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Sammanfattning 
 

Läroplanen från 2011 förespråkar en skola för alla som grundar sig i en likvärdighet i 

utbildningen som innebär att alla elever ska undervisas utifrån sina egna förutsättningar och 

behov, detta innebär att undervisningen inte kan utformas lika för alla elever. En skola för 

alla skulle innebära att det inte borde spela någon roll om föräldrar och elever pratar om 

skolarbete och lärande hemma eller om eleverna får stöd hemma för att klara av eventuella 

läxor. Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka om det finns samband mellan 

hög- respektive lågpresterande elevers matematikresultat. Materialet som använts är från 

den internationella studien TIMSS, där ett kunskapsprov från 2011 i matematik i årskurs fyra 

och fyra frågor från TIMSS elevenkät har studerats. Frågorna från enkäten behandlar elevers 

upplevelse av föräldrars engagemang i elevernas lärande, skolgång och läxor.  

För att besvara forskningsfrågorna om huruvida det finns samband mellan hög- respektive 

lågpresterande elevers resultat på kunskapsprovet i TIMSS 2011 och hur föräldrars 

engagemang tar sig i uttryck har kvantitativa sambandsanalyser gjorts. Resultaten visar att 

det finns samband mellan elevers resultat på TIMSS kunskapsprov och föräldrars 

engagemang i sina barns skolgång. Sambanden för hög- och lågpresterande elever ser olika 

ut och därför diskuteras olika faktorer som kan påverka hur hög- respektive lågpresterande 

elever presterar på TIMSS kunskapsprov i matematik 2011. Slutsatsen är att lågpresterande 

elever är, i högre grad än högpresterande elever, beroende av att deras föräldrar ser till att 

de planerar tid för att göra läxor och kontrollerar att de gör läxorna samt att föräldrarna 

frågar sina barn om deras lärande för att få bättre resultat i matematik. 

 

 

Nyckelord: Matematik, TIMSS 2011, hög- och lågpresterande elever, läxor, föräldrars engagemang  

 

  



2 

 

Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 1 

Inledning ................................................................................................................................................. 4 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 

TIMSS .................................................................................................................................................. 5 

Läxor .................................................................................................................................................... 7 

Likvärdighet i utbildningen på grundskolenivå ................................................................................... 8 

Sammanfattning .................................................................................................................................. 9 

Forskningsöversikt ................................................................................................................................ 10 

Läxor .................................................................................................................................................. 10 

Hög- och lågpresterande elever ........................................................................................................ 11 

Föräldrars betydelse ......................................................................................................................... 12 

Föräldrars engagemang .................................................................................................................... 13 

Föräldrars kontroll ............................................................................................................................ 15 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 16 

Centrala begrepp .................................................................................................................................. 17 

Läxor .................................................................................................................................................. 17 

Föräldrars engagemang .................................................................................................................... 17 

Hög- och lågpresterande elever i matematik ................................................................................... 18 

Syfte och forskningsfrågor .................................................................................................................... 19 

Metod.................................................................................................................................................... 20 

Ansvarsfördelning ............................................................................................................................. 20 

Material, avgränsning och urval ....................................................................................................... 21 

Databearbetning och analysmetod .................................................................................................. 22 

Reflektioner över metoden ............................................................................................................... 25 

Reliabilitet och validitet .................................................................................................................... 25 

Etiska överväganden ......................................................................................................................... 26 

Analys och resultat ................................................................................................................................ 28 

Högpresterande elever ..................................................................................................................... 28 

Lågpresterande elever ...................................................................................................................... 31 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 34 



3 

Diskussion ............................................................................................................................................. 35 

Föräldrars engagemang genom frågor om lärande .......................................................................... 35 

Föräldrars engagemang genom samtal om skolarbete .................................................................... 36 

Föräldrars engagemang genom att planera tid till läxor .................................................................. 37 

Föräldrars engagemang genom kontroll av läxor ............................................................................. 38 

Sammanfattning ................................................................................................................................ 39 

Konklusion ............................................................................................................................................. 40 

Litteraturlista ........................................................................................................................................ 42 

Webbadresser ................................................................................................................................... 45 

 

 

  



4 

Inledning 

Internationella undersökningar så som PISA, Programme for International Student 

Assessment, (Skolverket, 2012a, s. 18) och TIMSS, The Trends in International Mathematics 

and Science Study, (ibid., s. 3) har visat att svenska elever har låga resultat i matematik. 

Resultaten från TIMSS matematikprov i årskurs 4 från 2011 visar att svenska fjärdeklassares 

matematikresultat är sämre än genomsnittet i övriga EU/OECD-länder (ibid., s. 8). I och med 

svaga matematikresultat i Sverige talade dåvarande utbildningsminister Jan Björklund om 

att läxor är en viktig del i undervisningen. Björklund menade att lärare behöver ge fler läxor 

åt sina elever samtidigt som lärare också måste använda läxorna på rätt sätt för att förbättra 

elevernas resultat (sr.se, 2013). 

Läxforskare ger dock dubbla besked kring läxans påverkan på skolprestationer. I vissa fall 

påverkar läxor elevers prestationer på ett positivt sätt och i andra fall påverkar det eleven 

negativt. Patall, Cooper och Robinsons metastudie (2008, s. 1090) beträffande amerikanska 

föräldrars engagemang i elevers lärande och prestationer vid provtillfällen visar att läxor 

påverkar mellanstadieelevers provresultat negativt. Däremot menar den svenska forskaren 

Hellsten (1997, s. 211) att läxor är positivt för lärandet när man talar om läxor generellt. 

Motsägande forskningsresultat kan bero på att det är andra faktorer som spelar in, som till 

exempel stöd från föräldrar, föräldrars engagemang i sina barns skolgång eller hur läxan är 

utformad samt dess användning (Österlind, 2001, s. 18; Bicknell, 2014, s. 83). Utifrån 

motsägande forskningsresultat kring läxors betydelse för elevers lärande samt svaga resultat 

i internationella undersökningar i matematik är det därför intressant att studera samband 

mellan fjärdeklassares provresultat i matematik och föräldrars engagemang i sina barns 

skolgång genom samtal om lärande och hjälp med läxläsning.  
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Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund om TIMSS internationella studie som undersöker 

trender över tid i matematik och naturvetenskap. Dessutom presenteras fenomenet läxor 

samt vad likvärdighet i utbildningen på grundskolenivå innebär. Bakgrunden syftar dels till 

att ge en förståelse för hur synen på läxor förändrats över tid genom formuleringar i 

läroplanen, dels till att ge en förståelse för TIMSS uppbyggnad, syfte och utförande då TIMSS 

är det material som används i detta självständiga arbete.  

TIMSS  

 

TIMSS genomförs i sin nuvarande form vart fjärde år sedan 1995 för elever i årskurs 4 och 8 

(Skolverket, 2012, s. 3). Sverige har medverkat i TIMSS studie med elever i årskurs 4 sedan 

2007. Det finns flera syften med TIMSS, ett av dem är att samla in och sammanfatta elevers 

kunskaper och erfarenheter kring matematik och naturvetenskap, för att sedan jämföra den 

insamlade datan både på nationell och internationell nivå. Ett annat syfte med TIMSS är att 

följa utvecklingen av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap över tid. De som 

ansvarar för TIMSS är den internationella organisationen IEA, The International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement (ibid., s. 16), vilka har i uppdrag att göra 

större jämförande studier om bland annat utbildningssystem och utbildningsresultat 

internationellt. IEA´s mål är att skapa förståelse över utbildningssystem och effekter av olika 

förhållningssätt både nationellt som internationellt. Organisationen undersöker olika 

utbildningsområden som till exempel matematik och naturvetenskap genom TIMSS samt 

läsförståelse genom PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) (Ibid., ss. 16, 

20). 

I TIMSS undersökning 2011 medverkade totalt cirka 600.000 elever. Totalt medverkade 50 

länder med elever i årskurs 4 och 42 länder med elever i årskurs 8. Sverige deltog med 152 

skolor och 4.663 elever i årskurs 4 och 5.573 elever i årskurs 8. Förutom de kunskapsprov 

som eleverna genomför har elever, lärare, rektorer och föräldrar deltagit i undersökningen 

genom att besvara olika enkäter. De olika enkäterna berör frågor om bland annat elevers 

bakgrund och deras inställning till matematik och naturvetenskap, undervisning och lärarens 

inställning till ämnena, organisationen på skolan och föräldrars bakgrund. Syftet med 
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elevenkäterna är dels att bidra till en uppfattning om elevers attityder till matematik och 

naturvetenskap, dels att skapa en uppfattning om vilken lärmiljö elever möter både i skolan 

och i hemmet. Enkäterna ska även ge en uppfattning om hur matematik- och 

naturvetenskapsundervisningen ser ut och undervisningens förutsättningar i olika skolor. 

Utifrån enkätsvar samt resultat på kunskapsprov kan TIMSS undersökning bidra till att skapa 

en viss förståelse kring varför resultatet på kunskapsprovet ser ut som de gör (Mullis, 

Martin, Ruddock, O´Sullivan & Preuschoff, 2011, ss. 130-132). 

Kunskapsprovet i TIMSS 2011 för elever i årskurs 4 består av totalt 175 uppgifter. Av dessa 

uppgifter gör eleven endast vissa på förhand utvalda uppgifter. Uppgifterna är fördelade i 14 

olika provhäften och delas ut i varje utvald klass i en förbestämd ordning. Det innebär att 

elever i en och samma klass gör olika uppgifter. Den första halvan av provhäftet består av 

10-14 matematikuppgifter och den andra halvan består av 10-14 naturvetenskapsuppgifter 

(Mullis m.fl., 2011, ss. 123, 127). Syftet med att eleverna gör olika uppgifter är dels att 

eleverna inte ska behöva göra långa prov, dels att kunskapsproven ska kunna täcka in 

många och varierande kunskapsområden (Skolverket, 2012a, s. 25). 

Eftersom att alla elever inte gör alla uppgifter måste beräkningar göras på vad eleven skulle 

ha fått för resultat om den gjort alla uppgifter. För att kunna göra beräkningar på 

totalpoängen på kunskapsprovet och för att täcka in varierande kunskapsområden räknas 

troliga värden ut. De troliga värdena beräknas utifrån hur eleverna har svarat på 

elevenkäten samt hur eleven har svarat på uppgifterna i det tilldelade provhäftet. TIMSS 

skapar alltså troliga svar på de matematikuppgifter som inte ingår i det tilldelade provhäftet. 

Sådana resultat kallas plausible values och är ett väl estimerat resultat av elevens 

prestationsförmåga. Plausible values anger hur varje elev skulle ha svarat på alla 175 frågor 

om eleven gjort dem (Olson, Martin & Mullis, 2009, s. 402). Fem olika värden för plausible 

values anges i TIMSS material. Att fem värden tas ut beror på att TIMSS vill uppnå en viss 

mättnad som krävs för att täcka den möjliga variationen som kan fås genom detta system. 

Variationen täcks genom att en beräkning av möjliga utfall vägs in vilket baseras på 

elevernas svar på alla enkätfrågor samt elevernas svar på de uppgifter eleverna gjort på 

kunskapsprovet (Adolfsson, 2011, s. 43). Eftersom slutresultatet på kunskapsprovet är 

baserat på troliga värden kan TIMSS inte ge direkt information om enskilda elever, däremot 

kan undersökningen visa hur elever presterar som grupp (Skolverket, 2012a, s. 25).  
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Läxor 
  

Läxor ses för många som en självklarhet (Grootenboer, 2009, s. 12), vilket kan bero på 

läxans ursprung som kan spåras till 1500-talet. Den långa traditionen av läxor kan vara en av 

orsakerna till att lärare än idag delar ut läxor utan att reflektera över det. Syftet med läxor 

har främst varit att träna elever att ta eget ansvar (Skolverket, 2014, s. 8). 

I läroplanen från 1962 förespråkades hemarbete för att elever skulle befästa sina kunskaper 

samt öva på sina färdigheter i olika ämnen. Hemuppgifterna skulle även ge elever tillfälle att 

öva sig i ansvarstagande, att organisera lärandet samt att lära sig disponera sin tid (Lgr62, 

1962, s. 1312). I läroplanen från 1969 står det däremot att elever tillbringar tillräckligt 

mycket tid i skolan och att hemuppgifter därför skulle vara frivilliga. Hemuppgifternas 

karaktär behövde inte nödvändigtvis vara inlärning av fakta eller övning av färdigheter 

(Lgr69, 1969, ss. 70-71). Läroplanen från 1980 förespråkade i sin tur att hemuppgifterna 

skulle vara en del av skolans arbetssätt och genom läxan skulle elever lära sig att ta ansvar 

för en uppgift som var anpassad till elevens egna förutsättningar och förmåga. Om en elev 

av särskilda skäl inte kunde göra läxan och inte heller fick hjälp hemma skulle skolan 

tillgodose eleven med stöd (Lgr80, 1980, s. 50). 

Från och med läroplanen 1994 finns inga regleringar om läxor i styrdokument, istället är det 

upp till varje skolas rektor och lärare att bestämma om läxor ska ges (Skolverket, 2014, s. 8). 

Om en enskild skola väljer att ha läxor gäller enligt skollagen att den obligatoriska 

undervisningen gäller högst 190 vardagar under ett år och maximalt 6-8 timmar per dag, 

beroende på vilken klass eleven går i (SFS 2010:800). Detta innebär att läxor inte bör räknas 

som obligatoriska ifall det överskrider tiden för skolverksamheten. Den enskilda skolan kan 

däremot bestämma om läxor ska ges. Om så är fallet måste skoldagen förkortas eller så 

måste skolan erbjuda läxläsning under skoldagen. 

I läroplanen från 2011 (Lgr11, 2011, s. 62) står att matematik bör vara en aktiv lärprocess 

där kreativitet och reflektion bör vara centralt i undervisningen. Matematik lärs, enligt 

Boaler (2011, ss. 34-35), genom att elever utövar ämnet aktivt och inte som den 

traditionella matematikundervisningen förespråkat då elever tränats i att lära sig matematik 

utantill. År 2014 rekommenderade Skolverket (2014, ss. 5, 8) att alla läxor som ges ska vara 

möjliga för eleven att genomföra utan stöd. Idag ska elever tränas i att ta eget ansvar och ha 
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mer inflytande för sin egen undervisning i skolan, träningen i att ta ansvar ska dock ske 

under den obligatoriska undervisningen istället för genom läxor (Skolverket, 2009, s. 41).  

Likvärdighet i utbildningen på grundskolenivå  
 

I den aktuella läroplanen (Lgr11, 2011, s. 8) står att en likvärdig utbildning bland annat 

innebär att hänsyn ska tas till elevers olika behov och förutsättningar samt att utbildningen 

således inte kan vara lika utformad för alla. Beroende på elevers olika förutsättningar kan 

olika vägar tas för att nå de nationella målen. Skolverket (2012b, ss. 6, 14) gjorde en 

undersökning av likvärdighet i svensk skola genom att analysera internationella 

kunskapsmätningar, forskningsresultat samt betygsdata från åren 1998-2011. Syftet med 

undersökningen var att undersöka ifall den svenska skolan erbjuder en likvärdighet i 

utbildningen där alla elever ges samma möjlighet att utvecklas. För att mäta likvärdighet 

mäts spridning av resultat mellan elever. I undersökningen upptäcktes stora skillnader 

mellan elevers resultat. De stora skillnaderna som upptäcktes ger en indikation om att 

skolsystemet inte ger varje elev möjlighet att utveckla sina kunskaper utifrån sina egna 

förutsättningar. Om kunskapsklyftan mellan elever ökar innebär det samtidigt att 

likvärdigheten i skolan minskar (ibid.). 

Om undervisningen ska ske utifrån elevers egna förutsättningar och om lärare ger läxor till 

sina elever bör läxan kunna lösas på egen hand av elever för att även läxor ska vara 

likvärdiga (Skolverket, 2014, s. 5). Om läxor inte är likvärdiga spelar den hjälp elever får med 

läxor utanför skolan roll. Bland annat finns en barriär mellan skolan och hemmet genom 

språket. Den språkliga barriären innebär inte bara att föräldrar kan ha ett annat språk utan 

även att föräldrar och lärare samtalar om läxor på olika sätt eller om lärare och föräldrar har 

olika metoder för att lösa uppgifter. Olika metoder i detta sammanhang innebär att 

föräldrar, elever och lärare använder sig av olika språkliga begrepp, förklaringsmodeller och 

lösningssätt för att utföra läxor. Ifall den språkliga klyftan mellan skola och föräldrar skulle 

minska skulle troligtvis även klyftan mellan vilka elever som får för- respektive nackdelar av 

läxhjälp hemifrån att minska (Hattie, 2014, ss. 94, 106).  
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Sammanfattning 

 

TIMSS 2011 är en jämförande studie som undersöker trender i skolan över tid i matematik 

och naturvetenskap. Detta görs genom att samla in data och analysera resultat på 

kunskapsprov i vardera ämne samt få information genom enkäter som elever, lärare, 

skolledare och föräldrar besvarat. Syftet med TIMSS är bland annat att jämföra svenska 

elevers resultat från årskurs 4 och 8 både nationellt och internationellt. Genom analyser av 

resultaten på kunskapsproven och svaren på enkäterna från TIMSS kan likvärdigheten av 

skolorna i landet undersökas. En likvärdig utbildning innebär att elever undervisas utifrån 

sina egna förutsättningar. Om skolor väljer att ha läxor och samtidigt ska följa läroplanen för 

att bidra till en likvärdig skola rekommenderar Skolverket att eleverna ska kunna genomföra 

läxan på egen hand. 
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Forskningsöversikt 
 

Följande avsnitt behandlar tidigare forskning om hemläxor, hög- och lågpresterande elever, 

föräldrars betydelse, föräldrars engagemang och kontroll. Den tidigare forskningen syftar till 

att presentera och organisera tidigare studiers resultat som är relevant för detta 

självständiga arbete. Resultaten som framkommer i studien kommer diskuteras utifrån den 

tidigare forskning som presenteras i avsnittet. Resultaten och diskussionen kommer även 

utgå från de centrala begrepp som definieras genom inläsning av tidigare forskning. 

Läxor 

 

Läxor är en del i en inlärningsprocess där repetition av de kunskaper elever tillgodosett sig 

med i skolan ska tränas in (Hellsten, 1997, s. 211; Painter, 2004, s. 9). Läxor är också en 

process där elever ges förutsättningar att träna på att bli självständiga och att ta ansvar. För 

att förberedas på att ta ansvar behöver elever därför börja med läxor redan på lågstadiet för 

att hinna träna upp en god studieteknik inför mellanstadiet och senare högstadiet (Hellsten, 

1997, s. 211). 

De svenska forskarna Lindell (1990, s. 2) och Österlind (2001, s. 17) har kritiserat tidigare 

läxforskning och menar att många forskare inte tar hänsyn till läxans innehåll eller 

utformning. Tidigare forskning där samband mellan läxor och faktorer som påverkar 

studieresultat undersökts, menar Lindell (ibid.) och Österlind (ibid.) att tidigare forskning 

inte tagit hänsyn till elevers förutsättningar. Lindells (1990, s. 28) undersökning visar att det 

inte finns något samband mellan läxläsning och skolprestationer för svenska elever. 

Grootenboer (2009, s. 13) menar att det finns tre anledningar för en lärare att ha 

matematikläxor. Den första anledningen är att lärare ska hitta passande uppgifter och 

aktiviteter för varje elevs behov och förutsättningar. Den andra anledningen är att 

matematikläxor ska hjälpa föräldrar att bygga upp ett självförtroende och engagemang för 

elevers lärande. Den tredje anledningen är att lärare kan försäkra sig om att både föräldrar 

och läraren har samma agenda med matematiklärandet. I matematik kan läxan även 

användas för att lära sig se att matematik finns i vardagen och inte bara i klassrummet. En 

annan viktig anledning att ha läxa i matematik är att föräldrar ges en chans att skapa 

kontakt med sina barn genom matematik.  
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Hög- och lågpresterande elever 

 

Hong, Sas och Sas (2006, s. 144) menar att högpresterande elever känns igen genom höga 

betyg inom vissa ämnen, höga medelbetyg för alla skolämnen eller genom höga resultat på 

ett specifikt prov. Mellroth (2014, s. 13) menar att hög- och lågpresterande elever är lätta 

att definiera genom att bestämma poäng- eller procentgränser om man utgår från prov eller 

situationer där elever får poäng. Nygren (2007, ss. 58-59) kritiserar däremot användningen 

av begreppet högpresterande elever, han menar att en åtskillnad då görs på elever i skolan. 

Genom att tala om högpresterande och duktiga elever samt elever med god skolframgång 

hamnar fokus endast på resultat och inte på progression i skolan. Genom att tala om och 

definiera högpresterande elever stärks sociala orättvisor och strukturer i skolan, vilket bidrar 

till att klyftor mellan hög- och lågpresterande elever förstärks. 

Hong m.fl.s studie (2006, s. 144) har visat att hög- och lågpresterande elever har olika 

strategier när de studerar inför matematikprov. Högpresterande elevers studieteknik har 

visat sig vara mer effektiv än lågpresterande elevers då deras studieteknik grundar sig på att 

försöka förstå innehåll och söka samband mellan ny kunskap och tidigare kunskaper. 

Lågpresterande elevers studieteknik har visat sig gå ut på att försöka memorera kunskaper 

för att klara kommande matematikprov. Genom att lågpresterande elever lär sig matematik 

utantill så förloras en del av syftet med matematik där tanken är att eleverna ska lära sig 

resonera och tänka kring matematik (Boaler, 2011, ss. 43-45). Det är inte bara strategierna 

för hur elever studerar till matematikprov som skiljer sig åt beroende på om elever är hög- 

eller lågpresterande, utan också strategierna elever använder sig av under själva 

provsituationen. Högpresterande elever använder sig i högre grad av fler strategier för att 

svara på provfrågorna, till exempel genom att utesluta svarsalternativ och hoppa över svåra 

frågor för att återkomma till dessa (Hong m.fl., 2006. s. 144). 

Trautweins studie (2007, ss. 381-383) om matematik och hög- och lågpresterande elever 

visar att högpresterande elever ägnar mindre tid åt matematikläxan men gör den istället 

med en högre grad av ansträngning och får också högre resultat på prov. Detta bekräftas av 

Chang, Wall, Tare, Glonka och Vatz (2014, s. 1061) vars studie också påvisar negativa 

samband mellan elevers resultat på matematikprov och hur mycket tid eleverna spenderar 

på att göra matematikläxan. Till skillnad från ovanstående två studier menar Cromwell 
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(1998) i sin artikel om läxor från 1998 att elever som lägger mycket tid på läxor generellt sett 

får högre betyg än de elever som inte lägger så mycket tid på läxor. 

Uttal, Lummis och Stevensons studie (1998, s. 342) om hög- och lågpresterande elever i 

matematik visade att lågpresterande elever tyckte minst om matematik, la mest tid på läxan 

och fick mest hjälp med den hemma. En anledning till att lågpresterande elever tycker 

mindre om matematik och får lägre resultat på prov kan enligt Hong m.fl. (2006, s. 144) vara 

att lågpresterande elever försöker memorera kunskaper, snarare än förstå samband mellan 

vad denne lär sig och vad denne tidigare kan. En annan anledning till att lågpresterande 

elever har färre studiestrategier och sämre studieteknik kan vara att eleverna inte förstår 

hur de ska lösa uppgiften och därför arbetar passivt med matematik. En passiv strategi inom 

matematik kan till exempel innebära att elever kopierar läraren istället för att testa olika 

lösningar på problemet (Boaler, 2011, ss. 43-45). 

Föräldrars betydelse 

 

Enligt Högdin (2006, s. 3) har elever med högutbildade föräldrar bättre förutsättningar för 

att få bättre resultat på prov. I Hatties syntes (2014, s. 94) av 800 metastudier framkommer 

att en anledning till de högre resultaten för elever med högutbildade föräldrar är att de 

eleverna har en större möjlighet att få hjälp med läxor hemma. Att så är fallet kan bero på 

att skolsystemet är uppbyggt som en kultur vilken är anpassad för personer med högre 

utbildning. Detta gör att elever till högt utbildade föräldrar lättare känner igen skolklimatet 

från hemmiljön, vilket gynnar eleverna och leder till bättre skolprestationer. Högutbildade 

föräldrars stöd vid läxläsning har då en positiv inverkan på skolprestationer om det görs på 

rätt sätt. På samma sätt kan det vara hämmande och missgynnande för elevers lärande om 

föräldrar inte talar med sina barn om skolan med ett passande språk. Trots att internationell 

forskning visar att det är mest effektivt för goda skolprestationer att få hjälp med läxor 

hemma har Skolverkets rapport (2012c, s. 33) över svenska elevers skolprestationer visat att 

föräldrar till högpresterande elever hjälper sina barn med läxor i lägre grad än de elever som 

presterar runt medelvärdet. 

För att överkomma skillnaderna mellan vilka elever som gynnas av läxor menar Patall m.fl. 

(2008, ss. 1088-1089) att föräldrar borde tränas i att tala skolans språk för att överkomma 
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den språkliga barriären och således underlätta skolgången för alla elever. Om den språkliga 

barriären rivs kan också klyftan mellan skolan och hemmet minska. Även Voorhis (2011, ss. 

244-245) menar att om föräldrar tränas i att hjälpa elever med sina läxor upplever både 

föräldrar och elever en mer positiv känsla under läxläsningen. Om läxhjälpen ges på fel sätt 

kan det istället skapa negativa känslor hos både föräldrar och elever. Det är viktigt att 

föräldrar agerar som stöd för elever och inte som lärare när de gör läxan tillsammans.  

Paulu (1995, s. 3) menar också att föräldrar bör utbildas i läxhjälp och har därför skrivit en 

guide till amerikanska föräldrar om hur de kan hjälpa sina barn med läxor för att ge bäst 

effekt på skolprestationer. Effektiva metoder är till exempelvis att föräldrar planerar tid till 

elever att göra sina läxor och väljer en plats till barnen utan distraktion där de kan arbeta 

med läxor ostört. Paulu (1995, s. 3) och Skolverket (2014, ss. 13-14) menar att läxor kan 

användas för att repetera kunskaper, komma ikapp eller förbereda elever inför ett nytt 

moment. Dessutom kan läxor användas för att låta elever komma i kontakt med ett innehåll 

som finns utanför skolan, som exempelvis att intervjua en person. I och med läxans 

komplexitet, där olika läxor har både styrkor och svagheter är det problematiskt att skapa 

en läxa för alla. Om läxorna görs på rätt sätt menar Hellsten (1997, s. 212) att det kan leda 

till att elever och föräldrar får en mer intim relation.  

Föräldrars engagemang 

 

En annan betydande faktor för goda skolprestationer och för elevers framgång i skolan är 

föräldrars engagemang. Detta gäller om engagemanget tar sig i uttryck genom 

kommunikation med eleven och skolan samt om föräldrarna engagerar sig i sina barns 

lärande (Högdin, 2006, s. 2; Cooper, 2007, s. 59). O´Sullivan, Hackford, Chen och Fish (2014, 

s. 166) menar att det finns samband mellan goda skolprestationer i matematik och om 

föräldrar och elever talar om skolan och lärandet i hemmet. Beroende på vilket sätt 

engagemanget tar sig i uttryck kan riktningen och styrkan på sambanden mellan elevers 

prestationer och föräldrars engagemang se olika ut. Patall m.fl. (2008, s. 1039) menar att för 

matematikprestationer är sambandet negativt mellan elevers skolresultat och föräldrars 

engagemang, vilket främst gäller för elever i mellanstadiet. För yngre och äldre elever finns 

däremot positiva samband mellan föräldrars engagemang och elevers goda 

skolprestationer. 
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Om föräldrar stödjer sina barn på rätt sätt kan stödet öka elevers skolprestationer. 

O´Sullivan m.fl. (2014, s. 165) talar om att föräldrar kan ge elever en självstyrande hjälp, 

vilket innebär att föräldrar uppmuntrar sina barn till självständigt arbete och hjälper dem att 

arbeta ostört. Studien indikerar också att den struktur föräldrar tillhandahåller sina barn 

genom att planera tid till att göra sina läxor är den mest effektiva hjälp föräldrar kan ge. Om 

föräldrar också har ett aktivt förhållningssätt till lärande genom att till exempel fråga sina 

barn hur det går i skolan, gå på föräldramöten och hjälpa till med läxor har det en positiv 

effekt på elevers prestationer (Hattie, 2014, s. 103; Högdin, 2006, ss. 1-2; Patall m.fl., 2008, 

s. 1092). 

Hoover-Dempsy och Sandler (1995, ss. 319-320) menar att det finns olika sätt för föräldrar 

att stötta sina barn och således påverka barnens skolresultat. Ett sätt att stötta sina barn är 

genom förstärkning, vilket innebär att barnen får uppmärksamhet, beröm och belöning av 

sina föräldrar för att uppmuntra skolframgång. Förstärkning är viktigt för att underhålla 

positiva beteenden som är viktiga för skolframgång. Föräldrars attityd och beteende spelar 

roll för barnets uppförande och inställning till skolan. Genom att föräldrar ber sina barn 

berätta om sin skoldag, lägger tid på att diskutera och rätta läxor kan detta få en positiv 

inverkan på barnets skolgång. Bicknell (2014, s. 83) bekräftar detta och menar att föräldrar 

kan vara förebilder till sina barn genom att med positiva attityder och ett gott beteende 

uppmuntra till goda skolresultat. Föräldrar som tycker att det är värdefullt att studera och 

lära sig saker respekterar också i allmänhet självständighet vid inlärning, behov av 

återhämtning från uppgiften samtidigt som de bidrar till en positiv resultatinriktad atmosfär. 

Om barnen känner att de kan leva upp till förväntningarna som föräldrarna har på dem samt 

om föräldrarna uppmuntrar barnen att lära sig skapas bättre förutsättningar för goda 

skolprestationer (Patall m.fl., 2008, s. 1039, Lindell, 1990, s. 28; Hattie, 2014, s. 104). 

Delaktiga, uppmuntrande och engagerade föräldrar har visat sig ha större betydelse för 

goda skolprestationer än huruvida elever får hjälp med läxan (Högdin, 2006, ss. 1-2). 

Flera forskare, till exempel Patall m.fl., (2008, s. 1039) Cromwell (1998), Hattie (2014, s. 103) 

och Cooper (2007, s. 59), menar att föräldrars engagemang kan ha både positiva och 

negativa effekter på lärande. Effekten engagemanget har beror främst på ifall föräldrar 

känner sig bekväma med rollen som lärare eller om deras sätt att förklara skiljer sig från 

elevernas lärare. Elever upplever en mer positiv attityd, känner sig mer fokuserade och mer 
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uppmärksamma på uppgiften om de får hjälp med den. Om föräldrar förmedlar en positiv 

inställning till skolan ger det bättre resultat för elever, både vad beträffar hemläxor och 

attityd i skolan (Patall m.fl., 2008, s. 1042; Bempechat, 2004, s. 195). Om föräldrars 

inställning däremot är negativ kan det uppstå konflikter vid läxhjälp. Negativa känslor kan 

även uppstå vid för svåra läxor, vilket kan leda till att både föräldrar och elever upplever 

ångest över uppgiften (Grootenboer, 2009, ss. 12-13; Patall m. fl., 2008, s. 1043). Negativa 

känslor och konflikter vid läxläsning kan skapa en frustration och skoltrötthet för elever och 

samtidigt en besvikelse hos föräldrar. De negativa känslorna är vanligt förekommande hos 

lågpresterande elever (Patall m. fl., 2008, s. 1043). 

Matematik lärs bäst genom diskussion och samtal, dels mellan elever men också mellan 

lärare och elev. Genom matematiska diskussioner får eleven ta del av andras metoder att 

lösa problem, samtidigt som eleven får sätta ord på sina tankar om matematik, vilket 

utvecklar dennes kunskaper (Boaler, 2011, ss. 43-45, 50-51). Genom att elever pratar om 

matematik i grupparbeten och i skolan i allmänhet kan elever tillsammans öka sin 

matematiska kompetens genom att använda språket (Brandell & Pettersson 2011, ss. 117-

121). 

Föräldrars kontroll  

 

Om föräldrars engagemang tar sig uttryck som övervakning eller att föräldrar gör läxan åt 

elever har detta en negativ effekt på elevers skolprestationer (Hattie, 2014, s. 103; Högdin, 

2006, ss. 1-2; Patall m.fl., 2008, s. 1039). Cromwell (1998) och Cooper (2007, s. 59) menar 

att föräldrars hjälp med barns läxor inte får gå till överdrift genom att föräldrar gör läxorna 

åt sina barn, föräldrar behöver snarare motivera sina barn att göra läxorna själv. Genom att 

föräldrar ställer krav eller ger order för att visa engagemang använder de sig av stängda 

instruktioner, vilket innebär att föräldrar leder elever till det rätta svaret. Därmed lär sig 

elever snarare att fokusera på faktakunskaper och att söka rätt svar än att träna på mer 

komplexa färdigheter (Hoover-Dempsey & Sandler, 1995, s. 321). O´Sullivan m.fl. (2014, s. 

165) har också skrivit om detta, men kallar det för direkt hjälp. Detta är, som nämnt innan, 

en vanlig studiestrategi för lågpresterande elever (Hong m.fl., 2006, s. 144).  
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Sammanfattning 
 

Det finns motsägelser i de tidigare studier som nämnts i detta självständiga arbete, både 

gällande föräldrars engagemang men också kommunikationens betydelse för elevers 

skolprestationer. Motsägelserna beror främst på att det spelar hur engagemanget tar sig i 

uttryck. Det stöd föräldrar ger som verkar ha störst betydelse för goda skolprestationer är 

om föräldrar förmedlar en positiv inställning till skolgången samt om föräldrar talar samma 

språk som talas i skolan. Om det däremot blir konflikter gällande läxor och kommunikation 

om skolan och lärandet där elever upplever att de blir kontrollerade, har detta en negativ 

effekt på elevers skolprestationer. Hög- och lågpresterande elever har olika strategier både 

när de studerar inför prov, men också under själva provsituationen. Om elever får hjälp med 

matematikläxorna kan det dels stärka relationen mellan föräldrar och elever, dels öka 

elevers skolprestationer.  
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Centrala begrepp 
 

Avsnittet syftar till att specificera och definiera begrepp som har flera definitioner för att 

förtydliga hur begreppen används i denna studie. De begrepp som definieras och används 

som utgångspunkt i detta självständiga arbete är läxor, föräldrars engagemang och hög- och 

lågpresterande elever i matematik.  

Läxor 

 

Enligt Skolverket (2014, s. 9) finns ingen sammantagen definition av begreppet läxa som 

forskare, lärare och lekmän kan samtala kring. Den vanligaste definitionen är att en läxa är 

en uppgift som tilldelas av lärare och ska utföras utanför skoltidens ramar. 

Nationalencyklopedin definierar begreppet läxa som en “avgränsad skoluppgift för 

hemarbete/.../” (ne, 2015a). Skolverket (2014, s. 9) refererar till Harris Cooper som menar 

att läxor även kan innefatta de uppgifter som elever gör under håltimmar och raster. 

Dessutom menar Österlind (2001, s. 27) att uppgifter som elever själva väljer att genomföra 

utanför lektionstid också ska definieras som läxor. Den definition som kommer att användas 

i detta självständiga arbete går i enlighet med nationalencyklopedins definition av 

begreppet som syftar till de skoluppgifter som utförs i hemmet, vilka tilldelats av lärare. 

Föräldrars engagemang 

 

Utifrån de studier som sammanfattats i forskningsöversikten har begreppet föräldrars 

engagemang förståtts som att föräldrar är delaktiga i sina barns skolgång genom samtal, 

kontroll av och hjälp med läxor samt har kontakt med skola och lärare. I detta självständiga 

arbete har vi utgått från hur elever i årskurs 4 upplever att deras föräldrar är engagerade 

beroende på vad de svarat på fyra utvalda frågor från elevenkäten i TIMSS 2011. De utvalda 

frågorna behandlar hur ofta elever upplever att deras föräldrar frågar om vad de lär sig i 

skolan, samtalar om skolan i hemmet, ser till att sina barn planerar tid till läxor samt hur 

ofta eleverna upplever att föräldrarna kontrollerar att de gör läxan. Dessa frågor kommer 

från elevenkäten för årskurs 4 i TIMSS 2011.  
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Hög- och lågpresterande elever i matematik 

 

Mellroth (2014, s. 13) menar att det är enkelt att definiera elever som hög- och 

lågpresterande om man utgår från ett enskilt provtillfälle eller flera provtillfällen i ett ämne. 

Vid ett provtillfälle är det enkelt att sätta en procentgräns för vad som är bättre respektive 

sämre resultat. Hög- respektive lågpresterande elever definieras i detta självständiga arbete 

som de elever i årskurs fyra som fått de 25 procent högsta respektive lägsta poängen på 

TIMSS kunskapsprov i matematik 2011.  
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Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med detta självständiga arbete är att utifrån TIMSS kunskapsprov och elevenkät från 

2011 i årskurs 4 undersöka om det finns samband mellan hög- respektive lågpresterande 

elevers matematikresultat och elevers upplevelse av föräldrars engagemang genom samtal 

om lärande och hjälp med läxor. 

 

 Hur ser eventuella samband ut mellan högpresterande elevers prestationer på 

TIMSS kunskapsprov 2011 i matematik och föräldrars engagemang i elevers 

skolgång genom frågor om lärande, samtal om skolarbete, ser till att elever 

planerar tid till läxor samt kontrollerar att elever gör sina läxor?  

 

 Hur ser eventuella samband ut mellan lågpresterande elevers prestationer på 

TIMSS kunskapsprov 2011 i matematik och föräldrars engagemang i elevers 

skolgång genom frågor om lärande, samtal om skolarbete, ser till att elever 

planerar tid till läxor samt kontrollerar att elever gör sina läxor?  
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Metod 
 

För att besvara forskningsfrågorna i detta självständiga arbetet har TIMSS elevenkäter samt 

elevernas resultat från TIMSS kunskapsprov i matematik för årskurs 4 från 2011 analyserats. 

För att analysera den stora mängd data som TIMSS består av har statistikprogrammet SPSS 

använts. 

Ansvarsfördelning   

 

Arbetet grundar sig i ett tätt samarbete mellan författarna Emma Gustafsson och Elina 

Lundberg, i vilket planeringen av innehåll, struktur och syfte gjorts tillsammans. Gemensamt 

har författarna skrivit teoretiska utgångspunkter, syfte, forskningsfrågor, metod, samtliga 

inledningar och sammanfattningar till varje avsnitt samt konklusion. Genomgående i arbetet 

har uppdelningen av avsnitten planerats tillsammans. Dock har innehållet bearbetats 

individuellt om än med stöd av varandra. I tabellen nedan presenteras ansvarsfördelningen 

för detta självständiga arbete. 

 

Avsnitt Emma Gustafsson Elina Lundberg 

Bakgrund TIMSS Läxor  
 

Likvärdighet i utbildningen på 
grundskolenivå 

Forskningsöversikt Läxor 
 

Föräldrars betydelse 
 
Föräldrars kontroll 

Hög- och lågpresterande elever 
 

Föräldrars engagemang 

Analys och resultat Högpresterande elever Lågpresterande elever 

Diskussion Föräldrars engagemang genom 
frågor om lärande 
 
Föräldrars engagemang genom 
kontroll av läxor 

Föräldrars engagemang genom 
samtal om skolarbete 
 

Föräldrars engagemang genom 
planering av tid till läxor 

Tabell 1: Redovisar ansvarsfördelningen av innehållet i detta självständiga arbete. 
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Material, avgränsning och urval 

 

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

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

hämtades 2015-11-02 under fliken internationella databaser på TIMSS and PIRLS hemsida 

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

4.663 elever i årskurs 4 deltog i kunskapsprovet i matematik och har även svarat på en 

elevenkät. Svaren på enkätfrågorna som analyseras i detta arbete är hämtat från 

enkätundersökningen som eleverna gjorde efter kunskapsprovet i matematik och 

naturvetenskap. Av den stora mängd data som TIMSS 2011 tillhandahåller har endast datan 

om svenska elever i årskurs 4 använts och analyserats. En vidare avgränsning i detta 

självständiga arbete är att endast hög- och lågpresterande elevers resultat på 

kunskapsprovet samt deras svar på elevenkäter analyserats, vilket ger 2.332 hög- och 

lågpresterande elever. Det finns ett bortfall för de utvalda enkätfrågorna där elever valt att 

inte svara på någon eller några av de utvalda enkätfrågorna. Bortfallet är cirka 30 elever per 

enkätfråga. Bortfall är inget som tas i beaktande då det kan betraktas som ett rimligt bortfall 

enligt Skolverket (2012a s. 16). Nedan presenteras de frågor från den elevenkät som använts 

i detta självständiga arbete.  

 1: De fyra 

elevenkätsfrågorna från TIMSS 2011 som analyserats i detta självständiga arbete (Skolverket, 2014). 

Vi kan endast utifrån våra resultat diskutera elevers upplevelse av föräldrars engagemang 

genom de fyra ovan nämnda enkätfrågorna. I avsnittet där resultatet diskuteras använder vi 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_G4_SPSSData_pt3.zip
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-database.html
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även den definition av föräldrars engagemang som framkom genom inläsning av tidigare 

studier samt med grund enkätfrågornas utformning från TIMSS 2011. 

De medverkande skolorna i TIMSS undersökning valdes ut genom ett så kallat klusterurval, 

vilket innebär att urvalet skedde i två steg. Först slumpades skolorna ut för att därefter 

slumpvis välja två klasser från varje utvald skola (Skolverket, 2012a, s. 25; Löfgren, 2006, s. 

67). Genom klusterurval har alla elever i Sverige samma chans att vara med i 

undersökningen.  

Databearbetning och analysmetod 
 

I ett första steg av analysen valdes variabler ut från det omfattande materialet från TIMSS 

2011. De valda variablerna är elevernas poäng på kunskapsprovet samt fyra enkätfrågor (se 

figur 1, s. 21). För att kunna studera datan gjordes en beskrivande analys på variablerna 

genom statistikprogrammet SPSS. Datan redovisas i sammanfattande diagram och tabeller 

(Löfgren, 2006, ss. 9, 12). 

I den sammanfattade datan över vad eleverna svarat på respektive enkätfråga framkom att 

det var få elever som svarat aldrig eller nästan aldrig samt en eller två gånger i månaden på 

alla fyra frågor (se figur 1, s. 21). Med anledning av detta slogs de två svarsalternativen ihop 

för att få en jämnare fördelning av svarsfrekvensen. För att SPSS ska kunna avläsa och göra 

beräkningar på svaren från enkätfrågorna är svarsalternativen numerisk kodade. I tabellen 

nedan redovisas hur svarsalternativen var formulerade i TIMSS 2011, hur de var kodade i 

SPSS samt hur de är omdöpta för en mer överskådlighet. Den numeriska kodningen innebär 

att SPSS kan göra medelvärdesberäkningar på olika elevgruppers provresultat genom att alla 

elever som angett samma svar på enkätfrågan bildar en grupp. Det vill säga, alla elever som 

svarat Aldrig eller nästan aldrig bildar en grupp där medelvärdet för varje grupp räknas ut 

för att senare jämföra gruppernas medelvärde med övriga grupper, beroende på vad 

eleverna svarat på elevenkäten.  
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Svarsalternativ från TIMSS 2011 
elevenkät 

Numerisk kodning i 
SPSS 

Omdöpta 
svarsalternativ 

Aldrig eller nästan aldrig 1 Nästan aldrig 

En eller två gånger i månaden 2 Nästan aldrig 

En eller två gånger i veckan 3 1-2 ggr/vecka 

Varje dag eller nästan varje dag 4 Nästan varje dag 
Tabell 2: Redovisar hur svarsalternativen var formulerande i TIMSS 2011, hur de var kodade i SPSS 

samt hur de är namngivna i detta självständiga arbete.  

För att skilja på hög- och lågpresterande elever angavs en procentgräns för hög- respektive 

lågpresterande elever. De 25 procent av eleverna som hade lägst poäng på kunskapsprovet 

definierades som lågpresterande elever och de 25 procent av eleverna som hade högst 

poäng definierades som högpresterande elever. För att få fram poänggränserna gjordes en 

beskrivande analys av de svenska medverkande elevernas estimerade totalpoäng på 

kunskapsprovet där kvartilerna angavs (Edling & Hedström, 2003, s. 28; Djurfeldt m.fl., 2010, 

s. 52). Utifrån procentgränserna definierades att lågpresterande elever är de elever som har 

lägre poäng än 458,67 och de elever som har högre poäng än 544,46 definierades som 

högpresterande elever. Denna uppdelning gav två nya variabler med 1.166 elever i vardera 

variabel. 

Datamaterialet från TIMSS redovisar fem olika plausible values för att täcka in en så stor 

variation som möjligt av elevernas troliga poäng på kunskapsprovet i matematik. I detta 

självständiga arbete användes endast medelvärdet av alla fem troliga värden för att 

materialet ska bli mer hanterbart. Genom att undersöka om en medelvärdesberäkning av de 

fem troliga värdena var rimlig jämfördes medelvärde, standardavvikelse samt max- och 

minimumpoäng för hög- respektive lågpresterande elever. Detta gjordes för att försäkra oss 

om att inget av de fem värdena avviker kraftigt från de andra och således kan påverka 

resultatet på analysen. Eftersom att inga värden avvek kunde en medelvärdesberäkning 

göras. 

Elevernas poäng på kunskapsprovet är oberoende y-variabler och svaren på enkätfrågorna 

är beroende x-variabler. De valda variablerna är på olika skalnivåer, kvot- respektive 

ordinalskala. En variabel som är på ordinalskala är en kvantitativ variabel som klassificeras 

genom kategorier med en viss rangordning (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 151; Rudberg, 1993, s. 
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90). Om en elev har svarat med en etta innebär det således att eleven upplever att något 

händer mindre frekvent hemma (se figur 1, s. 21) än om eleven har svarat med en tvåa eller 

trea. Däremot innebär inte en tvåa dubbelt så ofta som en etta. Att en variabel är på 

kvotskala innebär att variabeln har en nollpunkt, lika långt mellan värdena på skalan och har 

en bestämd ordning. Variabler som är på kvotskala är kvantitativa variabler (Edling & 

Hedström, ibid.; Löfgren, 2006, ss. 10-11). I detta självständiga arbete är elevernas poäng på 

kunskapsprovet på kvotskalenivå. 

Eftersom att variablerna är på olika skalnivåer används analysmetoden ANOVA (Analysis of 

Variance) som är en variansanalysmetod. ANOVA används för att jämföra om det finns 

skillnader i medelvärdet mellan två eller flera grupper. De elever som svarat samma 

svarsalternativ på respektive enkätfråga bildar en grupp. Det bearbetade materialet ger tre 

grupper till varje enkätfråga. För varje grupp räknar SPSS ut medelpoäng. Medelpoäng för 

varje grupp används vid analyser en kvantitativ och en kvalitativ variabler för att jämföra 

grupper med varandra. För att testa om det finns skillnader mellan gruppernas medelpoäng 

för varje enkätfråga som inte beror på slumpen beräknar ANOVA ett p-värde. P-värdet anger 

hur sannolikt det är att det är slumpen som orsakat att det finns skillnader mellan 

gruppernas medelpoäng. Om p-värdet är mindre än 0,05 kan vi med 95 procents säkerhet 

anta att minst två av gruppernas medelpoäng skiljer sig åt och att resultatet antagligen inte 

beror på slumpen. För att skillnaderna mellan grupperna ska vara statistiskt signifikanta får 

inte spridningen inom grupperna vara så stor att den förklarar det mesta av den totala 

variationen. En signifikansgräns på 5 procent kan anses vara godtyckligt och används ofta 

vid statistiska undersökningar (Djurfeldt m.fl., 2010, ss. 186, 243). Om det genom ANOVA 

inte visar sig finnas signifikanta skillnader mellan gruppernas medelpoäng kommer vidare 

analyser inte att göras. 

Om resultatet av ANOVA visar att det finnas statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna kommer vidare test att göras för att bland annat undersöka styrkan på 

sambanden mellan de utvalda x- och y-variablerna. För att ta reda på styrkan på sambanden 

vid medelvärdesanalyser där en variabel är kvalitativ och en kvantitativ används 

sambandsmåtten eta och eta². Eta anger styrka på samband mellan variablerna och 

redovisar värden mellan 0 och 1, där värden nära 0 anger svaga samband och värden nära 1 

anger starka samband (Djurfeldt m.fl., 2010, ss. 151-152). Eta² anger hur stor del av 
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variationen på de beroende x-variablerna som kan förklaras av de oberoende y-variablerna. 

Om eta² visar ett värde mellan 0,00-0,04 innebär det att det finns en liten skillnad i 

variationen på den beroende variabeln som beror på den oberoende variabeln, 0,05-0,09 

innebär en medelstor skillnad och 0,10- innebär en stor skillnad i variationen (Löfgren, 2006, 

s. 102). 

För att vidare ta reda på mellan vilka grupper, beroende på vad eleverna svarat på 

respektive enkätfråga, det finns statistiskt signifikanta skillnader görs ett Scheffés post-hoc 

test. Sheffés post hoc-test jämför de tre gruppernas medelpoäng parvis med de övriga två 

gruppernas medelpoäng tills alla grupper har jämförts med varandra för varje enkätfråga. 

Post hoc-testerna redovisar ett p-värde vilket anger mellan vilka grupper det finns 

signifikanta skillnader. Om p-värdet är mindre än 0,05 tyder det på att det är mindre än 5 

procents risk att det är slumpen som medför skillnader i medelpoängen och man vet således 

med 95 procents säkerhet att det finns skillnader mellan den beroende och oberoende 

variabeln (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 247). 

Reflektioner över metoden 
 

Eftersom TIMSS kunskapsprov inte är betygsgrundande så finns en det risk att eleverna inte 

gjort sitt yttersta vid själva provtillfället. Eklöf (2010, ss. 345, 352) har studerat provresultat 

från så kallade “low stake tests” vilket innebär prov som inte påverkar elevers skolresultat. 

För att studera detta fick medverkande elever på TIMSS 2003 även svara på en enkät om hur 

väl de tyckte att de ansträngde sig på kunskapsprovet samt vilken motivation de ansåg att 

de hade. Resultatet av Eklöfs (ibid.) studie visar att en stor del elever inte presterar efter sin 

bästa förmåga då de upplever att de saknar motivation. En del av eleverna presterar 

däremot efter bästa förmåga för att de känner sig motiverade att visa vad de kan trots att 

provet inte är betygsgrundande. Med anledning av detta går det inte att mäta enskilda 

elevers prestationer, men det går fortfarande att dra slutsatser om en grupp elever (ibid). 

Reliabilitet och validitet 

 

En studie har hög reliabilitet om flera studier kan göras med samma metod och uppnå 

samma resultat (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 104; Bell, 2006, s. 117). Eftersom materialet i denna 
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studie är redan insamlad data från TIMSS 2011 vilket omfattar en stor mängd elever kan 

generella slutsatser dras om svenska elevers prestationer i matematik i årskurs 4. Trots att 

generella slutsatser kan dras bör vi reservera oss för statistiska felmarginaler, vilka kan bero 

på slumpmässiga variationer i populationen (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 101). För att resultatet 

ska vara representativt krävs att urvalet i stor grad liknar populationen (Rudberg, 1993, s. 

134). Genom att TIMSS väljer ut de medverkande skolorna genom klusterurval i två steg där 

de medverkande skolorna är valda genom ett obundet slumpmässigt urval bör studien hålla 

en god representativitet (Skolverket, 2012a, s. 25; Löfgren 2006, ss. 65-67). Genom ett 

obundet slumpmässigt urval har alla elever i årskurs 4 i Sverige samma chans att komma 

med i undersökningen (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 112). Eftersom att elevernas resultat från 

TIMSS kunskapsprov är viktade genom SPSS går det att generalisera resultatet för alla 

svenska elever i årskurs 4 år 2011. Viktade värden används för att kompensera skillnader 

som uppkommer i urvalet, för att kunna vikta värden från provet förutsätts att man vet hur 

populationen ser ut. För att få samma fördelning i stickprovet som i populationen använder 

man viktade värden för att kunna generalisera resultatet (ne, 2015b). 

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

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

104). Om en studie har hög validitet mäts vad som avses att mätas (Bell, 2006, s. 118). I 

detta självständiga arbete hålls en hög validitet genom att undersökningen baserar sig på 

elevenkäter där elevernas upplevelser av sina föräldrars stöd och engagemang i samband 

med elevernas matematikresultat i TIMSS 2011 redovisas. Studien ämnar att undersöka 

elevers upplevelser av föräldrars stöd och engagemang i skolan samt hjälp med läxläsning 

och eftersom elevenkäterna används, bidrar det till en hög validitet.  

Etiska överväganden 

 

Eftersom att TIMSS är offentligt material och redan avidentifierat de elever som medverkat i 

undersökningen behöver ingen anonymisering av eleverna göras. Däremot har 

rekommendationer följts kring etiskt skrivande. Rekommendationerna presenteras i skriften 

om god forskningsed av Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011, s. 12). Bland annat 

presenteras i denna studie sanningsenlig data och redovisningen av metoden och resultatet 

presenteras med öppenhet. Den tidigare forskningen som behandlats har tolkats med 
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försiktighet och vi har även försökt att inte låta våra personliga åsikter komma fram i studien 

utan förhållit oss sakliga till ämnet. Studiens syfte är noggrann genomtänkt med metod, 

reliabilitet och validitet i åtanke.  
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Analys och resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultat från analysen på TIMSS kunskapsprov i matematik och 

elevenkäter från 2011. TIMSS redan insamlade och sammanställda data har bearbetats och 

analyserats genom statistikprogrammet SPSS. Separata analyser har gjorts på hög- 

respektive lågpresterande elevers resultat. Först i respektive avsnitt presenteras elevernas 

svar på elevenkäterna. Efter det presenteras elevernas medelpoäng för respektive grupp, 

beroende på vad eleverna svarat på respektive enkätfråga (se tabell 2, s. 23). Sedan 

presenteras resultatet från medelvärdesanalysen ANOVA där p-värde, eta och eta² 

redovisas. Sist i respektive avsnitt redovisas tabeller över de post hoc-tester som gjorts.  

Högpresterande elever 

  
Diagram 1: Fördelning över hur ofta de högpresterande eleverna upplever (Fråga a) att deras 

föräldrar frågar om vad de lär sig i skolan, (Fråga b) pratar om skolarbetet med eleverna, (Fråga c) 

ser till att eleverna planerar tid till läxor samt (Fråga d) hur ofta eleverna upplever att deras föräldrar 

kontrollerar att de gör läxan. 

Ur diagram 1 kan utläsas att av 1100 högpresterande elever upplever flest elever att deras 

föräldrar nästan varje dag frågar om vad eleven lär sig i skolan, pratar om skolarbetet, ser 

till att eleverna planerar tid till läxan samt att föräldrarna kontrollerar att de gör läxan. På 

alla fyra enkätfrågor har färst elever svarat att de nästan aldrig upplever de efterfrågade 

engagemanget.  
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 Medelpoäng i grupper beroende på vilket av följande svarsalternativ elever svarat 
på respektive enkätfråga 

Enkätfrågor  Nästan varje dag 1-2 ggr/vecka Nästan aldrig 

Fråga a) 578,96 581,99 579,03 

Fråga b) 579,55 581,46 577,48 

Fråga c) 577,60 581,40 587,89 

Fråga d) 578,81 582,34 588,98 
Tabell 3: Tabellen redovisar medelpoängen från TIMSS kunskapsprov i matematik 2011 för 

högpresterande elever där resultaten är uppdelade i grupper beroende på vilket av alternativen 

eleverna svarat på elevenkäten. 

 

Tabell 3 visar att medelpoängen skiljer sig åt beroende på hur ofta eleverna upplever 

föräldrarnas engagemang på alla fyra utvalda enkätfrågor. För fråga a och b har den grupp 

elever som talar om sitt lärande och skolarbete med sina föräldrar 1-2 ggr/vecka högst 

medelpoäng. För fråga c och d har den grupp elever som svarat nästan aldrig på 

enkätfrågorna högst medelpoäng. För att vidare studera om det finns signifikanta skillnader 

mellan respektive enkätfrågas medelpoäng mellan de olika grupperna, beroende på vad 

eleverna svarat på enkäten görs ett signifikanstest samt test av sambandets styrka på 

eventuella samband. Om det inte finns signifikanta skillnader mellan gruppernas 

medelpoäng (p-värde > 0,05) görs inga vidare analyser.  

 

Analyserade frågor från TIMSS 2011 p-värde Eta Eta² 

a) Hur ofta frågar dina föräldrar vad du lär dig i skolan? 0,243 - - 

b) Hur ofta talar du om skolarbetet med dina föräldrar? 0,226 - - 

c) Hur ofta ser dina föräldrar till att du planerar tid för läxorna? 0,000* 0,124 0,015 

d) Hur ofta kollar dina föräldrar att du gör läxorna? 0,009* 0,090 0,008 

Tabell 4: Tabellen redovisar p-värde, eta-värde och eta²-värde för samband mellan de olika 

gruppernas medelpoäng inom varje enkätfråga för högpresterande elever. Signifikanta skillnader (p-

värde < 0,05) mellan grupper markeras med *. Om p-värdet > 0,05 redovisas inga fler resultat. 

 

Tabell 4 visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan gruppernas medelpoäng 

beroende på vad eleverna svarat på enkätfråga a och b för högpresterande elever. Fråga a 

och b kommer därmed inte analyseras vidare. Det finns signifikanta skillnader i 

medelpoängen mellan grupperna för elevernas matematikresultat på fråga c och d. Fråga c 
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och d har ett eta-värde på 0,124 respektive 0,09 vilket visar styrkan på sambanden. Eta² för 

fråga c och d visar att variationen av den beroende variabeln som beror på den oberoende 

variabeln är svag eftersom värdena är mellan 0,00-0,04. 

Post hoc-tabell för fråga c - Hur ofta ser mina föräldrar till att jag planerar tid för läxorna?  

Medelpoäng för gruppen... … jämförs med dessa gruppers medelpoäng parvis  p-värde 

Nästan varje dag 1-2 ggr/vecka 

Nästan aldrig 

0,161 

0,000* 

1-2 ggr/vecka Nästan varje dag 

Nästan aldrig 

0,161 

0,068 

Nästan aldrig Nästan varje dag 

1-2 ggr/vecka 

0,000* 

0,068 

Tabell 5: Tabellen visar p-värde för Sheffés post hoc-test. Medelpoängen för högpresterande elevers 

resultat jämförs parvis med hur ofta eleven upplever att föräldrarna ser till att eleven planerar tid till 

att göra sina läxor. Signifikanta skillnader (p-värde < 0,05) mellan grupper markeras med *.  

 

Tabell 5 visar att det finns signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas medelpoäng 

beroende på om eleverna svarat nästan varje dag eller nästan aldrig på fråga c i 

elevenkäten, då p-värdet är mindre än 0,05. Mellan de övriga grupperna finns inga 

signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas medelpoäng.  

 

Post hoc-tabell för fråga d - Hur ofta kontrollerar mina föräldrar att jag gör läxorna? 

Medelpoäng för gruppen... … jämförs med dessa gruppers medelpoäng parvis  p-värde 

Nästan varje dag 1-2 ggr/vecka 

Nästan aldrig 

0,299 

0,020* 

1-2 ggr/vecka Nästan varje dag 

Nästan aldrig 

0,299 

0,264 

Nästan aldrig Nästan varje dag 

1-2 ggr/vecka 

0,020* 

0,264 

Tabell 6: Tabellen visar p-värde för Sheffés post hoc-test. Medelpoängen för högpresterande elevers 

resultat jämförs parvis med hur ofta eleven upplever att föräldrarna kontrollerar att eleven gör sina 

läxor. Signifikanta skillnader (p-värde < 0,05) mellan grupper markeras med *. 

 

Tabell 6 visar att det finns signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas medelpoäng om 

eleverna svarat nästan varje dag eller nästan aldrig på fråga d i elevenkäten. Mellan de två 

övriga grupperna finns inga signifikanta skillnader.  
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Lågpresterande elever 

 

 
Diagram 2: Fördelning över hur ofta de lågpresterande eleverna upplever att (Fråga a) deras 

föräldrar frågar om vad de lär sig i skolan, (Fråga b) pratar om skolarbetet med eleverna, (Fråga c) 

ser till att eleverna planerar tid till läxor samt (Fråga d) hur ofta eleverna upplever att deras föräldrar 

kontrollerar att de gör läxan. 

Diagram 2 visar fördelningen över vad eleverna svarat på respektive enkätfråga. Flest elever 

upplever att deras föräldrar frågar om vad eleven lär sig i skolan, pratar om skolarbetet med 

eleverna, ser till att eleven planerar tid till läxan samt att föräldrarna kontrollerar att eleven 

gör läxan nästan varje dag. Färst elever upplever att föräldrarna nästan aldrig engagerar sig 

i elevens skolgång. 

 Medelpoäng i grupper beroende på vilket av följande svarsalternativ elever svarat 

på respektive enkätfråga 

Enkätfrågor  Nästan varje dag 1-2 ggr/vecka Nästan aldrig 

Fråga a) 414,64 424,64 411,34 

Fråga b) 415,21 420,58 415,00 

Fråga c) 416,82 422,01 407,66 

Fråga d) 416,39 425,46 404,06 

Tabell 7: Tabellen redovisar medelvärden från TIMSS kunskapsprov i matematik 2011 för 

lågpresterande elever där resultaten är uppdelade i grupper beroende på vad eleverna svarat på 

elevenkäterna.  

Tabell 7 visar att den grupp elever som presterat bäst på kunskapsprovet är de elever vars 

föräldrar frågar om vad eleven lär sig, pratar om skolarbetet, ser till att eleven planerar tid 

till läxor samt kontrollerar att eleverna gör sina läxor 1-2 ggr/vecka. Lägst medelpoäng på 
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alla fyra enkätfrågor har den grupp elever som svarat nästan aldrig. För att vidare studera 

om det finns signifikanta skillnader mellan respektive enkätfrågas medelpoäng mellan 

grupperna görs ett signifikanstest samt test av styrkan på eventuella samband. Om det inte 

finns signifikanta skillnader mellan grupperna (p-värde > 0,05), beroende på vad eleverna 

svarat på respektive enkätfråga görs inga vidare analyser. 

 

 Analyserade frågor från TIMSS 2011 p-värde Eta Eta² 

a) Hur ofta frågar dina föräldrar vad du lär dig i skolan? 0,000* 0,144 0,021 

b) Hur ofta talar du om skolarbetet med dina föräldrar? 0,059 - - 

c) Hur ofta ser dina föräldrar till att du planerar tid för läxorna? 0,003* 0,102 0,010 

d) Hur ofta kollar dina föräldrar att du gör läxorna? 0,001* 0,113 0,013 

Tabell 8: Tabellen redovisar p-värde, eta-värde och eta²-värde för samband mellan de olika 

gruppernas medelpoäng inom varje enkätfråga för lågpresterande elever. Signifikanta skillnader (p-

värde < 0,05) mellan grupper markeras med *. Om p-värdet > 0,05 redovisas inga vidare resultat. 

 

Tabell 8 visar att det finns signifikanta skillnader mellan de tre gruppernas medelpoäng för 

de lågpresterande eleverna för frågorna a, c och d eftersom att p-värdet är lägre än 0,05. 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan gruppernas medelpoäng i enkätfråga b. På fråga 

b har därför inga vidare analyser gjorts. Eta-värdet för fråga a, c och d är 0,144, 0,102 

respektive 0,113 och visar styrkan på sambanden. Eta² för fråga a, c och d visar att 

variationen är svag då alla tre värden är mellan 0,00-0,04. 

 

Post hoc-tabell för fråga a - Hur ofta frågar mina föräldrar mig vad jag lär mig i skolan? 

Medelpoäng för gruppen... … jämförs med dessa gruppers medelpoäng parvis p-värde 

Nästan varje dag 1-2 ggr/vecka 

Nästan aldrig 

0,000* 

0,539 

1-2 ggr/vecka Nästan varje dag 

Nästan aldrig 

0,000* 

0,000* 

Nästan aldrig Nästan varje dag 

1-2 ggr/vecka 

0,539 

0,000* 

Tabell 9: Tabellen redovisar p-värde för Sheffés post hoc-test. Medelpoängen för de lågpresterande 

elevernas resultat jämförs parvis med hur ofta eleven upplever att föräldrarna frågar vad eleven lär 

sig i skolan. Signifikanta skillnader (p-värde < 0,05) mellan grupper markeras med *. 
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Tabell 9 visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas 

medelpoäng om eleverna upplever att föräldrarna frågar vad eleverna lär sig 1-2 ggr/veckan 

och nästan varje dag och nästan aldrig. Det finns inga signifikanta skillnader mellan 

gruppernas medelpoäng om föräldrarna frågar nästan varje dag eller nästan aldrig.  

 

Post hoc-tabell för fråga c - Hur ofta ser mina föräldrar till att jag planerar tid för läxorna? 

Medelpoäng för gruppen... … jämförs med dessa gruppers medelpoäng parvis p-värde 

Nästan varje dag 1-2 ggr/vecka 

Nästan aldrig 

0,165 

0,036* 

1-2 ggr/vecka Nästan varje dag 

Nästan aldrig 

0,165 

0,003* 

Nästan aldrig Nästan varje dag 

1-2 ggr/vecka 

0,036* 

0,003* 

Tabell 10: Tabellen redovisar p-värde för Sheffés post hoc-test. Medelpoängen för de lågpresterande 

elevernas resultat jämförs parvis med hur ofta eleven upplever att föräldrarna ser till att de planerar 

tid till läxorna. Signifikanta skillnader (p-värde < 0,05) mellan grupper markeras med *. 

Tabell 10 visar att det finns signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas medelpoäng 

beroende på om föräldrarna nästan aldrig ser till att eleven planerar tid att göra läxor mot 

de andra två grupperna. Det finns inga signifikanta skillnader mellan gruppernas 

medelpoäng om föräldrarna ser till att eleverna planerar tid till läxan nästan varje dag och 

1-2 ggr/vecka.  

 

Post hoc-tabell för fråga d - Hur ofta kontrollerar mina föräldrar att jag gör läxorna? 

Medelpoäng för gruppen... … jämförs med dessa gruppers medelpoäng parvis p-värde 

Nästan varje dag 1-2 ggr/vecka 

Nästan aldrig 

0,017* 

0,069 

1-2 ggr/vecka Nästan varje dag 

Nästan aldrig 

0,017* 

0,002* 

Nästan aldrig Nästan varje dag 

1-2 ggr/vecka 

0,069 

0,002* 

Tabell 11: Tabellen redovisar p-värde för Sheffés post hoc-test. Medelpoängen för de lågpresterande 

elevernas resultat jämförs parvis med hur ofta eleven upplever att föräldrarna kontrollerar att 

eleverna gör sina läxor. Signifikanta skillnader (p-värde < 0,05) mellan grupper markeras med *. 

 

Tabell 11 visar att det finns statistiska signifikanta skillnader mellan gruppernas medelpoäng 

beroende på om eleverna svarat 1-2 ggr/vecka eller nästan varje dag och nästan aldrig på 

fråga d. Mellan den grupp elever som upplever att föräldrarna kontrollerar läxan nästan 
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varje dag och nästan aldrig finns inga signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas 

medelpoäng. 

 

Sammanfattning 

 

Det finns signifikanta skillnader mellan de olika gruppernas medelpoäng för de 

högpresterande eleverna för de två frågor som handlar om föräldrars stöd vid läxor. För de 

lågpresterande eleverna visas skillnader mellan de olika gruppernas medelpoäng beroende 

på hur ofta eleverna upplever föräldrars stöd vid läxläsning. Dessutom visas signifikanta 

skillnader mellan grupperna beroende på hur ofta föräldrarna frågar vad eleverna lär sig i 

skolan. För de högpresterande eleverna finns det signifikanta skillnader mellan den grupp 

elever som svarat nästan varje dag och nästan aldrig för båda frågor som handlar om läxor. 

För de lågpresterande eleverna finns signifikanta skillnader mellan den grupp elever som 

svarat 1-2 ggr/vecka och de två grupper som svarat nästan varje dag och nästan aldrig på 

frågan om hur ofta föräldrarna frågar vad eleven lärt sig samt hur ofta föräldrar kontrollerar 

att eleverna gör läxan. För frågan om föräldrarna ser till att eleverna planerar tid för 

läxläsning finns signifikanta skillnader mellan gruppernas medelpoäng för de elever som 

svarat nästan aldrig och de två grupperna som svarat nästan varje dag eller 1-2 ggr/vecka.  
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Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer forskningsfrågorna för detta självständiga arbete att diskuteras och 

besvaras. Diskussionen kring resultaten sker i relation till den tidigare forskning som 

presenterats. Eftersom att en stor del av den tidigare forskningen som behandlats inte berör 

svenska hög- och lågpresterande elever blir det intressant att diskutera resultaten i denna 

studie i relation till internationella studier. Resultaten diskuteras i fyra underrubriker; 

föräldrars engagemang genom frågor om lärande, föräldrars engagemang genom samtal om 

skolarbete, föräldrars engagemang genom att planera tid till läxor och föräldrars 

engagemang genom kontroll av läxor.  

Föräldrars engagemang genom frågor om lärande 

 

Resultatet av analysen visade att sambanden mellan medelpoängen på kunskapsprovet och 

hur ofta de lågpresterande eleverna upplever att föräldrarna frågar om vad de lär sig i 

skolan är svaga. För högpresterande elever framkom att det inte spelar någon roll hur ofta 

föräldrar frågar om vad barnen lär sig i skolan (se tabell 4 & 8, ss. 28, 31). För lågpresterande 

elever visade post hoc-testet att det har betydelse om föräldrar frågar sina barn om vad de 

lär sig i skolan 1-2ggr/vecka eller oftare eller mer sällan. Den grupp lågpresterande elever 

som har lägst respektive högst medelpoäng på kunskapsprovet i matematik är den grupp 

som upplever att föräldrarna nästan aldrig respektive 1-2 ggr/vecka frågar vad de lär sig i 

skolan. Om föräldrarna frågar sina barn nästan varje dag eller nästan aldrig har det däremot 

ingen betydelse för resultatet på kunskapsprovet. I och med detta resultat kan en förklaring 

vara att högpresterande elever redan har lärt sig att samtala om sitt lärande och 

kommunicera sina kunskaper på andra sätt än att tala med enbart sina föräldrar. Resultatet 

kan också, i likhet med vad Lindell (1990, s. 17) menar, förklaras av att lågpresterande elever 

oftare gissar sig fram till det rätta svaret än vad högpresterande elever gör. För att frångå 

att eleverna gissar sig fram till rätt svar på prov menar Hoover-Dempsey och Sandler (1995, 

s. 321) att föräldrar istället bör involvera sig i sina barns lärande genom att förklara, förutse 

och ställa frågor om vad de lär sig. Genom ett engagemang med öppna frågor i fokus lär sig 

eleven mer komplexa färdigheter, vilket skulle kunna öka elevens chanser till bättre 

provresultat. Om föräldrar inte kan tala om matematik och lärande på ett bra sätt med sina 
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barn kan samtalet bli ett moment där elever endast upprepar vad de lär sig utan att 

reflektera över lärandet och koppla vad de försöker lära sig till redan befästa kunskaper. Om 

interaktionen mellan elever och föräldrar inte fungerar borde frågor om lärande ske i skolan 

istället vilket skulle kunna ge en bättre effekt på elevers lärandet. Boaler (2011, ss. 43-45) 

menar att de bästa sättet att lära sig matematik på är genom interaktion mellan elev och 

elev eller lärare och elev. Om elever samtalar om lärande i skolan skulle deras 

hemförhållande och sättet föräldrar frågar om lärande inte spela så stor roll för elevers 

utvecklande av reflektion kring sitt eget lärande.  

Föräldrars engagemang genom samtal om skolarbete 

 

Sambandsanalyserna för både hög- och lågpresterande elever visade inte tillräckligt stora 

skillnader mellan de olika gruppernas medelpoäng på kunskapsprovet. Att det inte visades 

stora skillnader mellan medelpoängen innebär att man inte kan veta om det är slumpen 

som avgör resultatet. En förklaring till att samtal om skolarbetet inte visat sig ha någon 

betydelse för resultaten på kunskapsprovet kan vara att föräldrar samtalar om skolarbetet 

på olika sätt, det är snarare på vilket sätt föräldrar pratar om skolarbete med sina barn som 

har betydelse än hur ofta samtalen sker. Att det spelar roll på vilket sätt föräldrar samtalar 

om skolarbete bekräftas av Hoover-Dempsey och Sandler (1995, ss. 319-320) som också 

menar att sättet att tala om skolan och föräldrars förhållningssätt till skolan har en mer 

betydande roll för elevers skolprestationer. Beroende på om föräldrar talar om skolan på ett 

positivt eller negativt sätt kan detta påverka elevers syn och inställning till lärande och 

skolan. Resultatet i detta självständiga arbete bekräftas av Hattie (2014, s. 105) som menar 

att samtal mellan föräldrar och elever, som handlar om elevers skolarbete, har en måttlig 

påverkan på prestationer i skolan. Resultatet styrks även av både Cromwell (1998) och 

Cooper (2007, s. 59) som menar att föräldrars engagemang kan ha både positiva och 

negativa effekter på elevers lärande.  

Om föräldrar förmedlar en positiv bild av lärande vid samtal om skolan och skolarbete med 

sina barn kan det resultera i att barnen också får en mer positiv attityd till skolan och 

skolarbetet, vilket kan ge barnen förutsättningar att prestera bättre. Att föräldrars attityd 

har betydelse för skolprestationer bekräftas av Bempechats (2004, s. 195) teori om att 

föräldrars attityd till skolan påverkar elever. Även Grootenboer (2009, ss. 12-13) och Patall 
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m.fl. (2008, s. 1043) menar att om föräldrars engagemang istället upplevs som kontroll och 

om föräldrar har en negativ bild av skolan kan det skapa konflikter och således ha en negativ 

inverkan på hur elever presterar i skolan och vid provsituationer.  

Föräldrars engagemang genom att planera tid till läxor 

 

I resultaten av studien framkom att lågpresterande elever upplever att föräldrar ser till att 

de planerar tid till att göra läxan oftare än vad högpresterande elever upplever (se diagram 

1 & 2, ss. 27, 30). För både hög- och lågpresterande elever skiljer sig medelpoängen mellan 

de elever som svarat nästan varje dag, 1-2 ggr/veckan och nästan aldrig på respektive 

enkätfråga åt så pass mycket att man med 95 procents säkerhet kan säga att det inte är 

slumpen som avgör resultatet på kunskapsprovet. För både hög- och lågpresterande elever 

är sambanden svaga och endast en liten del i variationen av resultatet på kunskapsprovet 

beror på hur ofta föräldrarna ser till att eleverna planerar tid till sina läxor. 

Av de lågpresterande eleverna har den grupp elever som svarat 1-2 ggr/vecka högst 

medelpoäng och den grupp elever som svarat nästan aldrig har lägst medelpoäng på 

enkätfrågan om hur ofta de upplever att de får hjälp att planerna tid till sina läxor. För 

lågpresterande elever har det betydelse för resultatet på kunskapsprovet om eleverna 

upplever att föräldrarna nästan aldrig ser till att de planerar tid till sina läxor mot den grupp 

elever som svarat nästan varje dag eller 1-2 ggr/vecka (se tabell 10, s. 32). Högpresterande 

elever som svarat nästan aldrig på frågan om hur ofta de upplever att föräldrarna ser till att 

de planerar tid till läxan har högst medelpoäng på kunskapsprovet medan den grupp som 

svarat nästan varje dag på frågan har lägst medelpoäng. Det kan finnas flera anledningar till 

att resultatet skiljer sig åt för hög- och lågpresterande elever. Bland annat kan en orsak vara 

att föräldrarna upplever att högpresterande elever kan planera sin tid för läxor på egen 

hand. En annan orsak kan vara att högpresterande elever inte lägger så mycket tid på att 

göra och klara sina läxor och därför behöver föräldrar inte heller se till att de planerar tid till 

att göra dessa. Att högpresterande elever lägger mindre tid på sina läxor bekräftas av 

Trautweins (2007, ss. 381-382) och Högdins (2008, ss. 1-2) studier.  

Paulu (1995, s. 3) menar att det bästa stöd föräldrar kan ge sina barn vid hjälp med läxor är 

att planera tid för dem. Eftersom att högpresterande elever får sämre resultat på TIMSS 
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kunskapsprov i matematik om föräldrarna ser till att eleverna planerar tid till att göra läxor 

ofta motsäger det vad Paulu (ibid) menar i sin handledning för föräldrar om hur man bäst 

hjälper sina barn med läxor. För lågpresterande elever stämmer dock Paulus (ibid.) idé för 

denna studie om att elever får bättre resultat om föräldrar ger stöd och struktur åt sina 

barn, då resultatet visar en positiv effekt när föräldrar ser till att elever planerar tid till att 

göra sina läxor. Trautwein (2007, ss. 381-383) menar i sin tur att lågpresterande elever som 

lägger mycket tid på sina läxor ändå inte presterar bättre vid provtillfällena. En anledning till 

detta kan vara att lågpresterande elever inte förstår vad läxan handlar om eller att de inte 

anstränger sig vid läxläsning och provtillfällena. Chang m.fl. (2014, s. 1061) bekräftar detta 

och menar också att ju mer tid elever lägger på sina läxor, desto sämre resultatet får de på 

prov. 

Föräldrars engagemang genom kontroll av läxor 

 

Studien visar att lågpresterande elever upplever att deras föräldrar kontrollerar att de gör 

sina läxor oftare än vad högpresterande elever gör (se diagram 1 & 2, ss. 27, 30). Känslan av 

att vara övervakad av sina föräldrar kan vara en anledning till detta då lågpresterande elever 

upplever kontrollen av läxan som övervakning snarare än en uppmuntrande fråga som ska 

gynna deras lärande. Om föräldrars engagemang sker i form av övervakning kan det påverka 

eleven negativt och kan således leda till att eleven presterar sämre (jfr. Hattie, 2014, s. 103). 

När engagemanget tar sig uttryck i form av krav eller order kan det resultera i att eleven 

fokuserar på att söka efter rätt svar snarare än att träna på att försöka se helheten och 

koppla samman ny kunskap med redan befäst kunskap för att förstå innehållet (jfr. Hoover-

Dempsey & Sandler, 1995, s. 321; O’Sullivan m.fl. 2014, s. 165). Känslan av övervakning 

påverkar främst lågpresterande elever och kan vara en nackdel vid provsituationer då 

lågpresterande elever istället fokuserar på att memorera kunskaper för att klara av 

matematikprov snarare än att använda sig av flera strategier som högpresterande elever 

ofta gör (Hong m.fl., 2006, s. 144).  

För högpresterande elever skiljer sig medelpoängen åt beroende på om elever upplever att 

deras föräldrar kontrollerar att de gör läxan nästan varje dag eller nästan aldrig. För 

lågpresterande elever spelar det ingen roll för resultatet på kunskapsprovet om föräldrar 

kontrollerar läxan nästan varje dag eller nästan aldrig. Det har dock betydelse om föräldrar 



39 

kontrollerar läxan 1-2 ggr/vecka mot nästan varje dag och nästan aldrig (se tabell 6 och 11, 

ss. 29, 32). För att lågpresterande elever ska kunna öka sina chanser till bättre resultat kan 

lärare hitta matematikläxor som passar varje enskild elev. Resultatet visar också på 

skillnader mellan gruppernas medelpoäng för både hög- och lågpresterande elever 

beroende på hur ofta elever upplever att föräldrar kontrollerar att de gör läxan. Att det finns 

signifikanta skillnader mellan gruppernas medelpoäng innebär att vi med 95 procents 

säkerhet vet att det inte är slumpen som avgör skillnader i medelpoäng mellan grupperna 

beroende på vad eleven svarat på enkätfrågan. 

Sambanden mellan elevers upplevelse över hur ofta deras föräldrar kontrollerar att eleverna 

gör läxan och resultatet på kunskapsprovet för både hög- och lågpresterande elever är svaga 

(se tabell 4 & 8, ss. 28, 31). Svaga samband tyder på att det inte spelar så stor roll hur ofta 

föräldrar kontrollerar att eleven gör sina läxor. En anledning till detta kan vara att sättet 

föräldrarna kontrollerar läxor kan se ut på olika sätt, exempelvis genom att föräldrarna 

hjälper eleven med läxan, rättar läxan eller frågar om eleven gjort läxan. Sambanden skulle 

troligtvis vara starkare om föräldrar tränades i att hjälpa sina barn med läxor på ett liknande 

sätt som i skolan. Om föräldrar använder samma metoder som sina barns lärare använder i 

undervisningen kan det leda till att barn och föräldrar förstår varandra bättre vid 

läxläsningen. Denna interaktion skulle i sin tur kunna leda till att elevers chanser till goda 

skolprestationer ökar (jfr. Voorhis 2011, ss. 244-245; Patall m.fl. 2008, ss. 1039, 1089).  

Sammanfattning 

 

I detta avsnitt har forskningsfrågorna för detta självständiga arbete diskuterats och 

besvarats. Resultatet har diskuterats utifrån tidigare forskning som behandlats i arbetet med 

grund i resultaten av analysen. Analyserna visade att det finns svaga samband mellan hög- 

respektive lågpresterande elevers resultat på kunskapsprovet i matematik och hur ofta 

elever upplever att de får frågor om skolarbetet och lärande av sina föräldrar samt att 

föräldrar kontrollerar och hjälper eleven att planera tid till att göra sina läxor. För 

lågpresterande elever har det större betydelse för resultatet på kunskapsprovet att föräldrar 

engagerar sig i deras skolgång än vad det har för högpresterande elever och deras 

prestationer. 
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Konklusion 
 

Studiens syfte var att undersöka om det finns samband mellan hög- respektive 

lågpresterande elevers resultat på kunskapsprovet i matematik i TIMSS 2011 och föräldrars 

engagemang i sina barns skolgång. Eftersom det fanns samband studerades styrkan på 

dessa. Vidare studerades om det spelade någon roll för resultatet på kunskapsprovet om 

hur ofta elever upplevde att föräldrar engagerade sig i deras skolgång. För att kunna besvara 

syftet formulerades två forskningsfrågor, där den ena forskningsfrågan behandlade 

samband mellan högpresterande elevers provresultat på kunskapsprovet och föräldrars 

engagemang. Den andra forskningsfrågan behandlade samband mellan lågpresterande 

elevers studieframgång och föräldrars engagemang. 

Sambandsanalyserna visade att det stöd föräldrar ger sina barn genom engagemang har 

olika betydelse för hög- och lågpresterande elever. För lågpresterande elever finns det 

samband mellan resultaten på kunskapsprovet och hur ofta eleverna upplever att deras 

föräldrar frågar om lärande. För högpresterande elever finns det däremot inte sådana 

samband. Om föräldrar och elever pratar om skolarbetet finns inga indikationer på samband 

mellan resultat på kunskapsprovet och samtal om skolarbete för varken hög- eller 

lågpresterande elever. Däremot finns det för både hög- och lågpresterande elever samband 

mellan frågorna som handlade om läxor och elevers resultat på kunskapsprovet i 

matematik. 

En slutsats som kan dras utifrån detta självständiga arbete är att lågpresterande elever visat 

sig vara mer beroende av stöd och struktur från sina föräldrar för att få bättre resultat än 

vad högpresterande elever är. För högpresterande elever är det snarare en nackdel att 

föräldrarna ser till att eleven planerar tid till läxor samt kontrollerar läxor ofta, då detta 

ledde till ett lägre resultat på kunskapsprovet. Utifrån tidigare forskning som behandlats i 

detta arbete har ett antal slutsatser kunna dras om vilka faktorer som kan vara bidragande 

till de samband mellan föräldrars engagemang och elevers provresultat på TIMSS 

kunskapsprov. Bland annat kan föräldrars inställning till skolan och skolarbete ha större 

betydelse för att elever ska prestera bra i skolan snarare än att föräldrar och elever samtalar 

om elevers lärande i hemmet. Beroende på hur stödet från föräldrar tar sig i uttryck kan 

elever lära sig att utveckla sina studiestrategier och på så sätt bli mer självständiga. Eftersom 
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att föräldrars engagemang i sina barns skolgång kan ha olika effekt på deras 

studieprestationer skulle det vara fördelaktigt om föräldrar, barn och lärare kan samtala om 

hur föräldrar stöttar sina barn på bästa sätt, utifrån barnens egna förutsättningar och behov. 

För vidare studier skulle det vara intressant att studera hur föräldrar till de medverkande 

eleverna skulle ha svarat på liknande frågor om föräldrarna upplevelse av engagemang 

genom samtal och frågor om skolan och läxor. Dessutom skulle det vara intressant att göra 

en kvalitativ intervjustudie för att få en djupare förståelse för vad elever upplever som 

frågor om lärande samt vad det innebär för elever att föräldrar ser till att de planerar tid för 

att göra sina läxor.  
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