsstaterna bland annat har erkänt alla 

barns rätt till vila och fritid och utifrån detta kan därför läxarbete ifrågasättas (Hammarberg, 

2006, s.48). För många elever kan hemläxan stänga dörrarna för andra fritidsaktiviteter som 

är efter skoltid. Detta är något som enligt Buell (2004, s.85) kan leda till konflikter i hemmet 

mellan vårdnadshavare och barn. Även Cooper(2001, s.7) diskuterar samma sak. Han 

diskuterar negativa effekter av hemläxor. Några saker som nämns är att läxorna kan ta tid 

från andra aktiviteter och att det kan leda till ökade skillnader mellan olika elevgrupper. Det 

går även att utläsa i olika studier av elevers egna upplevelser av läxor att de yngre barnen 

inte ser något samband mellan läxor och deras ansvarstagande. De ser istället läxor som 

något som tar tid från andra aktiviteter som de vill göra efter skoltid. Redan på 1700-talet 

hade Rosseau (1977) tankar om att barn ska ha rätt till sin egen tid. Även Westlund (2004, 

s.32) menar att läxor kan uppfattas som något som stjäl tid från elevernas fritid. Kralovec 

och Buell (2000, s.10) ifrågasätter även vad som är bäst för ett barns utveckling. Om det är 

att göra sina hemläxor eller att istället titta på tv, leka utomhus, åka på semester med 

familjen, dagdrömma eller vara med sina vänner. Buell (2004, s.10-11) ifrågasätter hemläxor 

och menar på att både föräldrar och barn är skeptiska till detta då den tiden som läxläsning 

tar kan avsättas för att umgås med familjen istället. Buell (2004, s.13) tar även upp det 

faktum att en nioåring först måste gå i skolan, för att sedan ägna tid i sitt hem åt skolarbete. 

 

Resultaten från Statistiska centralbyråns Levnadsförhållanden rapport (2012, s.9), en rapport 

som behandlar barns upplevelser av skolan, visar att tre av tio barn tycker att det är för 

många läxförhör i skolan och det är generellt fler flickor som tycker detta än pojkar.  

Läxor i skolan   

Det är dock inte bara tid som kan vara problematiskt när det handlar om stöttning hemifrån. 

Om varken vårdnadshavare eller eleven har förstått syftet med uppgiften eller målet med 

den, kan det  leda till konflikter vid läxläsning i hemmet (Skolverket, 2014, s.32).  
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Enligt Painter (2003, s.5) är läxor är en viktig del i elevers inlärningsprocess då de har 

möjlighet att repetera kunskap de inhämtat i skolan, men även att läxor ger eleverna 

förutsättningar att bli självständiga. Ramdass och Zimmerman (2011) menar att läxor kan 

utveckla elevers självständighet genom att undersöka kopplingen mellan läxor och elevers 

förmåga till självreglering. Med självreglering innefattas hantering av distraktioner, ansvar 

över det egna lärandet, målsättning, självreflektion, tidshantering och slutförande. Studien 

visar på att läxor utvecklar dessa självreglerings förmågor samt elevernas motivation.  

 

Hellsten (2000, s.51) har i sin studie intervjuat både elever och lärare kring läxor och lärarna i 

intervjuerna tar upp tid som en bristande aspekt, då det tar tid att ta till sig kunskaper. Om 

hemmet består av splittrade rutiner och ständigt avbruten tid för eleven är detta inte 

optimalt. Skolor med en läxhjälpsverksamhet kan ha stor betydelse för hur eleverna klarar 

sig i skolan. Detta menar Högdin (2006, s.16) i sin kvantitativa studie kan även påverka och 

ligga till grund för elevernas kommande arbetsliv. Högdin (2006, s.16) anser även att 

läxhjälpen till viss del kan kompensera för bristande stöd hemifrån då föräldrars 

engagemang och stöd är av stor betydelse för elevers lärande och utbildning (Högdin, 2006, 

s.1).  

 

Lärarens attityd till läxor visar sig ha en stor inverkan på elevernas ansträngning i sitt arbete 

med läxor. Elevernas ansträngning beror dock inte helt på lärarens engagemang eller elevens 

skolprestation, utan en viktig faktor är familjen och motivation från hemmet (Högdin, 2006, 

s.1) Cooper (2001, s.49) anser att lärare och föräldrar bör samtala om vilken roll som 

vårdnadshavare ska ha när det handlar om deras barns läxor. Det Cooper (2002, s.49) även 

belyser är att det är viktigt att läraren inte bara ser till elevens ålder utan även väger in de 

möjligheter som eleven haft när hen har fått stöd i sin läxläsning.  

 

Carr (2013, s.170) har i sin forskning undersökt läxans effektivitet och menar på att läxor är 

ett ämne inom skoldebatten och ett ämne som förekommer ofta då utbildningsfrågor 

diskuteras bland forskare, lärare och föräldrar. I Carrs studie (2013, s.170) framgår det att 

den genomsnittlige eleven i en klass som har läxor presterar högre än en elev i en klass som 

inte har läxor. Denna forskning (Carr, 2013, s.173-174) visar även att läxor kan vara ett 

effektivt sätt att höja alla elevers kunskapsnivå, men att läxor inte ska ges i ämnen som 
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eleverna inte fått undervisning i än. De flesta lärare anser att läxan är nödvändigt då den 

enligt dem ger eleverna möjlighet att arbeta i en lugn hemmiljö där de får sitta ostört 

(Hellsten, 2000, s.130). För att elever ska kunna utveckla förmågan att förstå större 

sammanhang, se olika samband eller dra egna slutsatser menar en lärare i studien (Hellsten, 

2000, s.166) att läxan spelar en stor roll då eleverna i sitt arbete hemma kan utveckla sin 

kreativitet och ta ett mer självständigt ansvar. Buell (2004, s.15) har ett förslag om en 

föräldraneutral hemläxa. En föräldraneutral hemläxa är ett arbete som lärare kan skicka hem 

och vara någorlunda säkra på att varje barn kan prestera lika bra, utan att använda sig av 

tidigare kunskaper eller behöva stöttning av sina föräldrar 

 

 

Elevers inställning till läxor 

 
Patall m.fl. (2008, s.1052) har kommit fram till några vanliga anledningar till varför elever 

inte gör sina läxor. Dessa anledningar var att de glömde att ta med läxan hem, vägrade att 

göra läxan, förnekade att de hade läxa, hamnade i konflikt med sina föräldrar om läxan, 

klagade på läxan, var frustrerade över läxan eller stressade sig igenom den. Eriksons 

undersökning (Erikson, 2004, s.228) har även visat på olika typer av elever. En typ av elever 

är de som själva bad om hjälp med läxorna. En annan är de elever som inte bryr sig om 

föräldrarnas uppmaningar om att ens göra läxorna. En tredje typ är de elever som försöker 

motverka och slingra sig ur diskussionen om skolan i sina hem. Den fjärde typen som 

urskiljdes är de elever vars föräldrar själva inte har förmågan att engagera sig i sitt barns 

skolarbete och läxor. Anledningar till att elever väljer bort att göra sina läxor är just för att de 

har någon slags fritidsaktivitet eller inte förstår uppgiften. Detta visar på att eleverna själva 

prioriterar bort läxarbetet när de inte har tid eller ork (Österlind, 2001, s.32). Pomerantzs 

m.fl. (2005, s.426) forskning visar att det är av stor betydelse för elevers inställning till läxor 

att föräldrarna samspelar med sitt barn och ser till att tid avsätts för läxläsning och att elever 

som la ner mer tid på läxor även fick högre betyg.  

 

Läxors likvärdighet  

Lindahl (2013) är en av de som diskuterat läxan utifrån en jämlikhetsaspekt. Hon menar att 

alla barn inte har samma möjlighet att få hjälp med sina läxor i hemmet. En av anledningarna 
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till detta kan till exempel vara att föräldern är ensamstående och inte har den tid som 

behövs för att stötta sitt barn. I enlighet med detta påstår även Westlund (2013) att om 

elever får läxor som de inte förstår och om vårdnadshavarna inte vet hur uppgiften ska lösas 

finns det ingen mening med läxorna. En orsak till bristande förståelse hos vårdnadshavarna 

kan till exempel vara att föräldrarna upplever svårigheter med det svenska språket (Lindahl, 

2013). Alm (2014, s.87) har i sin undersökning frågat lärare och rektorer vad de anser om 

läxor och orättvisor kring dem. Det finns ett starkt motstånd till rutavdraget, då vissa menar 

på att det är pengar som borde användas till att stötta eleverna i skolan. Det framkom även 

påståenden som menade på att om föräldrarna ska ta ett stort ansvar för att stötta sina barn 

vid läxläsning minskar likvärdigheten för eleverna. Resultaten från Statistiska centralbyråns 

Levnadsförhållanden rapport (2012, s.17) visar ingen större skillnad mellan flickor och pojkar 

gällande hur ofta de får hjälp med sina hemläxor. Rapporten visar även att det är vanligare 

att de yngre eleverna får hjälp med hemläxorna än vad de äldre eleverna får. Detta kan bero 

på att föräldrarna inte anser sig ha den kunskap som krävs för att hjälpa sitt barn med läxor 

då de blir äldre eller att föräldrarna förväntar sig att de äldre barnen tar ett större ansvar 

(Statistiska centralbyrån, 2012, s.18). Skolverket (2011a, s.8) framhäver jämställdhet, att 

både kvinnor och män ska ges lika rättigheter och möjligheter. Det är en del av skolans 

uppdrag. I läroplanen (Skolverket, 2011a, s.8)  står det också uttryckt att skolan ansvarar för 

att motverka traditionella könsmönster och att flickor och pojkar ska bemötas och bedömas 

lika i skolan. Högdin (2006, s.3) menar fortsättningsvis att det finns kritik mot läxor och att 

den likvärdighet som ska genomsyra undervisningen motverkas då läxor gynnar de elever 

som har föräldrar med hög utbildning, tid att avsätta för läxstöttning och även 

språkkunskaper.  

 
Sammanfattning av forskningsöversikt 

Forskningsöversikten visar att den forskning som tidigare bedrivits i många fall inte är 

entydig. Forskarna är oense om huruvida föräldrars stöttning faktiskt påverkar elevernas 

inlärning eller ej. Däremot tenderar mycket av den tidigare forskningen framhäva att 

läxstöttning är väsentligt för hur eleverna presterar i skolan. Vad gäller könsskillnader finns 

det en tro om att flickor skulle mogna tidigare och att detta skulle vara en orsak till att de 

upplever att de får mindre stöd i hemmet. Det är också tydligt att betygssgapet mellan 

flickor och pojkar ökar och att det skulle kunna vara andra faktorer än  begåvningsmässiga 
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som ligger bakom detta. I forskningen diskuteras även läxor ut bland annat en tidsaspekt då 

läxarbete kan ta mycket tid från elevernas fritid men också ur en likvärdighetsaspekt då läxor 

kan skapa orättvisa förutsättningar.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen teoretiska utgångspunkter bygger på två väsentliga begrepp som behövs 

defineras för att förstå uppsatsen syfte och resultat. 

 

Definitionen läxa  

Begreppet läxa är svårdefinierat och används i många fall utan bestämning (Hellsten, 1997, 

s.205-206). Nationalencyklopedin (2015) definierar begreppet som en “avgränsad 

skoluppgift för hemarbete”. Även Buell (2004, s.3) hävdar att läxor är ett skolarbete som 

eleverna gör hemma. Begreppet läxa kan då vara en beteckning för alla typer av 

hemuppgifter (Hellsten , 1997, s.206). Alm (2014, s.31)  har påvisat problematiken kring att 

definiera begreppet läxa genom att med en enkätundersökning fråga elever vad en läxa är. 

Några har svarat att det är ett arbete som man får ta med hem efter skolans slut, andra 

säger att det är något som tar tid från deras fritid medan det finns de som ser läxan som en 

repetitionsuppgift som de får med sig hem. Österlind (2001, s.26) har i sin undersökning 

försökt att skilja på läxläsning och förberedelse för prov. Österlind (2001, s.26) använder sig 

av begreppen hemarbete, hemuppgifter och läxor som något som eleverna gör när det inte 

är skoltid, vilket kan vara både arbete hemma och i skolan när det inte är lektionstid. 

Hellsten (1997, s.211-214) beskriver läxors sju olika funktioner. Läxor kan fungera som en 

förberedelse där eleverna får stärka sina kunskaper och färdigheter inför exempelvis 

läxförhör, prov eller för livet i sig. Den andra funktionen handlar om tidsstruktur där 

elevernas tid men också familjens verksamhet organiseras. En annan funktion är kontroll och 

styrning där läraren dels får kontroll över elevernas utveckling men även att eleven övas i 

självkontroll. Genom att arbeta gemensamt med elevens läxor visas omsorg och läxor får då 

även en funktion av just kärlek och omsorg. Läxor kan också markera en elevidentitet och får 

då en funktion av identitet och status. En sjätte funktion är att läxor kan skapa gemenskap 

och kontakt då det stödjer en närhet mellan barn och vårdnadshavare men också kontakten 

mellan skolan och hemmet. Slutligen kan läxor också ha en funktion som arbetsprestation. 

Läxbegreppets komplexitet har därför vägts in när vi analyserat elev- och föräldrasvaren.  
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Definitionen engagemang 

Precis som att begreppet läxa är komplext går även begreppet engagemang att tolkas på 

flera olika vis. I vår studie syftar vi till föräldrarnas engagemang gentemot elevernas 

läxarbete. Hur föräldrarnas engagemang yttrar sig kan dock se ut på många olika sätt. 

O’Sullivan, Chen och Fish (2014, s.165, 173) har undersökt föräldrars olika metoder att stötta 

vid hemläxor och funnit att den vanligaste förekommande metoden bland engagerade 

föräldrar var att föräldrarna tillhandahöll en struktur. Om föräldrar bestämmer en tid för 

läxläsning och väljer en plats i hemmet som barnet kan studera ostört på underlättar det för 

elevens läxarbete (Paulu, Lehr, Fran & Walne, 2005, s.13). Patall, Cooper och Robinson 

menar på att föräldrars involvering varierar men att föräldrar som sätter upp regler kring när 

och var läxan ska göras hjälper eleverna att få läxan klar i tid. För att undersöka föräldrars 

engagemang kommer undersökningen rikta in sig på hur  föräldrar tillhandahåller eleverna 

med en struktur, eller rättare sagt  hur ofta de ser till att eleverna avsätter tid för läxarbete. 

Detta för att begreppet engamang är för komplext att undersöka i sin helhet. 

. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse föräldrars engagemang och tid till 

läxstöttning har för elevernas prestationer och huruvida det existerar könsskillnader 

gällande stöttning i hemmet. Studien ska därför undersöka om testresultaten i TIMSS 2011 

påverkas av hur ofta eleverna och föräldrarna uppskattar att föräldrarna ansvarar för att tid 

avsätts till läxläsning.  

 

Studiens frågeställningar: 

1. Påverkas elevernas testresultat av hur ofta de skattar  att deras föräldrar ser till att 

tid avsätts för läxläsning? 

2. Skiljer sig könen åt i elevernas svar angående förekomsten av att föräldrarna ser till 

att tid avsätts för läxläsning? 

3. Finns det könsskillnader vad gäller relationen mellan elevernas svar angående 

förekomsten av att föräldrarna ser till att tid avsätts för läxläsning och testresultaten? 

4. Skiljer sig elevernas och föräldrarnas svar åt på frågan om föräldrarna ser till att tid 

avsätts för läxläsning hemma? 
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Metod 

För att få svar på frågorna i denna studie har vi valt att hämta vår data från 

studieundersökningen TIMSS 2011. Vi har utgått från den senaste TIMSS undersökningen 

från 2011 som innehåller elevresultat och uppgifter från elever, lärare och vårdnadshavare 

(Foy, 2013, s.1). Elevsvaren som vi använt är från elever som gick i årskurs fyra år 2011. Den 

specifika databas som vi använt oss av går att hämta från TIMMS och PIRLS internationella 

hemsida (http://timssandpirls.bc.edu/) och finns under länken SPSS data 

T11_G4_SPSSData_pt3.zip (POL-YEM 152MB). Vi har hämtat vår data från TIMSS databas för 

att få ett stort antal elev- och föräldrarsvar till vår undersökning. För att analysera detta 

material och göra beräkningar på vår data har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS och 

följt angivna tillvägagångssätt från boken Statistisk verktygslåda (Djurfelt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Elevresultaten som vi använt oss av är elevernas testresultat i TIMSS 

2011 och består av fem separata skattningar av varje elevs poäng beräknat på en skala. 

Dessa fem beräkningar är det som i TIMSS benäms som troliga värden (plausible values). 

Elever i TIMSS undersökningen svarar inte på varje uppgift och därför beräknas dessa troliga 

värden för varje elevs resultat på varje uppgift. De troliga värdena är alltså en statistisk 

beräkning av vad en elev borde presterat på uppgifterna. Detta är en metod för att hantera 

saknad data som kallas multipel imputation (Bendahl, 2012). Det finns dock en variation 

mellan dessa värden som skapar en osäkerhet i den skattade skalan. I TIMSS är de fem 

matematiska troliga värdena märkta med ASMMAT01-ASMMAT05 (Foy, 2013, s.9). För att 

undersökningen skulle vara helt korrekt borde vi ha gjort en beräkning för varje troligt värde 

och sedan tagit fram ett medelvärde av dessa resultat. Vi har istället valt att utgå ifrån en 

enklare variant där vi tagit fram ett medelvärde direkt genom att addera variablerna i SPSS 

och sedan dividera dem med fem. Funktionen Mean (Djurfelt m.fl., 2010, s.430-431) har 

använts för att beräkna medelvärdet av de troliga värden (plausible values). Detta 

medelvärde har vi i vår data benämnt som resultatmått. Att göra på detta sätt är inte helt 

korrekt men efter en konsultation med doktoranden Ida Bergvall (personlig kommunikation, 

16 april 2015) har vi bedömt det som tillräckligt för att ge tillräckligt säkra resultat för vår 

studie. Denna nya variabel har vi sedan kunnat använda oss av för att jämföra ett 
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resultatvärde med variabeln ASBG07C “Hur ofta ser dina föräldrar till att du avsätter tid för 

att göra dina hemläxor?” och sedan gjort en statistisk beräkning av sambandet mellan dessa 

variabler.  

För att få svar på studiens forskningsfrågor har vi valt att göra en bivariat analys med en 

kvalitativ variabel (Hur ofta ser dina föräldrar till att du avsätter tid för att göra dina 

hemläxor?), vilket är frågan som eleverna svarat på, och en kvantitativ variabel 

(resultatmått) (Djurfelt m.fl., 2010, s.151-152). I denna bivariata analys studerar vi 

sambandet mellan en kvantitativ variabel och en kvalitativ variabel och tittar på om det finns 

en eventuell korrelation som kan avläsas mellan dessa (Djurfelt m.fl., 2010, s.137). En 

korrelation visar styrkan av ett samband mellan två variabler (Byström, 1990). Vi har 

illustrerat detta i vår analys genom ett medelvärdesstapeldiagram som är en vanlig 

illustration vid jämförelse av medelvärden (Djurfelt m.fl., 2010, s.152). Vi har även beräknat 

ett korrelationsmått som kallas eta-värde som kan användas vid jämförelse av medelvärden 

(Djurfelt m.fl., 2010, s.151-152). Ett eta-värde sträcker sig från 0 till 1, då 0 betyder att 

samband saknas och 1 betyder att det är ett starkt samband mellan variablerna. Vi har också 

valt att undersöka om det finns några könsskillnader inom varablen ”Hur ofta ser dina 

föräldrar till att du avsätter tid för att göra dina hemläxor?”. 

Vi har dessutom studerat variationen i variabeln ”Hur ofta ser dina föräldrar till att du 

avsätter tid för att göra dina hemläxor?” som eleverna svarat på och i variabeln ”Hur ofta ser 

du eller någon annan i ert till att ert barn avsätter tid för att göra hans/hennes hemläxor” 

som föräldrarna svarat på, genom en univariat analys (Djurfelt m.fl., 2010, s.39). 

Variabelvärdena, svarsalternativen till dessa frågor, är diskreta. Med det menas att 

alternativen är ändliga (Djurfelt m.fl., 2010, s.42) och i detta fall fyra stycken. Dessa 

svarsalternativs fördelningar har vi illustrerat i analysen med hjälp av stapeldiagram och 

tabeller. I Tabell 1 finns en lista på de variabler som vi använt oss av i vår analys. 
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 Tabell 1, Analys variabler. 

Variable 
Name 

Variable Description Svensk översättning 

ITSEX Sex of students 
 

Studentens kön 

ASBG07C How often do your parents make sure 
you set aside time to do your 
homework? 

Hur ofta ser dina föräldrar till att du 
avsätter tid för att göra dina hemläxor? 

ASBH09C 
 

How often do you or someone in your 
home make sure your child sets aside 
time to do his/her homework? 

Hur ofta ser du eller någon annan i ert 
hem till att ert barn avsätter tid för göra 
hans/hennes hemläxor? 

Meanresult 
 

(ASMMAT01 + ASMMAT02 + 
ASMMAT03 + ASMMAT04 + 
ASMMAT05) / 5 

Medelvärde av de fem rimliga värdena 
på elevresultaten 

Vi har sedan valt att presentera våra analyser i stapeldiagram med tillhörande tabeller för att 

tydligt visa våra resultat. Till stapeldiagrammen har vi också varlt att använda oss av tabeller 

som visar mer detaljerade siffror. 

Urval och avgränsning 

Uppgifter om elevernas bakgrund och hemresurser finns samlat i den del av TIMSS 

databasen som benämns med förkortningen ASG (Foy, 2013, s.10). Dessa enkätfrågor som 

eleverna fick svara på berörde deras hem, bakgrund, skolupplevelse och attityder till 

matematik och naturvetenskap. Svaren är elevernas egna uppskattningar. Här finns även 

elevernas prestationspoäng, det vill säga de troliga värdena av elevernas testresultat i TIMSS 

2011. Vi har avgränsat undersökningen till att jämföra läxstöttning i hemmet och elevernas 

resultat i TIMSS 2011 för att se om det finns något samband mellan dessa  och i sådana fall 

hur stora sambanden är. Arbetet kommer att undersöka och diskutera elevernas svar utefter 

kön för att se om det finns några skillnader i hur eleverna har svarat mellan könen. För att ta 

reda på om det finns några könsskillnader har vi använt oss av variabeln ITSEX som visar 

elevernas kön. Denna data finns att hämta ur databasen med förkortningen ASG. Vi  har 

vidare valt att undersöka hur elevsvaren skiljde sig från föräldrasvaren för att få en 

sanningsenlig bild av hur det ser ut. Datafilerna med insamlade svar från föräldrarna heter 



 

22 
 

Hem Bakgrund och hittas under förkortningen ASH i TIMSS-materialet (Foy, 2013, s.11). Vad 

gäller läxstöttning har vi endast valt att se till frågorna som berör att föräldrarna eller någon 

annan i hemmet ser till att eleverna avsätter tid för att göra sina hemläxor. Detta för att 

kunna se det intressanta i frågeställningen om elevernas testresultat påverkas av hur ofta 

föräldrarna ser till att eleverna avsätter tid för att göra sina hemläxor. Vi har valt att inte 

undersöka djupare i elevernas hemförhållanden eller geografiska faktorer för att begränsa 

studien till dess syfte. Studien kommer inte att undersöka hur läxorna är uppbyggda eller om 

läxor i sig är gynnsamma eller inte för att behålla fokus på huruvida föräldrarnas 

engagemang att se till att deras barn avsätter tid för läxläsning och hur det påverkar 

elevresultaten i TIMSS 2011. 

Etiska aspekter 

I alla TIMSS datafiler används identifierings variabler för att kunna ge information för att 

identifiera medverkande länder, elever, lärare, och skolor. Variabler används även för att 

kunna länka fall mellan olika datafiler. Inför varje TIMSS-undersökning skickar Skolverket ut 

ett föräldrarbrev (Vårdnadshavarebrev TIMSS, 2015) till vårdnadshavarna till de elever vars 

skolklass har valts ut att delta i undersökningen. Inför TIMSS-undersökningen 2015 har det 

skickats ut ett brev som informerar om att det är Skolverket som ansvarar för studiens 

genomförande och hur studien genomförs. I detta brev står det till exempel att studien är 

frivillig och att vårdnadshavarna bestämmer om deras barn ska delta i undersökningen eller 

ej. Föräldrabrevet från 2011 finns inte längre tillgängligt på Skolverkets hemsida. De 

identitetsuppgifter som finns i undersökningen avlägsnas efter det att uppgifterna 

sammanställts och innan materialet bearbetats. I Skolverkets rapport framgår det inte vilka 

skolor eller elever som deltagit i studien. Dock är det så att inte förrän Statistiska 

Centralbyrån hunnit samla in betygen för alla elever i landet kan betygsdatan läggas till. 

Därför sparas en identifieringsnyckel mellan elevernas avidentifierade svar och 

personnummer högst tre år efter det att undersökningen genomförts. De lämnade svaren är 

då skyddade och det framgår inte vad enskilda elever har svarat när resultaten redovisas. 

Alla uppgifter som lämnas är sekretessbelagda och skyddas enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Detta innebär även att alla som arbetar med undersökningen har 
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handlingssekretess och tystnadsplikt. Skolverket är personuppgiftsansvarig vilket innebär att 

de är skyldiga att på begäran av vårdnadshavare eller elev rätta uppgifter som inte stämmer.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet (Bell, 2006, s. 117). Då vår undersökning är av 

kvantitativ karaktär då den grundar sig på svar från 4516 elever och 3988 föräldrar anser vi 

att undersökningen har hög reliabilitet. Vi undersökte både elevsvar och föräldrasvar för att 

få en sån korrekt bild av verkligheten som möjligt och därför öka reliabiliteten. Då elever och 

föräldrar är anonyma tror vi även att deras svar är tillförlitliga. De brister som finns i 

undersökningens reliabilitet är att elevernas resultatmått bygger på troliga värden då alla 

elever inte svarar på alla uppgifter vilket skapar en osäkerhet i skattningsprocessen (Foy, 

2013, s.9). 

 

 Då reliabiliteten är hög skapas en förutsättning för en hög validitet (Bell, 2006, s.117-118). 

Validitet innebär gilitighet, det vill säga huruvida det är det som avses att mätas som mäts 

(Bell, 2006, s.117). Validiteten är hög i förhållande till undersökningens frågeställningar men 

tenderar att endast undersöka dessa frågeställningar och inte det bredare syftet till fullo. Då 

vi valt att precisera vårt syfte med dessa frågeställningar anser vi att undersökningens 

validitet är god.   
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Analys 

Relationen mellan stöttning och resultat 

Relationen mellan elevresultaten i TIMSS 2011 och hur ofta eleverna uppskattar att deras 

föräldrar ser till att de avsätter tid för läxläsning presenteras i ett medelvärdesstapeldiagram 

(se Diagram 1). Analysen utgår ifrån 4516 elevsvar varav 2179 elever är flickor och 2337 

elever är pojkar. Vi har studerat elevresultaten (y) som en funktion av hur ofta föräldrarna 

ser till att eleverna avsätter tid för läxläsning (x). TIMSS-skalorna på den genomsnittliga 

poängen har en räckvidd mellan 0-1000 och elevernas prestationer varierar normalt mellan 

måtten 300 och 700. Måttet är baserat på elevers prestation och har en spridning över alla 

länder som deltar i undersökningen. Vår undersökning utgår endast från de svenska 

elevernas resultat och svar. Skalans mittpunkt är placerad vid 500, som motsvarar 

medelvärdet av den totala fördelningen av elevernas prestation på testet. Skalan är 

uppdelad i 100-punkter för att motsvara standardavvikelsen. TIMSS använder denna skalas 

centrum som en referenspunkt som förblir konstant från bedömningen till utvärderingen 

(Mullis, 2012, s.36). 

 
Diagram 1, Resultatmått jämfört med avsättning av tid 
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Tabell 2, Specificering av Diagram 1 

 Resultatmått 

 Flickor Pojkar 
Varje dag 492,34 498,52 
En till två gånger i veckan 511,48 515,23 
En till två gånger i månaden 524,65 518,54 
Aldrig 509,02 504,23 

 
Diagram 1 visar att det finns skillnader, men att de är relativt små. Utifrån Diagram 1 går det 

att utläsa att de elever som har föräldrar som ser till att de avsätter tid för läxläsning en eller 

två gånger i månaden är de elever som uppvisar bäst resultat.  De elever vars föräldrar ser 

till att de avsätter tid för läxläsning varje dag visar på det lägsta studieresultatet. Skillnaderna 

är förhållandevis små och enligt vårt beräknade eta-värde på 0,132 (se Tabell 3) har det 

relativt låg betydelse. Eta-värdet har vi beräknat i statestikprogrammet SPSS. 

 

Tabell 3, Eta-värde 

 Eta-värde 

Resultatmått * Hur ofta ser dina föräldrar 

till att du avsätter tid för att göra din 

hemläxa? 

0,132 

 
Eta-värdet visar att sambandet mellan den beroende variabeln ”Resultatmått” och den 

oberoende variabeln ”Hur ofta ser dina föräldrar till att du avsätter tid för att göra din 

hemläxa?” är relativt lågt. Eta-värden kan sträcka sig från 0 till 1 där 0 visar att samband 

saknas och 1 visar på ett starkt samband. 

 

Diagram 1 visar även på små könsskillnader men de är så marginella att de saknar 

signifikans.  

Analys av könsskillnader 

Då Diagram 1 visar på små könsskillnader tog vi även reda på hur elevernas svar på frågan 

“Hur ofta ser dina föräldrar till att du avsätter tid för att göra dina hemläxor?” skiljer sig 

mellan könen. Diagram 2  visar på elevernas uppfattning kring hur ofta deras föräldrar ser till 

att de avsätter tid för läxläsning procentuellt. På frågan vi analyserade finns det 4516 
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användbara elevsvar. Utav dessa elever är 2179 flickor och 2337 pojkar.   

 

Diagram 2, Elevsvar 

 

 

 

Tabell 4, Specificering av Diagram 2 

 

 

Diagram 2 visar hur ofta eleverna uppfattar att deras föräldrar ser till att de avsätter tid för 

läxläsning (x) fördelat procentuellt av elever (y). Diagramet visar tydligt att det inte 

existerarar några markanta könsskillnader i elevernas skattningar om hur ofta de uppfattar 

att deras föräldrar ser till att de avsätter tid för att göra sina hemläxor. 

 

 Utöver detta visar diagrammet också på att nästintill 70% av eleverna skattar att deras 

föräldrar ser till att de avsätter tid för läxläsning varje dag medan drygt 10% av eleverna 

skattar en till två gånger i månaden eller aldrig.  
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Intressant är att uppfattningen en till två gånger i månaden är ovanligast (se Diagram 2) 

medan det påvisar det högsta resultatet i Diagram 1. En annan intressant aspekt är att den 

vanligaste uppfattningen av att föräldrarna ser till att eleverna avsätter tid för läxläsning 

varje dag (se Diagram 2) är den uppfattning som påvisar sämst resultat (se Diagram 1). 

Däremot är skillnaderna så pass små i Diagram 1 att det är svårt att avgöra relationens 

signifikans.  

Skillnader mellan elevsvar och föräldrasvar 

För att inte bara utgå ifrån elevernas uppfattning har vi även valt att titta på hur föräldrarna 

har svarat i en liknande fråga. Diagram 3 visar vad föräldrarna har svarat i frågan “Hur ofta 

ser du eller någon i ert hem till att ditt barn avsätter tid för deras hemläxor?”. På denna 

fråga har 3988 föräldrar svarat. 

 

Diagram 3, Föräldrasvar 

 

 

På x-axeln går det att avläsa de olika svarsalternativen för hur ofta föräldrarna uppfattar att 

de eller någon annan i hemmet ser till att deras barn avsätter tid till sina hemläxor. På y-

axeln avläses hur många procent av föräldrarna som angivit respektive kategori som svar (se 

Diagram 3). I detta diagram finns det ingen data tillgänglig för att visa på föräldrarnas barns 
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kön.  Vi gjorde därefter en jämförelse av vad föräldrarna och vad eleverna hade svarat i 

frågan om hur ofta föräldrarna ser till att eleverna avsätter tid till att göra sina hemläxor (se 

Diagram 4). 

 

Diagram 4, Jämförelse av elev- och föräldrasvar 

 
 

Tabell 6, Specificering av Diagram 4 

 Elever Föräldrar 

Varje dag eller nästan varje dag 68,3% 63,0% 
En eller två gånger i veckan 21,3% 33,7% 
En eller två gånger i månaden 4,1% 2,0% 
Aldrig eller nästan aldrig 6,3% 1,4% 

 

 
Diagram 4 visar att föräldrar och elever har skilda skattningar av hur ofta denna typ av 

stöttning sker i hemmet. Eleverna skattar i högre grad än sina föräldrar svarsalternativet en 

eller två gånger i månaden och svarsalternativet aldrig. Det enda svarsalternativet som 

föräldrarna skattade i högre grad än eleverna var en eller två gånger i veckan. Det behöver 

tilläggas att svarsalternativen för föräldrar och barn inte var helt identiska. Däremot anser vi 

att svarsalternativen är tillräckligt lika för att kunna göra en jämförelse.  
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Studiens syfte  

För att besvara studies syfte visar vår analys att sambandet mellan elevers provresultat och 

hur ofta eleverna uppskattar att de får stöttning i sin läxläsning hemma inte är särskilt starkt. 

Analysen visar också på att det i denna undersökning inte finns några markanta 

könsskillnader. Vår föruppfattning av att alla elever inte får samma läxstöttning i hemmet 

bekräftades då både elevernas skattningar och föräldrarnas skattningar av denna typ av 

läxstöd var utspritt. Uppfattningen om att detta skulle skilja sig mellan elevernas kön går 

däremot inte att bevisa då skillnaderna är så små att de inte har någon vidare betydelse. Det 

går att avläsa att föräldrars engagemang och tid till läxstöttning inte har någon större 

betydelse för elevernas prestationer.  
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Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilken betydelse föräldrars engagemang och tid 

till läxstöttning har och hurvida det kunde urskiljas några könsskillnader i hur ofta eleverna 

uppfattade att de fick stöd  i hemmet. Studien skulle också undersöka om testresultaten i 

TIMSS 2011 påverkas av hur ofta eleverna och föräldrarna uppskattar att föräldrarna 

ansvarar för att eleverna avsätter tid till läxläsning. Undersökningen skulle besvara hur 

elevernas svar fördelar sig angående hur ofta föräldrarna ser till att tid avsätts för läxläsning 

relaterat till testresultaten i TIMSS 2011. Undersökningen skulle ge svar på om det finns 

könsskillnader vad gäller relationen mellan elevernas svar angående förekomsten av att 

föräldrarna ser till att tid avsätts för läxläsning och testresultaten i TIMSS 2011. Även 

huruvida könen skulle skilja sig åt i elevernas svar från TIMSS 2011 angående förekomsten 

att föräldrarna ser till att tid avsätts för läxläsning skulle undersökas och slutligen också hur 

elevernas och föräldrarnas svar skiljer sig åt i frågan om föräldrarna eller någon i hemmet ser 

till att tid avsätts för läxläsning hemma. 

Resultatdiskussion  

Resultaten som framkommit av studien visar att hur ofta eleverna uppskattar att deras 

föräldrar ansvarar för att tid avsätts för läxläsning ger marginella skillnader i deras 

testresultat i TIMSS 2011 (se Diagram 1). Dessa små skillnader visar på att det mest 

gynnsamma alternativet var att föräldrarna såg till att eleverna avsätter tid för läxläsning en 

till två gånger i månaden och att de elever som skattade att deras föräldrar ser till att de 

avsätter tid för läxläsning varje dag är de elever som marginellt uppvisar sämst resultat i 

testet från TIMSS 2011. I överlag var skillnaderna i testresultaten i förhållande till hur ofta 

eleverna uppfattar att deras föräldrar ser till att de avsätter tid för att göra sina hemläxor 

mycket små men visar på att läxstöttningen hemifrån inte är avgörande för elevernas 

resultat. Detta är intressant i relation till Cromwells (1998) teori om att det inte är 

läxstöttningen i sig som spelar roll för elevens studieresultat utan att det är tiden som 

spenderats på hemläxor som ökar elevernas studieresultat. Däremot visar vår studies 

resultat inte på hur mycket tid som läggs på läxläsningen utan bara hur ofta föräldrarna ser 
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till att eleverna avsätter tid för det. Eleverna kan alltså själva lägga ner betydligt mer tid utan 

att det framkommer i vår analys. Högdin (2006, s.3) kritiserar läxors förekomst med 

argumentet att de motverkar den likvärdighet som ska genomsyra undervisningen och att 

läxor gynnar de elever vars föräldrar har tid att stötta dem, har högutbildning och 

språkkunskaper. Vår studie täcker inte hemmets förutsättningar så huruvida föräldrarnas 

utbildning eller språkkunskaper skulle ha en inverkan på elevernas prestationer i skolan kan 

inte studien svara på. Däremot talar vår studie för att föräldrarnas tid för att stötta sina barn 

i läxläsningen inte påverkar elevernas prestationer i någon högre grad. Dettmers m.fl. (2009, 

s.375) studie visar inte heller något starkt samband mellan tid för läxläsning och 

elevprestationer. En annan faktor som vår studie inte undersöker är av vilken kvalité läxorna 

är utav och huruvida de är uppbyggda för att eleverna ska klara av dem själva eller om de 

förutsätter att eleverna får stöd i hemmet vilket också kan ha betydelse för relationen 

mellan läxor och elev presentationer (Pomerantz m.fl., 2005, s.426). Pomerantz m.fl. menar 

också på att föräldrarnas samspel med sina barn vid läxläsning har stor betydelse för 

elevernas inställning till läxor. Däremot kan inte elevernas inställning liknas med vad 

eleverna faktiskt presterar. Trautwien m.fl. (2009, s.87) tar även upp aspekten av att 

läxornas uppbyggnad kan skilja sig mellan skolämnena, något som vår studie inte heller har 

tagit hänsyn till då datan vi analyserat är inriktad på matematik och naturvetenskap. 

Trautwiens m.fl. (2009, s.87) framhåller läsning som ett ämne där stöd i hemmet kan ge stor 

effekt men även att ämnena matematik och naturvetenskap gynnas av stöttning i hemmet. 

Carrs (2013, s.170) har studerat huruvida läxor generellt är något som ökar elevernas 

prestation och kommit fram till att den genomsnittliga eleven som har läxor presterar bättre 

än den genomsnittliga eleven som inte har läxor. Vår studie undersöker inte huruvida läxor i 

sig gynnar elevernas prestationer men i Carrs (2013, s.173-174) studie framkom det även att 

de elever som avsätter för mycket tid på läxarbete presterar sämre än de elever som 

avsätter för lite tid på läxarbete. Detta resultat överensstämmer med vår studies resultat då 

de elever som svarade att deras föräldrar såg till att de avsätter tid för läxläsning varje dag 

var de elever som hade presterat lite sämre än de andra eleverna som upplevde att deras 

föräldrar såg till att de avsatte tid mer sällan. 
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Hur ofta får eleverna stöttning? 

Det har även framkommit att det finns stora skillnader i hur ofta föräldrarna ser till att 

eleverna avsätter tid för läxläsning. I Diagram 2 går det att avläsa att mer än hälften av 

eleverna uppgav att föräldrarna ser till att de avsätter tid för läxläsning varje dag och att 

drygt en femtedel av eleverna uppger att deras föräldrar ser till att de avsätter tid för 

läxläsning en till två gånger i veckan. Ovanligast är att eleverna uppgav en till två gånger i 

månaden, strax följt av aldrig. Enligt Lindell (1990, s.22) är tid en faktor som har stor effekt  

på huruvida läxan ska ha en mening för elevernas lärande. Tid är även något som 

vårdnadshavare ska kunna se till att deras barn har för att arbeta med sin hemläxa. Vår 

undersökning har visat på att det finns stora skillnader just vad det gäller att föräldrar ser till 

att deras barn avsätter tid. Dessa skillnader i tid är en av Österlinds (2001, s.17) 

bakgrundsfaktorer som kan vara väsentliga för eleverna i deras arbete med hemläxan. De 

faktorer som eleverna är beroende av och som föräldrarna måste se till att de finns för att ge 

de bästa förutsättningarna är att det i hemmet finns arbetsro, tid avsatt av föräldrar, 

engagemang och kunskap. Vår studie har i detta fall undersökt den tid som föräldrar ser till 

att barnet avsätter, vilket också kräver tid av föräldrarna och visar stora skillnader mellan 

eleverna. Dessa skillnader kan förklaras med hjälp av Erikssons (2004, s.218) teori om att 

föräldrar inte är en homogen grupp och att föräldrarna ser på hemläxan utifrån olika 

perspektiv vilket leder till att det ser olika ut i elevernas hem. Kralovec och Buell (2000, s.14) 

förenar struktur och tid och menar att struktur av tid är en viktig faktor för att motivera sitt 

barn till att göra hemläxan. I Kralovec & Buells  (2000, s.56) undersökning går det att avläsa 

att eleverna själva uppgav att tid var orsaken till att de inte gjorde sin hemläxa, de 

spenderade hellre tid med sina vänner. Vår studie visar på stora skillnader i just tid och 

därför även på att den likvärdighet som ska finnas inom skolan saknas som Högdin (2006, 

s.29) också diskuterar. Förutom tid anser Högdin (2006, s.19) att det även ska finnas en lugn 

plats hemma för att kunna göra läxorna, vilket är något som föräldrarna bör hjälpa till med. 

Av vilken kvalité och under vilka förutsättningar som eleverna lägger ner tid till läxläsning är 

ingenting som vår studie undersöker men det hade varit intressant för att få en djupare 

förståelse.  
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Buell (2004, s.10-11) ifrågasätter hemläxan då både barn och föräldrar är skeptiska till 

företeelsen. En av anledningarna till detta är att de anser att den tiden som läggs ner på 

läxarbete kan användas till annat, som till exempel att umgås med familjen. Trots detta kan 

vi se att mer än hälften av eleverna i denna undersökning svarat att föräldrarna ser till att tid 

avsätts varje dag. Endast en liten del av eleverna svarade en till två gånger i månaden eller 

aldrig, vilket vittnar om att föräldrarna i de flesta fallen ändå ser till att tid avsätts. Buell 

(2004, s.13) problematiserar att en nioåring först måste gå i skolan och att hen senare 

behöver lägga ner ytterligare tid i sitt hem för läxläsning. Buell menar också på att hemläxan 

kan vara ett moment som gör att barnet inte kan lägga tid på fritidsaktiviteter och att detta 

faktum kan leda till konflikter i hemmet (Buell, 2004, s.85). Även Cooper (2001, s.7) 

diskuterar negativa effekter som en hemläxa kan ha i förhållande till tid och menar likt Buell 

(2004) att hemläxor tar tid från andra aktiviteter, men också att detta kan leda till ökade 

skillnader mellan eleverna. Att det i vår studie trots allt är en liten grupp elever (se Tabell 4) 

som svarar att deras föräldrar aldrig ser till att tid avsätts kan kopplas till det faktum att vissa 

föräldrar är för utmattade för fokusera på läxarbete (Buell, 2004, s.86). Patall m.fl. (2008, 

s.1052) tar även upp andra anledningar till att eleverna inte gör läxorna. Det kan vara så att 

de glömde att ta med läxan hem, vägrade att göra läxan, förnekade att de hade läxa, 

hamnade i konflikt med sina föräldrar om läxan, klagade på läxan, var frustrerade över läxan 

eller stressade sig igenom den. Just dessa anledningar kan visa på att eleverna själva 

prioriterar bort läxarbetet när de inte har tid och ork (Österlind, 2001, s.32). För att skapa en 

likvärdighet inom skolan som Högdin (2006, s.29) diskuterar kan Buells (2004, s.15) förslag 

om en föräldraneutral hemläxa vara ett alternativ. En föräldraneutral hemläxa är ett arbete 

som läraren ska kunna vara någorlunda säker på att varje barn kan prestera lika bra på, utan 

att behöva någon form av stöttning av sina föräldrar. Lindell (1990, s.17) menar att 

hemuppgifter som eleverna inte får stöttning i är oftast gissningar som eleverna gör och 

därför har det inget att tillföra lärandet. Eriksons undersökning (2004, s.228) har även visat 

att det finns olika typer av elever vilket kan kopplas till att även eleverna har olika syn på 

läxor. 
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Vad fanns det för könsskillnader? 

Resultatet visar också på att det inte finns några större könsskillnader i relationen mellan 

elevernas svar angående förekomsten av att föräldrarna ser till att tid avsätts för läxläsning 

och testresultaten i TIMSS 2011 (se Diagram 1). Det finns inte heller några större 

könsskillnader i hur eleverna har svarat gällande hur ofta deras föräldrar ser till att de 

avsätter tid för läxläsning (se Diagram 2). Marginellt fler pojkar uppger att deras föräldrar ser 

till att de avsätter tid varje dag, medan något fler flickor än pojkar uppger att deras föräldrar 

ser till att de avsätter tid för läxläsning en till två gånger i veckan. Pojkarna dominerar också 

marginellt i svarsalternativen en till två gånger i månaden och aldrig. Detta går då emot 

teorin om flickors tidigare mognad och att flickor skulle vara mer självständiga än pojkar 

(Odenbring, 2010, s.41). Även Högdin (2006, s.4) menade på att flickor utvecklas tidigare 

generellt och att detta skulle öka deras självständighet. Odenbring (2010, s. 44, 167) kopplar 

även ihop detta med det så kallade hjälpfrökensystemet som leder till att flickor kan ta på sig 

ett större ansvar än vad de klarar av och att pojkar istället kan uppfattas som omognare än 

vad de egentligen är. Högdins (2006, s.16) studie visar även på att flickor tar skolan på större 

allvar än pojkar och att flickor tänker mer långsiktigt kring sina studier. Då våra resultat 

endast visar en marginell skillnad på att fler pojkar än flickor får stöd varje dag går vår studie 

emot dessa teorier om att flickor skulle vara självständigare och få mindre hjälp i hemmet än 

vad pojkar skulle få.  

 

Odenbring, (2010, s.41) går ännu längre och menar på att vuxna skulle uppmuntra flickor till 

en större självständighet vilket inte heller stöds i våra resultat då det inte framkom några 

större skillnader mellan könen i frågan om hur ofta föräldrarna ser till att de avsätter tid för 

att göra sina hemläxor. Därför visar våra resultat även en annan bild än vad Högdins (2006, 

s.1) studie gör, där det framkommer att föräldrarnas engagemang skulle skilja sig utifrån 

elevernas kön.  

 

Då vår studie endast mäter läxstöttning i hemmet mäts inte huruvida eleverna får 

läxstöttning på annat sätt och Högdin (2006, s.16) framhåller att det är många elever som tar 

hjälp av olika läxhjälpsverksamheter och att det främst är flickor som använder sig av den 

stöttningen.  Intressant är också att betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ökar och att 
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detta förklaras med att flickor och pojkar skulle ha skilda värderingar och förväntningar av 

skolan (Sjögren & Hydén, 2013) och med det som Wernersson (2013) kallar för en hierarkisk 

genusordning. Eftersom vår studie inte visar på några större skillnader så kan en rimlig 

förklaring vara att dessa betygsskillnader ligger i något annat än i elevernas prestation vilket 

också Qvarsell (1991, s.65) pekar på när hon hävdar att flickor och pojkar bedöms olika trots 

samma kunskaper. Detta kan kopplas till Wernerssons (2013) idé om att flickor upplever att 

de måste slita mer i skolan och därför utvecklar ett mer målinriktat tänk. En undersökning 

vars resultat faktiskt går i linje med våra egna resultat är rapporten om levnadsförhållanden 

från Statistiska centralbyrån (2012, s.9) som också visade att det inte fanns några större 

könsskillnader i hur ofta eleverna får stöttning i sitt läxarbete. 

 

Skillnader mellan elev- och föräldrasvar 

Som vi beskrivit innan i resultatet finns det även skillnader mellan elevernas svar och 

föräldrarnas svar då procentuellt fler föräldrar uppgett att de eller någon annan i hemmet 

ser till att deras barn avsätter tid för läxläsning en till två gånger i veckan. Eleverna har 

uppgett i högre grad att deras föräldrar ser till att de avsätter tid för läxläsning varje dag, en 

till två gånger i månaden och aldrig. I denna undersökning finns det dock en liten skillnad i 

frågeställningen till elever och föräldrar. Till föräldrarna ställdes frågan “Hur ofta ser du eller 

någon i ditt hem till att ditt barn avsätter tid för att göra sin hemläxa?”, medan eleverna fick 

svara på frågan “Hur ofta ser dina föräldrar till att du avsätter tid för att göra din hemläxa?”. 

Här finns det en skillnad mellan dessa två frågor som använts, då föräldrafrågan även 

inkluderade andra i barnets närhet. Detta kan förklara varför fler föräldrar uppgett att de 

eller någon annan i hemmet ser till att tid avsätts för läxläsning. I en liknande studie som 

Högdin gjort (2006, s.13) framkom resultat som visade på att det fanns elever som svarade 

att de inte fick någon stöttning alls av sina föräldrar. Den studien visade på att det oftast 

fanns någon annan person i elevens närhet som hjälper till vid läxläsning hemma.  

 

I O’Sullivans studie (2014, s.165, 176) visade resultaten att den vanligaste förekommande 

metoden som användes av föräldrar vid läxstöttning var att föräldrarna tillhandahöll en 

struktur för sitt barn. Här kan man välja att se struktur och att avsätta tid som antingen 

samma sak eller olika. Om man ser det som att avsätta tid och struktur är samma kan detta 
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ses som att fler föräldrar svarar att de avsätter tid till skillnad från eleverna som kan ha en 

annan syn på struktur och avsättning av tid.  

 

Högdin (2006) och Jonsson (2001) har olika syn på vad som faktiskt har störst betydelse för 

elevernas utbildning vad det gäller läxstöttning från hemmet. Högdin (2006, s.1) menar att 

engagemanget från hemmet har större betydelse för utbildningen, medan Jonsson (2001, 

s.210) menar att föräldrars utbildning har större betydelse och fungerar som en resurs i 

hemmet för elevernas lärande. Här har Högdin (2006) fastställt hemmet som resurs och inte 

tydligt uttryckt vilka de avser, medan Jonsson (2001) endast ser till föräldrarnas utbildning 

som resurs. Paulu m.fl. (2005, s.13) menar på att elevens prestation i skolan kan avgöras 

beroende på om barnet vet att föräldern är nära till hands för att stötta och ge vägledning 

vid läxläsning. Även detta kan vara ett sak som föräldrar och elever vägt in i frågan om att 

avsätta tid, då de kan ha ansett att vara till hands som förälder inte är samma sak som att 

avsätta tid eller strukturera.  

 

Hellsten (1997, s.211-214) diskuterar läxans funktioner och menar att läxor kan skapa 

gemenskap och kontakt mellan barnet och vårdnadshavaren då det stödjer en närhet som 

bör finnas för att barnet ska känna stöd från sitt hem. Cromwell (1998) däremot ifrågasätter 

hur mycket föräldrarnas läxstöttning faktiskt hjälper eleverna i deras skolarbete. Cromwell 

(1998) menar också på att många experter anser att föräldrar kan engagera sig för mycket 

och att detta inte gynnar eleverna. Föräldrarna måste istället se till att deras barn gör läxan 

självmant, vilket kan göras genom motivation och att se till att det avsätts tid för detta. Dock 

finns det föräldrar som tycker att deras barn ska arbetar hårdare, då det ger bättre 

möjligheter i kommande arbetsliv. Därför stöttar och motiverar dessa föräldrar sina barn 

mer än de föräldrar som ser läxan som något som tar tid från andra aktiviteter (Buell, 2004, 

s.86).  

 

Det har i tidigare undersökningar (Österlind, 2001, s.35) visat att föräldrarnas involvering i 

sitt barns läxarbete varierade beroende på barnets ålder vilket kan vara intressant med 

tanke på att vår undersökning endast utgår från elever som går i årskurs fyra. Cooper (2001, 

s.49) menar att föräldrar bör vara mer aktiva vid läxläsning ju yngre deras barn är. Detta för 

att med tiden minska på sitt inflytande när barnet blir äldre och utvecklat sitt 
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ansvarstagande.  I årskurs fyra kan det finnas skilda uppfattningar om hur pass mogna och 

ansvarstagande eleverna faktiskt är. 

 

Metoddiskussion 

För att kunna ta reda på om elevresultaten i TIMSS 2011 påverkas av hur ofta eleverna och 

föräldrarna uppskattar att föräldrarna ansvarar för att tid avsätts till läxläsning valde vi att 

undersöka detta genom fyra analyser i statistikprogrammet SPSS. För att ta reda på om 

elevresultaten påverkas av hur ofta eleverna uppskattar detta valde vi att göra en bivariat 

analys med en kvalitativ variabel då vi använde frågan “Hur ofta ser dina föräldrar till att du 

avsätter tid för att göra dina hemläxor?” som sedan jämfördes med den kvantitativa 

variabeln som i denna analys består av de troliga värdena som vi tagit fram ett medelvärde 

på (se Diagram 1). Detta är också fördelat på de fyra svarsalternativen och kön. För att sedan 

kunna svara på hur elevernas svar fördelar sig angående hur ofta föräldrarna ser till att tid 

avsätts för läxläsning valde vi att göra en univariat analys (Djurfelt m.fl., 2010, s.39) för att 

studera variationen i variabeln och för att kunna se om det finns några skillnader, både 

mellan hur ofta eleverna tycker att föräldrarna ser till att tid avsätts och om det skiljer sig 

mellan könen (se Diagram 2). För att se hur föräldrarna har svarat på den liknande frågan 

“Hur ofta ser dina föräldrar till att du avsätter tid för att göra dina hemläxor?” valde vi att 

även där göra en univariat analys (Djurfelt m.fl., 2010, s.39) för att studera om det skilde sig 

åt i frågan som elever och föräldrar fått besvara. Med vår metod har vi kunna använda en 

stor mängd data och svar från både föräldrar och elever som medverkat i TIMSS 2011. Vi har 

även i statistikprogrammet SPSS kunnat ta fram ett beräknat medelvärde av troliga värden 

(plausible values) för att kunna använda det som ett mått på elevernas resultat. Därav har vi 

kunnat göra en analys i SPSS för att se om det finns något samband vad det gäller 

föräldrarnas avsättning av tid och elevprestationen i TIMSS 2011. De troliga värdena som vi 

använt vid beräkningen av vad en elev borde presterat på uppgifterna innehåller en variation 

mellan värdena som skapar en osäkerhet i den uppskattade skalan. Vi har dock valt att 

använda oss av dessa då vi bedömt att det ger tillräckligt säkra resultat (I. Bergvall, personlig 

kommunikation, 16 april 2015)  . Som vi förklarat i vår metod är detta sätt inte helt korrekt, 

då vi borde ha gjort en beräkning för varje troligt värde och sedan tagit fram ett medelvärde 
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av dessa. Med denna metod har vi även kunnat ta fram data som besvarar våra 

frågeställningar. Hade vi bara tittat på hur elever och föräldrar svarat på frågan angående 

hur föräldrar ser till att tid avsätts, hade vi inte kunnat se om mängden tid som avsätts har 

någon påverkan på elevernas resultat i TIMSS 2011. Om vi endast analyserat vad eleverna 

svarade på frågan hade vi inte kunnat göra en jämförelse och sett om det fanns någon 

skillnad i föräldrars och elevers uppfattning. Vi valde att göra en avgränsning till fyra 

variabler (se Tabell 1) för att endast undersöka våra fyra frågeställningar. De  avgränsningar 

som finns inom frågeställningarna är att vi inte har undersökt vad alla elever och föräldrar 

skattar utan endast de som besvarat frågorna i TIMSS 2011, vilket är 3988 föräldrar och 4516 

elever. Valet av detta material gjordes för att ge en så generell bild som möjligt. Resultaten 

som presenteras kan inte representera hela Sverige, då alla elever som gick i årskurs fyra 

2011 inte är representerade.  
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Konklusion 

Avslutningsvis kan vi säga att de slutsatser som vi kunnat dra utifrån denna undersökning 

visar att hur ofta elevernas föräldrar ser till att tid avsätts för läxläsning endast ger 

marginella skillnader i elevernas testresultat i TIMSS 2011 och att just avsättning av tid för 

läxläsning inte ger högre resultat generellt. Det fanns stora skillnader i frågan om hur ofta 

eleverna uppskattade att deras föräldrar ser till att tid avsätts för läxarbetet. Utifrån ett 

könsperspektiv framgår det att det inte fanns några större könsskillnader, varken i hur ofta 

eleverna uppskattar att föräldrarna ser till att de avsätter tid för att göra sina läxor eller i 

relation till testresultaten. Som undersökningen påvisat kunde vi konstatera att elevernas 

och föräldrarnas skattningar om hur ofta detta typ av stöd förekommer inte 

överensstämmer med varandra. Detta kan visa på att det ser på saken på olika sätt eller har 

olika uppfattning angående hur det ska göras. Vår uppfattning innan undersökningen var att 

elever får olika mycket stöd i läxläsningen i hemmet och att detta skulle påverka elevernas 

testresultat. Vår undersökning visade att vår uppfattning stämmer angående att det ser olika 

ut i hur mycket tid som avsätts. Att det skulle påverka testresultaten visade dock inte denna 

undersökning. Syftet med denna undersökning var att se vilken betydelse föräldrars 

engagemang och tid för läxstöttning har för elevernas prestationer. Därför valde vi att titta 

på om elevresultaten i TIMSS 2011 påverkas av hur ofta eleverna och föräldrarna skattar att 

föräldrarna ansvarar för att tid avsätts till läxläsning. Om vi skulle bygga vidare på studien 

skulle det vara intressant att undersöka dels läxornas uppbyggnad och vad de ställer för krav 

men också under vilka hemförhållanden som eleverna avsätter tid för läxläsning. En sådan 

undersökning skulle föra oss djupare in på området och möjligtvis kunna förklara de resultat 

vi fått i denna studie. En fråga som också har dykt upp under arbetetsgång är huruvida läxor 

istället för att  gynna elevens prestationer kan vara en styrning av familjens fritid och därmed 

också vara en orsak för många av familjens konflikter. Detta är något som vi som blivande 

lärare bör ha i åtanke. Vi bör också vara medvetna om hur olika det ser ut i hur ofta elever 

får hjälp och stöttning hemifrån med läxarbeten. Det är vi som snart kommer bestämma om 

våra elever ska ha arbete med sig hem att ägna tid åt efter skoldagens slut och det är även 

upp till oss som lärare hur vi väljer att lägga upp läxorna.  
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