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Toni Johansson 

Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om det gick att hitta specifika SO-läxor som skapade mer 
problematik i hemmet samt om det fanns varianter som eleverna tyckte var med glädjande och stimulerade. 
Undersökningen baseras på en kvantitativ metod där det skickades två olika enkäter. En elevenkät som 
besvarades av 252 respondenter och en enkät till vårdnadshavarna som besvarades av 214 respondenter. Arbetet 
har utgått från det sociokulturella perspektivet och analysen av datamaterialet har skett genom programmet SPSS 
analytics. Resultatet visade att den variant av SO-läxa som eleverna tyckte var mest glädjande att få var 
nyhetsläxan medan de tyckte den variant som de tyckte de lärde sig mest på var öva-mer-läxan. Öva-mer-läxan 
var även, utifrån både elev och vårdnadshavarnas perspektiv, den läxa som skapade mest problematik i hemmet.  
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1. Inledning 
Varenda gång släkten samlas vid större högtider kommer skolan upp som ett diskussionsämne 
och alla vet självklart bäst. Ett av de större ämnena som alltid diskuteras är läxor och hur bra 
de tycker det är med läxor och att de samtidigt tycker att sina barn har för lite läxor. I många 
fall uttrycker de implicit att desto mer läxor en lärare ger ut desto bättre är läraren i deras 
ögon. De lägger fram argument som att det behövs läxor för att få en insyn i skolans 
verksamhet och att de kan se att det verkligen görs någonting. Det är också vanligt att de drar 
paralleller med sin egen skolgång, där de hade mycket läxor, och att det alltid var bättre förr. 
Trots dessa argument har jag vid flertalet gånger försöka övertyga dem att läxor (till stor del) 
inte är till för det bättre om det inte finns ett väldigt klart syfte. Utifrån mina kunskaper som 
jag har samlat på mig under lärarutbildningen och utifrån all den litteratur jag läst om läxor så 
väljer de ändå att bortse från fakta och istället går på känslan de har angående läxan. Mitt 
intresse för läxor och dess utformning har bara vuxit mer och mer ju längre in i 
lärarutbildningen jag har kommit. En stor drivkraft är just den okunskap som många besitter 
vilket alltid är kul att bemöta och själv veta att det finns en vetenskaplig grund bakom det man 
uttalar sig om.  
En bok som jag har läst och som även har influerat mig till att fortsätta skriva i ämnet är The 
end of homework: how homework disrupts families, overburdens children, and limits learning 
som är skriven av Etta Kralovet och John Buell (2000). De skriver att föräldrar hela tiden är 
tvungna att kämpa med läxorna. De nämner att föräldrarna ibland måste förhandla, skrika, 
kompromissa eller till och med muta för att eleverna ska göra sina läxor. I detta arbete vill jag 
därför ge mer plats åt vårdnadshavare och elevers åsikter för att kunna ge en större 
helhetsförståelse i ämnet. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att, ”Skolan ska vara ett stöd för 
familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 
samarbete med hemmen.” (Skolverket, s.9, 2011), och författarna lyfter fram att elever, lärare 
och föräldrar är de mest betydelsefulla personerna i dagens skola. I min tidigare uppsats 
avslutade jag med att skriva att: 
 

Efter att i denna studie tagit reda på hur lärare ser på läxor skulle det vara av högsta 
dignitet att ta reda på elevers synsätt. Det vore intressant att se om lärarnas åsikter 
speglar elevernas och om det finns en ömsesidig syn, eftersom det är ju trots allt 
läraren tillsammans med eleven som utgör den största delen av skolans verksamhet. 
Hela denna studie vilar på fenomenografin, både som teoretisk utgångspunkt men 
också som analysmodell. Därför vore det intressant att genomföra en liknande studie 
men med ett annat förhållningssätt. Istället för som med fenomenografin, beskriva hur 
någonting framstår, verkligen beskriva hur någonting är.  (Johansson, 2016, s.20) 

Vi på lärarutbildningen har fått lära oss vikten av didaktik. Hur didaktik kan se ut men också 
att det finns olika faktorer som kan påverka didaktikens utseende och utforming. Läxan kan 
ses som en av dessa faktorer och jag tycker därför att det är viktigt att lyfta fram läxan ur 
forskningssynpunkt. För att kunna skapa en så optimal skola som möjligt krävs det kunskap 
om alla dessa faktorer som påverkar elevernas lärande. Läxan bör därför få mer plats i 
lärarutbildningen och i allmänhet lyftas upp för att öka kunskapen hos alla som har med 
skolans värld att göra.  
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2. Bakgrund 
Nedan kommer jag att ge en mer ingående bakgrund kring ämnet läxor samt hur företag har 
utnyttjat läxan som en kassako i dagens samhälle. För att ge den bästa möjliga bakgrunden 
kommer det ges en förklaring till läxa som begrepp, hur läxan har kommit och gått i 
läroplanerna samt vad den tidigare forskningen fastställt om ämnet. Forskningen som skett 
inom ämnet är spretig och de flesta forskarna har gjort sina studier utomlands.  

2.1 Läxa som begrepp 
Begreppet läxa är otydligt och saknar egentligen en vedertagen definition (Hellsten, 1997). 
Det finns flertalet forskare, både nationellt och internationellt, som har försökt ge sin 
förklaring på begreppet. Jan-Olof Hellsten är en av dem och han försöker ge sin förklaring till 
begreppet, ”Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid.” (Hellsten, 2000, s.120). En annan 
svensk som forskat inom ämnet är Ingrid Westlund. Hon har, efter att ha läst flertalet texter 
från elever om läxor, kommit fram till följande formulering om begreppet läxa. ”Läxor är en 
svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och 
fritid, skola och hem, individ och kollektiv.” (Westlund, 2004, s.78). Förklaringen hon ger är 
mångfasetterad och ger ingen vidare explicit klarhet till begreppet.  

Likväl som det finns olika definitioner i Sverige har även flera internationella personer försökt 
ge sin förklaring. Harris Cooper (1989) definierar läxan på följande sätt, ”homework is 
defined as tasks assigned to student by school teachers that are meant to be carried out during 
non-school hours.” (Cooper, 1989, s.7). Viktoria Kidwell ger sin definition i boken 
Homework,, ”any work or activities which pupils are asked to do outside school time, either 
on their own or with parents and carers.” (Kidwell, 2004 ,s.6). De flesta, både internationella 
och nationella forskare, är överens om att läxan innefattar någonting som sker utanför skolan. 
Även den svenska nationalencyklopedin går på samma linje och definierar läxan som 
”avgränsad skoluppgift för hemarbete.” (NE, 2017). En av de nya definitionerna som 
presenteras har kommit från Hefer Bembenutty, professor vid QC Queens College, och han 
definierar det som, ”skolarbete utdelat av lärare att utföras utanför den ordinarie 
lektionstiden” (Bembenutty, 2011, s.189). Han preciserar inte ordet läxan men syftar till 
någonting som blir utdelat av lärare som ska genomföras utanför den ordinarie lektionstiden, 
till exempel raster eller håltimmar.  

2.2 Läxhjälp  
Läxan som en affärsidé har på senare tid vuxit och det finns flertalet företag som erbjuder 
läxhjälp till elever utanför skoltid. Om man som person skriver in läxhjälp i sökmotorn 
Google får man flera annonser som visar på vilket företag som är bäst på att erbjuda läxhjälp. 
Tack vare att marknaden har vuxit och blivit av största intresse för företagen så försöker de 
locka elever med olika slogans för att få eleverna att välja just dem. Magnus Nilsson, 
förbundsordförande i Socialdemokratiska studentförbundet, skriver bland annat i Svenska 
dagbladet (Nilsson, 2012, 5 september) att läxhjälp blivit en bransch där företagen kan tjäna 
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mångmiljonbelopp. Han menar att läxhjälp, med stöd av rut-avdrag, används i främsta hand 
av familjer med hög inkomst vilket leder till att kunskapsklyftorna ökar och att skolan inte 
klarar av att ge alla elever samma förutsättningar. Det finns även de som är positiva till att 
läxhjälp införts med hjälp av rut-avdraget och en av dem är Annika Qarlsson, före detta 
centerledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson. Hon skriver i Svenska dagbladet 
(Qarlsson, 2012, 12 november) att tjänsten blir mer prisvärd tack vare rut-avdraget och att det 
då kan användas av en större del av befolkningen.  

Det finns även de organisationer som erbjuder gratis läxhjälp. En sådan organisation är 
Lärarjouren (lararjouren.se) som erbjuder gratis läxhjälp för grundskole- och gymnasieelever. 
De ägs utav Stockholms universitet och KTH och de skriver bland annat på sin hemsida att de 
erbjuder gratis läxhjälp som en del av deras samhällsansvar. Även Stockholms stadsbibliotek 
erbjuder gratis läxhjälp och på deras hemsida (biblioteket.stockholm.se) går det även att få 
upp en överskådlig lista på när och var det finns gratis läxhjälp. Till exempel går det att se att 
det erbjuds läxhjälp på de flesta platser, till exempel Bagarmossen, Husby och 
Stadsbiblioteket.  

Skolverket gav 2014 ut ett material som heter Mer än bara läxor – En utvärdering av läxhjälp 
på tio skolor där de tar upp vad läxhjälp är och hur det ska bedrivas i skolans verksamhet. De 
skriver i sin rapport att för läxhjälpen ska bli lyckad, inom skolans verksamhet, krävs det att 
det finns en god studiemiljö, att det ska kunna gå att få individuellt stöd och att läxhjälpen 
ligger parallellt med den normala undervisningen. Andra framgångsfaktorer som nämns är att 
det ska vara ett frivilligt deltagande och behöriga lärare inblandade.  

2.3 Läxan i läroplanerna – En ständig växling 
mellan in och ut 

Läxan har haft en varierande roll i de tidigare läroplanerna. Från att i början vara tydligt 
nedskrivna till att få en mer diffus plats och förklaring. I den första läroplanen, som gavs ut 
1962 (Skolöverstyrelsen, 1962), benämndes läxa som hemuppgift. Skolöverstyrelsen lägger 
fram att hemuppgifter måste finnas för att eleverna ska kunna stärka sina kunskaper, 
framförallt i högre åldrar. De skriver att hemuppgifter ska ge eleverna tillfälle till att ta ansvar, 
planera och att det ingår i ledet för en god uppfostran. Det framhålls även att eleverna i den 
första årkursen bör vara utan hemuppgifter för att läxan sedan i mellanstadiet ska få en större 
central roll och framförallt i orienteringsämnena.  

I Läroplanen för grundskolan (Lgr) 1969 lägger skolöverstyrelsen fram att efter skoldagens 
slut så är det viktigt att eleverna har tid för avkoppling. Skolöverstyrelsen framhäver att 
hemuppgifter är någonting som i största möjliga mål ska vara frivilligt. “Huvuddelen av det 
med skolan förbundna arbetet skall eleverna utföra på skoltid. Lektionerna skall användas för 
aktiv inlärning.” (Skolöverstyrelsen, 1969, s.69).  Hemuppgifterna ska även, till skillnad från i 
Lgr 62, inte vara styrda till böckerna utan nu vara mer inriktade på till exempel intervjuer med 
andra människor. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) står det, ”Hemuppgifter för eleverna 
utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift, avpassad efter 
deras individuella förmåga, är en väsentlig del av den karaktärsdaning som skolan skall ge.” 
(Lgr 80, s.52). Skolöverstyrelsen skriver även att hur skolan genomförs ska genomsyra 
läxornas utprägling. Till exempel uppmanar de till att läxorna ska vara utformade på det sättet 
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att intervjuer eller andra former av undersökningar kan genomföras. I likhet med Lgr 62 
(Skolöverstyrelsen, 1962) nämner de även att läxornas syfte kan vara ett tillfälle då eleverna 
ska repetera och befästa kunskaper och färdigheter som anses vara nödvändiga.  

I de två senaste läroplanerna, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och Lgr 11 
(Skolverket, 2011), har läxorna helt försvunnit och det finns ingenting som styrker att läxor, i 
motsats till Lgr 80, ska användas i skolan. Däremot står det i Lgr 11 (Skolverket, 2011) att det 
ska finnas ett samarbete med hemmet och att skolan ska stödja familjerna i elevernas 
utveckling. I den svenska skollagen som reglerar skolväsendet står det, ”Den obligatoriska 
verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta 
årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar 
eller andra helgdagar.” (Skollag, 7 kap, paragraf 17). På grund av att det inte uttryckligen står 
någonting om läxor så öppnar det upp för en tolkning av respektive skola. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Allmänt om läxor 
Mycket av den forskning som finns inom området har skett utomlands och är framförallt 
skriven på engelska. Forskningen i sig är relativt spretig men det som de flesta, bland annat 
Cooper (1989) och Hattie (2012), är överens om är att läxor inte har någon effekt hos yngre 
elever. Det finns även studier som påvisar att det finns positiva effekter av läxor, Cooper 
(1989) framhäver att det gick att se ett samband mellan de klasser som hade läxor i motsats 
till de som inte hade. I de klasserna där läxor användes visade det sig att det gav vissa positiva 
effekter i matematik men inte i de övriga ämnena. John Hattie (2012), australiensisk forskare, 
har i sin bok Synligt lärande för lärande sammanställt över 800 meta-analyser och gått 
igenom fem meta-analyser som behandlar läxor. Hattie får fram ett effektvärde på 0,29, vilket 
motsvarar en förbättring av studietakten med ungefär 15 %, i motsats till de elever som var 
utan läxor. Han framhäver dock att de flesta verksamheter som lärare genomför har en positiv 
effekt och därför inte kan relateras till värdet noll. Hattie skriver att 0,40 bör ses som en rimlig 
brytpunkt och läxan, med sina 0,29, bör ses som förhållandevis låg siffra för effekter av 
lärande. I motsats till Cooper (1989) kommer däremot Hattie (2012) fram till att läxor i NO- 
och SO-ämnet har en större effekt på lärande än i matematik.  

Harris Cooper (1989) väljer att gruppera in läxan i olika kategorier. Han menar att en läxa kan 
bli kategoriserad beroende på (a) vilken mängd den består av, (b) vilket syfte den har, (c) hur 
skicklig du är, (d) hur individualiserad den blir, (e) valmöjligheten eleverna har, (f) läxans 
deadline och (g) läxan sociala sammanhang. Även Joyce Epstein (1988) har kategoriserat 
läxan och kom fram till sju olika kategorier. Öva, deltagande, personlig utveckling, relation 
elev-förälder, politiska beslut, relation skola-förälder och straff. Epstein nämner att varje 
syfte har lyfts fram som viktig men framhåller också att det primära syftet för det mesta är att 
läraren vill att eleverna ska öva på det de gjort i skolan (färdighetsträning).  

Skolverket gav 2014 ut stödmaterialet Läxor i praktiken skrivet av fil. dr. Max Strandberg där 
det lyfts fram att läxor har olika syften. Repetitions- eller övningsläxan är en sådan läxa som 
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syftar till att öva in mängd med sådant innehåll som tidigare har behandlats under lektionen. 
Ett annat syfte som Skolverket (2014) framhåller är att läxan ska förbereda eleverna om ett 
moment som ska komma i den kommande undervisningen. Komma-ikapp läxan är en annan 
variant av läxa som syftar till att eleverna ska jobba ikapp det de inte hunnit med under 
lektionen. Ett av syftena som Skolverket (2014) lägger fram med läxan kan vara att den ska 
användas för någonting som finns utanför skolan. Skolan har begränsningar och därav krävs 
det läxor för att eleverna ska inskaffa sig vidgade kunskaper. Det sista syftet som finns i 
stödmaterial är att läraren använder läxan för att det ska kunna ge läraren ”ett rikare underlag 
för bedömning och betygsättning.” (Skolverket, 2014, s.14).  

Det finns även forskare, som trots vetskapen om att läxor inte tycks ge någon effekt i yngre 
åldrar, ser fördelar med att använda det. Cooper (2007) menar att elevernas personliga 
förmåga kan öka på olika plan. Tack vare att läxan används kan elevernas självdisciplin öka, 
de kan bli bättre på att organisera och planera sin egna tid samt bli bättre på att självständigt 
lösa problem. Även den svenska forskare, Ingrid Westlund, ser fördelar med läxor, ”Lärare 
(och andra vuxna) tar i allmänhet för givet att läxor har ett värde. Läxor lär eleverna att 
planera, ger pedagogiska vinster, ökar engagemanget för skolarbetet och främjar samvaron 
mellan föräldrar och barn.” (Westlund, 2004, s.40). Hellsten (2000) kommer i likhet med 
Westlund (2004) fram till att läxor är ett fenomen som tas för givet. Hellsten kommer i sina 
undersökningar fram till att elever tycker att läxor måste göras utan att de egentligen har 
någon mer explicit förklaring till varför. ””Man funderar inte över det där med läxor, det är ju 
så. Det är sådan skolan är. Man är elev och det tar man med sig hem. Man funderar inte över 
läxan den bara är där.”” (Hellsten, 2000, s.128). Hellsten (2000) nämner även att de lärare 
som inte använder sig av läxor blir kritiserade eftersom läxor alltid har tagits för givet.  

Ingrid Westlund (2007) tar i boken Forskning om lärares arbete i klassrummet diskussion om 
läxor ett steg längre och funderar över vad som är lärarens roll och vad som är förälders roll. 
Hon menar att läxan kan bli ett verktyg som gör att lärare lämnar över ansvaret till 
föräldrarna. 

Sammanfattningsvis tror jag att det är viktigt att man som lärare är vaksam på vad 
det innebär att eleverna och deras föräldrar i ökad omfattning får ansvar för 
elevernas inlärning. En övergripande fråga som uppenbarar sig handlar om vad som 
är lärarens uppdrag och om det flexibla lärandet innebär att elever uppfyller sociala 
mål i skolan och arbetar med sin kunskapsinhämtning i bostaden. (Westlund, 2007, 
s.93)  

Hon framhäver även att läxor som görs tillsammans i någon form av social aktivitet upplevs 
som mer givande och lustfullt. Däremot poängterar hon att det finns få läxor, enligt hennes 
studier, som syftar till att det ska samarbetas.  

3.2 Elever och föräldrar i relation till läxor 
Flertalet studier (Chen & Stevenson, 1989; Harris & Nixon, 1993; Keys m.fl., 1995) 
utomlands har visat att det går att påvisa en korrelation mellan kön och attityden till läxor. 
Flickor överlag har en mer positiv inställning till läxor och är också mer villiga att lägga ner 
mer tid på dem. Det visade sig också, i samma forskning, att andra faktorer som till exempel, 
bakgrund och ålder spelar in på vilket sätt elever väljer att tackla läxor. Flickorna var mer 
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villiga att göra läxor och samtidigt diskuterade de läxorna med sina föräldrar i motsats till 
pojkarna som ville avskilja skola och hem för att istället göra andra aktiviteter på fritiden. I 
studierna gick det också att påvisa att de elever som tyckte om skolan hade en större förståelse 
för läxor. Elevernas åsikter visade att de tyckte läxor var ett viktigt element för att de ska 
lyckas i skolan. 

Flertalet studier (Epstein, 1989; Macbeth & Turner, 1990) som gjorts på elever och läxor visar 
att elever väljer att lägga olika mycket tid på läxorna beroende på inställningen till skolan. De 
elever som har det lättare i skolan lägger generellt mindre tid än de elever som har det svårare. 
Det har till och med bevisats att läxor drabbar de elever som har det svårare eftersom de måste 
ta hem och göra klart i motsats till de duktiga eleverna som hinner göra läxorna i skolan. 
Studierna som genomfördes visade också att det fanns andra faktorer som var ett hinder för att 
läxan kunde slutföras. Till exempel var en del tvungna att ta hand om yngre syskon eller att de 
hade andra sysslor att utföra i hemmet efter skolan (Epstein, 1989; Macbeth & Turner, 1990). 
John MacBeath och Mary Turner (1990) som genomförde studien i 13 olika skolor i 
Storbritannien kom även fram till att det fanns få läxor där eleverna skulle vara verksamma 
tillsammans med någon annan. De lägger även fram att det kan tyckas vara förvånade 
eftersom det visat sig finnas fördelar med grupparbete och social interaktion på både mellan- 
och högstadiet. MacBeath och Turner lägger fram att orsaken som kan ligga till grund för att 
det inte ändras är den traditionella synen på läxor som en ensam aktivitet där syftet är att 
självständigt ta in kunskaper. Slutligen poängterar MacBeath och Turner att det finns potential 
för läxans utveckling till att bli en mer samverkade företeelse och att den kan bli utarbetad på 
ett sådant sätt att föräldrarna blir delaktig i elevernas arbete. MacBeath och Turner (1990) 
valde även i sin forskning att analysera hur föräldrars inverkan påverkade läxarbetet. De 
kommer fram till att en anledning till att föräldrarna är engagerade i elevernas arbete är för att 
de känner att de har en roll att uppfylla. Rollerna de beskriver är att övervaka, att stötta och att 
hjälpa. MacBeath och Turner (1990) hävdar att rollen att övervaka finns för att föräldrarna ska 
kunna kontrollera det som händer i skolan, närmare bestämt vad läraren kräver av eleverna. 
När det kommer till stöttning var syftet att de skulle uppmuntra eleverna till skolans arbete 
och framförallt läxans roll. I stöttningen ingick uppmuntran, att ta skolan mer på allvar eller 
att eleverna skulle utveckla sin kognitiva förmåga. Den sista rollen som en förälder hade var 
att hjälpa eleverna med läxorna. Här visade studien att det skiljer mellan mellanstadiet och 
högstadiet. I de lägre åldrarna var föräldrarna mer villiga att hjälpa sina elever i motsats till de 
som hade elever i högstadiet. En orsak de nämner är att föräldrarna tyckte det blev för svårt i 
högre åldrarna och det inte var någon idé att försöka hjälpa till. 
 
Lucas Forsberg, forskare vid Linköpings universitet, har undersökt hur elever och föräldrar 
förhandlar om läxan och hur det påverkar deras relation. Han kommer fram till att läxor är 
någonting som tas för givet av både föräldrar och elever. Till stor del visar det sig att läxor är 
till för att eleverna ska lära sig ta ansvar och kunna planera sin tid. Om föräldrarna inte tycker 
att barnen lyckas med det, så är det upp till varje förälder att lära sitt barn att planera och ta 
ansvar. 

Although there is no explicit Swedish homework policy, through parental 
involvement in homework as institutionalized practice, there is still an implicit 
homework policy, where parents are supposed to be involved and children are 
supposed to let their parents be involved. (Forsberg, 2007, s.221)  

Ann Farell och Susan Danby (2015) kommer fram i sin forskning, i likhet med Forsberg 
(2007), att elever tar läxan för givet och att det är någonting som måste göras efter skolan. Det 
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har blivit underförstått, ungefär i likhet med en norm, att läxorna görs först innan de får göra 
någonting annat som till exempel att se på tv.  

3.3 Sammanfattning 
En del av forskningen (Cooper 1989; Hattie 2012; Hellsten 2000; Westberg 2004) har påvisat 
att det inte går att hitta någon generell slutsats angående läxor och dess användning utan 
resultaten är beroende på infallsvinkel och syfte. Det har däremot visat sig i flertalet studier 
(Chen & Stevenson, 1989; Harris & Nixon, 1993; Keys m.fl., 1995) att det går att se ett 
samband mellan kön och attityden till läxor. En del forskare (Farell & Danby 2015; Forsberg 
2007; Kralovec & Buell 2000; MacBeath & Turner 1990;) har påvisat att det finns olika 
anledningar till varför föräldrar hjälper sina barn med läxorna och hur läxor tas för givet av 
båda aktörerna.  

4. Syfte 
I den ovan presenterade forskningen, både internationellt och nationellt, har majoriteten av 
forskarna fokuserat på läxor i allmänhet. Syftet med denna studie är att analysera och se om 
det går att hitta specifika SO-läxor som är mer glädjande och vilka av dessa som motiverar 
och stimulerar elever samt leder till konflikter.  

4.1 Frågeställningar 
 

- Vilken variant av SO-läxa skapar mest glädje och stimulans enligt elever? 

- Vilka SO-läxor leder till konflikter i hemmet? 

- På vilka olika sätt främjar föräldrar sina barns arbeta med SO-läxor?  

5. Teoretiskt perspektiv 
Läxor i skolan kan ses som en social praktik där lärare, lärare och föräldrar direkt eller 
indirekt samverkar för en lärandeprocess och detta arbete kommer därför utgå från det 
sociokulturella perspektivet och det är en av många olika teorier om inlärning. Det 
sociokulturella perspektivet myntades av den ryske psykologen Lev Semenovich Vygotskij. 
Gunilla Lindqvist (1999) har i boken Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs 
Pedagogisk psykologi kommenterade som historiska och aktualitet tolkat Vygotskij och 
skriver bland annat att all inlärning skapas genom de intryck och upplevelserna vi har om 
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verkligheten och att det är någonting som pågår inom en själv. Det sociokulturella 
perspektivet lägger stor vikt vid det sociala samspelet mellan individer.  

Den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, och kommer alltid att 
vara, den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. Det är genom detta vi 
formas som sociokulturella varelser och det är genom samtal i situerade sociala 
praktiker vi lär oss de flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för framtiden. 
(Säljö, 2014, s. 233) 

Säljö (2014) poängterar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste interaktion och 
kommunikation vara centrala delar för lärande. Han menar även att dessa centrala begrepp 
kan ge människan möjlighet och tillåtelse att dela sina erfarenheter med andra samtidigt som 
de egna kunskaperna utvecklas. Enligt Säljö (2014) är grunden i det sociokulturella 
perspektivet att individen inte är en passiv mottagare utan att individen ingår i en social 
kontext för att öka sitt lärande. Säljö (2014) menar att sociala praktiker samt intellektuella- 
och fysiska redskap är någonting som alltid existerat i ett fungerade samhälle. Det 
sociokulturella perspektivet eftersträvar att kommunikationen ligger i framkant och att 
kommunikation är en viktig byggsten för att lärande ska uppstå. Tack vare att samhället 
förändras och framförallt att tekniken gått framåt har det blivit enklare att kommunicera med 
varandra och kommunikationen har blivit oberoende av varandra. “Människor kan inte 
undvika att lära, och deltagande i olika former av verksamheter ger människor erfarenheter 
som de – på gott och ont – tar med sig.” (Säljö 2014, s.235). En av huvudgrenarna inom det 
sociokulturella perspektivet är zonen för närmaste utveckling vilket Vygotskij nämner som en 
av grunderna till barns utveckling och vuxnas lärande. Han syftar på avståndet mellan det som 
en lärande kan göra utan hjälp i motsats till vad barnen kan göra tillsammans med en mer 
erfaren person. Som regel brukar det förklaras genom att en vuxen hjälper barnet till en början 
men dess mer barnet utvecklar sin förmåga och blir säkrare och säkrare dess mer 
distanserande blir den vuxna och tillslut kan barnet göra det helt själv (Gibbons 2012; Säljö 
2014)  

Roger Säljö (2005) har utgått från Vygotskijs tankar och sedan lyft in expertis i boken 
Lärande och kulturella redskap – om lärprocesser och det kollektiva minnet där han bland 
annat nämner de olika verksamheter som lärande kan uppstå i. Säljö (2005) nämner bland 
annat att familjen, vänner, grannar, medier och skolan kan vara verksamheter där lärande sker. 
För att lärande sedan ska uppstå, utifrån Vygotskijs tankar inom det sociokulturella spektrum, 
krävs det att det finns kommunikationspartners vilket han till exempel nämner som föräldrar, 
mor- och farföräldrar eller kamrater. De fysiska redskap som sedan kan behövas för att öka 
den kognitiva förmågan kan till exempel vara böcker, tv och tidningar. Lärande sker sedan 
tack vara ett aktivt deltagande i en interaktiv miljö där kommunikation och stöttning finns 
nära till hands.  

5.1 Begrepp 
Viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet och som denna studie kommer att utgå 
ifrån är kommunikation, interaktion (samspel) och stödstrukturer (stöttning). 



9 
 

5.1.1 Kommunikation 

För att kunna bli en sociokulturell varelse måste människan lära sig att kommunicera. Redan 
från början föds människan till att kunna utveckla en kommunikation och söker kontakt från 
första stund med hjälp av olika former av interaktion. När barnet lärt sig ett språk har det lärt 
sig att kommunicera med andra och på det sättet lärt sig att kunna ta kontakt samt kunna 
ingripa i samhällets omgivning. Människan har en enorm kapacitet tack vare språket och 
kommunikationen som gör att vår art är unik i sig (Säljö, 2014).  

Kommunikationen är enligt Säljö (2005; 2014) en av grundpelarna inom det sociokulturella 
perspektivet och kan ses som en artefakt trots att det inte är ett konkret ting. Han menar att 
kommunikation krävs för en ökad kognition och därför bör lärande inte ses som någonting 
som ska ske i en ensam praktik. “Inom en sociokulturell teoriram är det naturligt att betona att 
språket också bör ses som en uppsättning redskap – i en mening kan man se det som 
bestående av en rik uppsättning artefakter.” (Säljö, 2005, s.32).  

5.1.2 Interaktion 

För att samspelet mellan männisor ska kunna ske krävs det någon form av interaktion. 
Interaktionen är grunden för att människor ska kunna tillgodogöra sig lärande enligt det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

Men i förbigående vill jag påpeka att interaktion mellan människor kan förstås 
som en ännu mer grundläggande mekanism för mediering. Alla samtal är uttryck 
för mediering, och människor är på sätt och vis ständigt medierande resurser för 
varandra i interaktion. (Säljö, 2000, s.37) 

5.1.3 Stödstrukturer (Stöttning) 

När eleverna skapar en interaktiv lärmiljö finns stödstrukturer i bakgrunden och är en av 
huvudpelarna i det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2000). Stödstrukturer går hand i 
hand med zonen för närmaste utvecklingszonen där det elever kan i början med hjälp av 
stödstrukturer (stöttning) sedan i nästa skede kan utföra helt på eget hand. En stödstruktur kan 
därmed se ut på olika sätt beroende på vilken lärmiljö eleven befinner sig i (Säljö, 2000). 

Säljö (2000) poängterar att stöttning inte alltid är helt kristallklart utan att det kan ske på olika 
sätt och han väljer bland annat att benämna en form av stöttning som kommunikativa stöttor. 
Med det menar han att den mer erfarne bryter ner uppgiften i mindre uppgifter och sedan 
hjälper till från början till slut. Enligt Säljö (2000) är sådana lärandesituationer, där de båda 
aktörerna ”sam-handlar” och ”sam-tänker”, effektiva för nybörjaren. I alla dessa situationer 
poängterar också Säljö att det förekommer en hög grad av kommunikation där elever har 
möjlighet att tillgodogöra sig kunskap av den mer erfarne i motsats till om lärande hade skett i 
en ensam verksamhet. Han skriver även att stöttning mellan en vuxen och ett barn kan 
jämföras med de vägräcken som finns på bilvägar som är till för att bilen inte ska falla ur kurs.  
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6. Metod 
Janet M. Ruane (2006) hävdar i A och O i samhällsvetenskaplig forskning att vi kan välja att 
få svar på frågor genom att antingen använda intervjuer eller enkäter. Hon skriver att det finns 
fördelar med båda men om det finns behov av en större datamängd bör enkäter användas. 
Nedan kommer det beskrivas vilken metod som är bäst lämpad för detta arbete. Det kommer 
även ingående förklaras hur forskaren ska tänka när enkätfrågorna formuleras samt vilken 
betydelse svarsfrekvensen har för en lyckad enkät. Till sist läggs det också fram vilken 
analysmetod som kommer användas samt hur rådata ska bearbetas.  

6.1 Val av metod 
Detta arbete strävar efter att ta reda på hur elever och vårdnadshavare ser på läxor och därför 
är det av stor vikt att så många som möjligt får komma till tals. På grund av detta är det 
intressant att få in en så stor datamängd som möjligt och därför faller val av metod naturligt 
på enkäter. “Även om enkäten inte rymmer samma personliga kontakt som intervjun, är det 
fråga om ett mycket effektivt redskap för insamling av data.” (Ruane, 2006, s.149). Ruane 
(2006) menar att en bra enkät i princip sköter sig själv och forskaren kan, genom att använda 
sig av digitala hjälpmedel, få in ett stort materialunderlag utan att behöva lämna 
arbetsrummet. Arbetet strävar efter att få en överblick över SO-läxor och därför är viktigt att 
respondenterna får samma frågor till skillnad mot intervjuer där frågorna för det mesta 
anpassas efter intervjuernas gång. ”Genom den kan man samtidigt nå många personer och de 
svar man får in är redan från början skriftliga och därmed lättare att bearbeta. Dessutom vet 
man här att alla (eller i stort antal) personer får samma frågor. Det är då lättare att jämföra 
svaren.” (Ejvegård, 2009, s.55). 

 
För att spara tid och för att få en lättare överblick över datamängden användes ett 
internetbaserat undersökningsformulär. ”Korrekt gjorda kräver de här enkäterna ingen 
inmatning av data, eftersom svaren automatiskt blir sparade i ett dataregister. De kan t o m 
tillåta resultatanalys i realtid.” (Eljertsson, 2014, s. 10). Survey Monkey är det vanligaste 
programmet att använda på internet (Bell & Waters, 2016). Däremot hade Survey Monkey 
begränsningar i sin fria version och därför föll valet på att använda Survey&Report i detta 
arbete tack vare att programmet finns tillgängligt för studenter på Stockholms Universitet. 
Med hjälp av Survey&Report skapades det en enkät till föräldrarna och en enkät till eleverna. 
Bell och Waters (2016) skriver att det är av högsta dignitet att enkäten blir testad av antingen 
vänner eller familjemedlemmar innan den tas i bruk. Syftet med att ha några som testar 
enkäten innan är för att få möjlighet att upptäcka eventuella fel i meningsbyggnad och att 
kunna hitta om det finns några frågor som eventuellt är oförståeliga.  

6.2 Formulering av frågor  
I denna studie har enkätundersökningen bestått av slutna-, öppna- och kategorifrågor (Bell & 
Waters, 2016; Ruane, 2006). Slutna frågor innebär att forskaren har gett ett antal fasta 
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svarsalternativ i enkäten. Ruane (2006) menar att slutna frågor har sin fördel om forskaren i 
förväg kan tänka ut vilka svar som kan ges av respondenterna. Svaren blir då automatiskt 
kategoriserade till skillnad mot öppna frågor som gör att antalet kategorier naturligt ökar. Hon 
menar också att det är enklare, och mindre tidskrävande för respondenterna, att svara på 
enkäter med slutna frågor. Nackdelen med slutna frågor, som Ruane (2006) skriver, är att 
responsen från respondenterna inte alltid är hundra procent korrekt eftersom de kan lockas till 
att ringa en ett svarsalternativ (i brist på annat) som inte stämmer överens fullt ut till med vad 
personen tycker. Med öppna frågor menas att respondenten har möjlighet att ge ett mer 
uttömmande svar i motsats till slutna frågor. Bell och Waters (2016) lägger fram att öppna 
frågor är till för att respondenterna ska kunna ge mer användbara svar men att det kan bli 
problem när det kommer till analysdelen. I enkäten finns det också kategorifrågor där det 
endast går att ange ett svar. Skillnaden mellan kategorifrågor och slutna frågor är att i slutna 
frågor finns det fasta svar men det finns möjlighet att ange fler än ett svar (Bell & Waters, 
2016). För att kunna använda sig av svaren krävs det att de formulerade frågorna är 
anpassade, i relation med syftet, till hela undersökningen. För att undersökningen ska verka så 
trovärdig och seriös som möjligt är det i stor grad viktigt att kontrollera språket så det inte 
förekommer några slangord, förkortningar eller att en viss jargong infaller sig (Bell & Waters, 
2016; Ruane, 2006). 

Judith Bell och Stephen Waters (2016) går i boken Introduktion till forskningsmetodik igenom 
de vanligaste misstagen som forskare gör när det kommer till enkäter. Det som forskare 
behöver vara extra uppmärksamma kring är frågornas mångtydighet och vaghet och 
författarna poängterar vikten av att tänka på hur frågan kan uppfattas av någon annan. Det 
andra Bell och Waters skriver är att forskaren inte får anta någonting när enkäten formuleras. 
Frågorna ska också vara utformade på det sättet att det inte finns dubbla frågor, till exempel 
att en fråga innehåller två budskap som respondenterna ska svara på. Det sista de lägger fram 
är också att frågorna inte får vara ledande eller ha några värderingar i sig. 

6.3 Utformning av enkäterna till 
vårdnadshavare och elever 

Enkäten som gick ut till vårdnadshavarna hade totalt elva frågor varav nio var obligatoriska 
och två frivilliga. I början av enkäten fick respondenterna kategorifrågor för att ange vilken 
ålder samt kön hens barn hade. Anledningen till detta var för att kunna se en skillnad i 
enkätsvaren i relation till de olika läxtyperna som enkäten sedan baserades på eftersom flera 
forskare (Chen & Stevenson, 1989; Harris & Nixon, 1993; Keys m.fl., 1995) menar att det går 
att se ett samband. Den efterföljande frågan handlade om vilken variant av SO-läxorna som 
eleverna hade fått med sig hem. Frågan var konstruerad utifrån vad Ruane (2006) menar med 
slutna frågor eftersom kategorierna som kan anses vara relevant att analysera har utgått från 
de läxtyper som Skolverket (2014) skrivit om i sitt stödmaterial. Frågan bestod av sju olika 
svarskategorier. Det fanns möjlighet att skriva in fler än ett alternativ eftersom eleverna 
troligen fått hem olika varianter av SO-läxor. För att säkerställa att ingen kategori blev 
utesluten fanns det även ett svarsalternativ där vårdnadshavarna fick skriva en kommentar. 
Efter det utgick frågorna ifrån om vårdnadshavarna hjälper sina barn med SO-läxor men 
syftade också till att försöka få ut ett svar om vad den bakomliggande orsaken kunde vara. 
Den frågan var konstruerad utifrån vad Ruane (2006) menar med kategorifrågor men med ett 
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alternativ där respondenterna kan ange ett mer uttömmande svar om behov finns. Syftet med 
dessa frågor var också om det gick, i korrelation med elevernas enkäter, hitta ett samband 
eller om elevernas och vårdnadshavarnas åsikter gick isär. En av frågorna syftade även till att 
vårdnadshavarna skulle få möjlighet att skriva ned hur de stöttade sina elever eftersom 
MacBeath och Turner (1990) hävdar att det finns olika anledningar till att föräldrar stöttar 
sina barn när det kommer till läxor. De sista frågorna i enkäten inriktade sig på 
vårdnadshavarnas åsikter kring läxornas roll och om det fanns ett störningsmoment eftersom 
det finns forskning (Farell & Danby, 2015; Forsberg, 2007; Kralovec & Buell, 2000) som 
antytt att läxor kan skapa problem i relation mellan föräldrar och barn. Frågorna eftersträvade 
också att försöka få svar på om det fanns någon specifik SO-läxa som skapade mer 
problematik. Kategorisvaren utgick precis som tidigare utifrån Skolverket (2014) kategorier 
tillsammans med Cooper (1989) och Epstein (1988) syn på läxkategorier. Enkäten avslutade 
till sist med att vårdnadshavarna fick tycka till vilken läxa de tycker är roligaste att hjälpa till 
med. Även här fanns det redan angivna svarsalternativ men också möjlighet till att ge ett mer 
uttömmande svar.  

Elevenkätens konstruktion utgick grundligt ifrån hela arbetets syfte och frågeställningar i 
relation till enkäten som vårdnadshavarna fick. I elevenkäten fanns det fjorton frågor varav tio 
var obligatoriska och två frivilliga. De tre första frågorna i elevenkäten var kategorifrågor. 
Frågorna i början var konstruerade på samma sätt i båda enkäterna för att det sedan ska kunna 
gå att se ett samband i svaren.  

Till skillnad mot enkäten till vårdnadshavare fick eleverna mer ingående försöka förklara 
vilken variant av SO-läxa som skapade mest glädje och stimulans. Flera av frågorna i 
elevenkäten utgick från följande svarsalternativ: 

• Nyhetsläxa (till exempel titta på nyhetsprogram, läsa tidning) 

• Läsläxa (Till exempel läsa text och besvara frågor) 

• Repetitionsläxa (Till exempel kartkunskap) 

• Öva-mer-läxa (Till exempel eleven ligger efter och måste komma ikapp) 

• Samarbetsläxa (Till exempel att eleven måste samarbeta med någon annan) 

• Ta-reda-på (Till exempel undersöka någonting) 

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen) 

• Vet ej 

• Om annat, ge exempel 

Alternativen ovan skapades utifrån de varianter av läxor som Skolverket (2014) skriver om i 
sitt stödmaterial men alternativen influerades även av Cooper (1989) och Epstein (1988). För 
att säkerställa att det inte går att missa någon variant av läxor skapades även svarsalternativet 
”Om annat, ge exempel” där möjlighet att skriva ett eget svar fanns. De efterkommande 
frågorna handlade om eleverna gjorde läxan själv, och om de gjorde det, varför de behöver 
hjälp med läxorna och hur deras föräldrar brukar hjälpa till med SO-läxorna. Den sistnämna 
frågan fanns för det skulle finnas möjlighet att kunna jämföra med vårdnadshavarna svar 
angående stöttning. Här hade eleverna chans till att skriva ett valfritt, utan några angivna 
svarsalternativ. I likhet med enkäten till vårdnadshavarna fanns det i slutet av elevenkäten 
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frågorna som eftersträvade att få fram om det fanns någon specifik SO-läxa som skapade mer 
problematik i hemmet.  

I de två avslutande frågorna var syftet att försöka få fram elevernas egna tankar kring SO-
läxor. Frågorna skulle besvara vilken inställning elever hade till SO-läxor men också vilken 
variant av SO-läxa de skulle vilja göra oftare. En del av svarsalternativen i elevenkäten är 
formulerade på ett mer vänligt språk som är anpassat efter mottagarna. Det finns många 
fördelar med att ha ett anpassat språk men det primära syftet var att det inte skulle ske några 
missförstånd och att de därför skulle välja att hoppa över frågorna (Bell och Waters, 2016; 
Ejlertsson, 2014).  

6.4 Svarsfrekevens  
Ett av problemen som finns när det kommer till enkäter är svarsfrekvensen. Bell och Waters 
(2016) skriver att forskare som använder sig av enkäter är beroende av att människor vill delta 
och är tillgängliga. De nämner också att det är svårare för en person (nämner bland annat 
studenter) att få till ett slumpmässigt urval på grund av att projektet oftast är i proportionen av 
mindre skala. Bell och Waters (2016) menar att forskaren i detta fall får vara nöjd med de 
personer som finns tillgängliga i närheten och som är villiga att ställa upp. Även Ruane 
(2006) menar att de som använder enkäter måste förlita sig på de människorna som är villiga 
att ställa upp. Hon lägger även till att det är forskarens uppgift att övertyga respondenterna att 
just dennes enkät är värd att lägga ner tid och energi på att besvara.  

Användandet av enkäter är en risk eftersom det aldrig på förhand går att förutse hur hög 
svarsfrekvensen kommer att bli. Ruane (2006) skriver att det inte är helt ovanligt att 
enkätundersökningen har en svarsfrekvens runt 30%. Om bortfallet hamnar i dessa siffror kan 
de visa på en felaktighet som kallas ”självurval” vilket syftar till att undersökningen inte kan 
användas för att skapa en generalisering. Hon menar även att det är upp till forskaren att ägna 
uppmärksamhet kring faktorerna som kan ha påverkat den dåliga svarsfrekvensen.  

Det finns ingen exakt vedertagen procenthalt inom forskarvärlden som säger att en 
undersökning är god eller inte god men de flesta är överens att för att undersökningen ska bli 
så trovärdig som möjligt bör svarsfrekvensen ligga någonstans kring 50–70% (Bell and 
Waters 2016; Eljertsson 2014). Enligt Ruane (2006) finns det goda möjligheter till denna 
utgång om planeringen samt uppföljningen är genomtänkt och fungerade. En 
enkätundersökning är beroende på antalet människor som är villiga att svara men också på 
antalet som är tillfrågade från start.  

Svarsfrekvensen i denna undersökning slutade med att enkäten till eleverna blev besvarade 
252 gånger och antal tillfrågade var 286 st. vilket ger en svarsfrekvens på 88%. Enkäten som 
gick ut till vårdnadshavarna i samband med hembrevet besvarades 214 gånger och antal 
tillfrågade personer var 286 st. vilket ger en svarsfrekvens på 74%. Ejvegård (2009) nämner 
att allt under 40 tillfrågade personer knappast är värt att bearbeta statistiskt. 

6.5 Urvalsgrupp 
Elevenkäten (se bilaga 1) i studien delades ut till nio klasser i tre olika skolor. Två av skolorna 
ligger inom samma kommun medan den tredje skolan ligger ungefär 25 km bort. Alla skolor 
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ligger i områden där det mest förekommer villor och radhus. Att få en större variation på 
åldern har elevenkäten delats ut till olika klasser i alla åldersgrupper på mellanstadiet. När 
elevenkäten delades ut valde jag att vara på plats för att öka motivationen hos respondenterna 
samt för att de ska få tillit till mig som gör undersökningen. (Eljertsson, 2014) skriver att 
motivation är en viktig del i enkätundersökningar eftersom samhället på senare år har 
översvämmats av enkäter tack vare internets utveckling. Tack vare att jag finns på plats när 
undersökningarna genomförs kan jag också motivera och förklara varför studien görs och 
varför just respondenternas svar är viktig för mig, vilket Eljertsson (2014) lyfter fram som 
motivationshöjande. Ejlertsson (2014) framhåller även att det är vanligt att få till en god 
svarsfrekvens med webbaserade enkäter om det finns ett engagemang hos respondenterna. 

I samband med elevernas hembrev fick föräldrarna också information om föräldrarenkäten. 
Föräldrarenkäten (se bilaga 2) gick ut till alla klasser som hade gjort elevenkäten eftersom 
studiens syfte också eftersträvade att få reda på föräldrars åsikter om SO-läxor. I hembrevet 
fanns det också ett följebrev (se bilaga 3) som var till för att ge information om studien och 
dess syfte. Följebrevet var anpassat efter mottagarna och utgick från Eljertssons (2014) steg i 
hur ett följebrev konstrueras. Bell och Waters (2016) hävdar att om forskaren inte kan träffa 
respondenterna personligen ska ett följebrev användas. En angelägen sak de nämner, som 
Eljertsson (2014) inte tar upp, är att det är av högsta dignitet att det finns ett slutdatum när 
enkäten senast ska vara besvarad. Bell och Waters (2016) skriver i samband med detta att 
svarsdatumet inte ska ligga för långt fram tiden vilket de baserar på deras tidigare erfarenheter 
med enkätundersökningar.  

6.6 Tillförlitlighet 
För att kunna säkerställa att en undersökning är trovärdig används begreppen validitet och 
reliabilitet. Med reliabilitet menas att en undersökning ska kunna få liknande, eller i stort sett 
samma, resultat om undersökningen skulle genomföras igen. I enkätundersökningen menas 
det att frågorna ska vara så pass pålitliga att respondenterna som genomför enkäten ska svara 
likadant varje gång om de skulle få frågorna vid upprepade tillfällen. Frågornas konstruktion 
ligger till grund för att reliabiliteten ska bli hög (Eljertsson 2014). För att testa att om enkäten 
i denna undersökning hade hög reliabilitet valde jag att låta en respondent svara två gånger 
vid olika tillfällen där det hade gått tre dagar emellan testtillfällena. Ejvegård (2009) nämner 
att denna testvariant är ett enkelt sätt att testa reliabiliteten i enkäter. Tack vare att samma 
person fick genomföra enkäten två gånger kunde jag få en indikation på att enkäten var 
reliabel. Nu visade sig att svaren var identiska men hade det visats sig att svarsalternativen 
hade varierat hade enkäten kunnat misstänkas haft en lägre reliabilitet. 

När det kommer till validitet i enkätundersökningar är det viktigt att frågorna verkligen är 
utformade på ett sådant sätt att de kan mäta det som är avsetts till att mäta enligt Eljertsson 
(2014). ”Det är viktigt att komma ihåg att det inte är ett visst frågeformulär eller vissa frågor i 
sig själv som valideras, utan frågorna i relation till syftet med respektive fråga eller 
frågebatteri.” (Eljertsson, 2014, s.109). 

I motsats till reliabilitet är det svårare att testa validiteten i enkäter. Bell och Waters (2016) 
skriver att validiteten kan vara svårt att testa i kortare projekt och inte alltid är nödvändigtvis 
något man fördjupar sig i. Däremot framhäver de att forskaren ska vara kritisk vid 
utformningen av frågorna för att kunna hålla en hög validitet. Ejvegård (2009) skriver att det 
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går att se ett samband i enkätundersökningar mellan reliabiliteten och validiteten. Visar det 
sig att reliabiliteten är låg blir även validiteten låg.  

6.7 Datainsamling och analys av data 
Analysen av data användes av datorprogrammet SPSS statistics som är ett analysprogram där 
det bland annat går att analysera enkätsvar. Med hjälp av programmet analyserade alla 
datamängd för att det skulle bli övergripligt och förståeligt. Diagrammen som finns 
presenterade nere i resultatdelen har skapats i Word utifrån de siffror som SPSS statistics har 
tagit fram. Programmet SPSS är ett avancerat program som kräver relativt goda kunskaper 
inom analys och liknande. För att ha någon grund att stå på och för att kunna utnyttja 
programmet till fullo användes boken SPSS steg för steg av Lars Wahlgren (2012). Boken gav 
värdefulla tips när det kom till rådata och behandlingen av denna. Mycket av råmaterialet 
analyserades genom descriptive statistics och sedan crosstables för att få fram siffror som 
sedan exporterades till Excel där diagrammen skapades. “En av de enklaste men ändå 
användbara statistiska analysteknikerna är att göra så kallade korstabeller. I dem kan man se 
om det finns något samband mellan variabler som kan vara på nominal, ordinal eller 
intervallskalenivå.” (Sundell, 2012, s.1)   

6.8 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) lägger fram fyra viktiga krav som ska följas vid en vetenskaplig 
undersökning. Informationskravet som syftar till att de berörda ska få aktuell och riktig 
information om undersökningens syfte. De nämner bland annat att det ska vara lätt och kunna 
komma i kontakt med personen som gör undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) skriver att 
det är önskvärt att tillägga i informationen hur resultaten kommer att behandlas samt om de 
blir offentliga. Det andra kravet som Vetenskapsrådet skriver om är samtyckeskravet vilket 
eftersträvar att forskaren ska få samtycke kring sin forskning. På grund av att arbete behandlar 
en stor mängd respondenter behövs det inget samtycke i förhand. Däremot ska det framgå 
tydligt i informationsbrevet (följebrevet) att deltagande är frivilligt. Arbetet syftar heller inte 
till att inhämta någon känslig information och då går det bra att få godkännande av högre 
instans för att genomföra enkätundersökningen, till exempel av rektorn. (Vetenskapsrådet, 
2002). Det tredje benämner de som konfidentialitetskravet vilket riktar sig till att personerna 
som blir undersökta ska ha så hög konfidentialitet som möjligt och att personuppgifter ska 
förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dem. Detta arbetet utgår från 
anonyma enkäter där det inte går att spåra personernas svar och inga personuppgifter behövs 
för att genomföra studien. Däremot står det tydligt i följebrevet att undersökningen behandlas 
konfidentiellt för att säkerställa att respondenterna fått informationen. Bell och Waters (2016) 
skriver att det är viktigt att om man lovar anonymitet är det till stor vikt att de aldrig kan bli 
identifierade. Vidare skriver Bell och Waters (2016) att konfidentialitet är ett ord de flesta 
förstår men att det trots det kan finnas olika tolkningar och det är därför viktigt att skriva ned 
det klart och tydligt i följebrevet. För att kunna hålla enkätundersökningen under 
konfidentialitetskravet i denna undersökning kommer skolorna där enkäterna gick ut i inte 
nämnas vid namn vilket Bell och Waters (2016) nämner är ett vanligt misstag. Det fjärde och 
sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) skriver om är nyttjandekravet. Det handlar om att 
informationen som forskare får till sig enbart ska gå till sin forskning. ”Uppgifter om 
enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt 
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bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14.). I studien 
klargjordes detta om nyttjandekravet i följebrevet där det framgår att resultaten enbart 
kommer användas av mig.   

7. Resultatpresentation 
Resultatpresentationen kommer utgå från de olika frågorna som enkäterna hade till grund. 
Varje fråga kommer att presenteras var för sig, svaren som eleverna har angivit på en del av 
frågorna har justerats på det sättet att stavfel och skiljetecken har korrigerats. För att skilja på 
elevenkäten och enkäten till vårdnadshavarna presenteras elevenkäten under 7.1 och enkäten 
till vårdnadshavarna under 7.2. 

7.1 Elevenkäten 

Elevenkäten (se bilaga 1) gick ut till tio olika klasser och 286 st. blev tillfrågade varav 252 st. 
svarade. De rubriker som är satta nedan är utifrån hur frågorna var konstruerade och dess 
syfte. Diagrammen är till för att det ska förstärka och förklara hur eleverna besvarade 
frågorna.  

7.1.1 SO-läxan i de olika årskurserna 

Elevenkäten utgick mycket ifrån vilka varianter av SO-läxor som de olika årskurserna hade 
fått. Nedan i diagrammen går det att se vilken variant som har använts mest i de olika 
årskurserna. Frågan i enkäten var ställd utifrån att eleverna hade möjlighet att ange fler än en 
variant eftersom de troligen hade fått flera varianter av SO-läxor. I årskurs fyra visade det sig 
att nyhetsläxan dominerade.  

 

Diagram 1. Resultat på frågan vilka varianter av SO-läxor har du haft? (Se bilaga 1) 
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I årkurs fem blev fördelningen helt annorlunda i jämförelse med årkurs fyra. Här var det tre 
varianter av SO-läxan som dominerade. Nyhetsläxan, Repetitionsläxan och Öva-mer-läxan. I 
årkurs sex var det, i likhet med årkurs fem, Nyhetsläxan tillsammans med öva-mer-läxan som 
eleverna hade fått flest gånger.  

En av frågorna i elevenkäten efterfrågade hur ofta eleverna fick SO-läxor. Det fanns tre fasta 
svarsalternativ, “1 gång / veckan”, “Någon gång i månaden” samt “väldigt sällan”. I årskurs 
fyra visade det sig att 47% av respondenterna hade läxa en gång i veckan. 42% angav att de 
hade SO-läxor någon gång i månaden och 11% hade angivit att de får SO-läxor väldigt sällan. 
I årskurs fem var det 49% som hade haft SO-läxor en gång i veckan medan 40% hade haft 
någon gång i månaden och 11% angav att de hade SO-läxor väldigt sällan. I den äldsta 
årskursen visade det sig, i motsats till de tidigare årskurserna, att det var en större skillnad 
mellan de olika svarsalternativen. 76% av de tillfrågade i årskurs sex angav att de hade SO-
läxor 1 gång / veckan. 18% hade haft någon gång i månaden och 6% av de respondenterna 
hade angett svaret väldigt sällan.  

 

Årkurs	 1	gång	/	veckan	 Någon	gång	i	månaden	 Väldigt	sällan	
4	 47%	 42%	 11%	
5	 49%	 40%	 11%	
6	 76%	 18%	 6%	

Tabell 1. Resultat på frågan hur ofta har du SO-läxor? (Se bilaga 1) 

7.1.2 Glädje och stimulans 

En av frågeställningarna i denna undersökning syftar till att få fram vilken variant av SO-läxa 
som eleverna tycker är mest glädjande att få samt vilken SO-läxa som stimulerar dem mest. 
Eleverna fick i sin enkät ange vilken variant av SO-läxa de tyckte var mest glädjande att få 
och det visade sig att nyhetsläxan dominerade i alla årskurser. Läsläxan och Öva-mer-läxan 
var den variant av SO-läxa som eleverna tyckte var minst glädjande att få. Många av eleverna 
valde även att svara vet ej, framförallt i årkurs fem. Det går att se ett samband där 
diskussionsläxan ökar under skolgången medan glädjen till repetitionsläxan över tiden 
minskar.  

 



18 
 

 

Diagram 2. Resultat på frågan vilken variant av SO-läxor känner du är mest glädjande att få? (Se 
bilaga 1) 
Den andra frågan var snarlik den ovan men syftade på vilken variant av SO-läxa som eleverna 
tyckte de lärde sig mest på. I motsats till resultatet ovan visade det sig att Öva-mer-läxan var 
den variant av SO-läxa som eleverna tyckte de lärde sig mest av. I alla åldersklasser tyckte 
även eleverna att de lärde sig mycket om de fick varianten nyhetsläxan. Däremot visade det 
sig att läsläxan fick fortsatt låg förtroende bland eleverna.  

 

 

Diagram 3. Resultat på frågan vilken variant av SO-läxa känner du att du lär dig mest på? (Se bilaga 
1) 
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roligt eller tråkigt”, “SO-läxor leder ofta till tjafs (konflikter)” och “Om annat, ge exempel” 
där det i det sistnämnda svarsalternativet fanns möjlighet att ge ett eget svar om de ville. 
Följdfrågorna, som var kopplade till frågan ovan, syftade till om det fanns någon variant av 
SO-läxa som skapade mer problem i hemmet och i så fall vilken.  

 

Diagram 4. Resultat på frågan hur är stämningen kring SO-läxor hemma? (Se bilaga 1) 
Om man sedan analyserar och kategoriserar utifrån könen visade det sig att hos tjejer var det 
58% som angav att de tyckte SO-läxor är roligt medan 37% tyckte det varken är roligt eller 
tråkigt. Endast 5% angav att de tyckte SO-läxor ofta leder till tjafs (konflikter). Hos killarna 
var det mer jämnfördelat över alla tre kategorier. Två av kategorierna skiljer sig markant mot 
vad tjejerna angav. Kategorin “SO-läxor är roligt” kom upp i 21% och “SO-läxor leder ofta 
till tjafs (konflikter) fick 44%. Den sistnämnde, “SO-läxor är varken roligt eller tråkigt” låg i 
liknande nivå som hos tjejerna, 35%.  

Det visade sig i elevenkäten att eleverna i de olika årskurserna tyckte ungefär lika om det 
finns någon variant av SO-läxa som skapar problem i hemmet. I årskurs fyra svarade 51% ja, 
47% nej och 2 % kanske. I årkurs fem var det 49% som svarade ja medan det i likhet med 
årkurs 4 var 47% som svarade nej. 4% av de tillfrågade i årkurs fem svarade kanske. I årskurs 
sex var det minst antal som svarade ja, 45%. 50% svarade nej och 5% kanske.  
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Diagram 5. Resultat på frågan finns det någon variant av SO-läxa som skapar problem i hemmet? (Se 
bilaga 1) 
Procentuellt mellan könen visade det sig att det var en markant skillnad i svaren. Hos killarna 
dominerade ja svaren medan det hos tjejerna istället var nej svaren. 

Diagram 5. Resultat av könsfördelningen på frågan finns det någon variant av SO-läxa som skapar 
problem i hemmet (Se bilaga 1) 
Följdfrågan till om det fanns någon variant av SO-läxa som skapade mer problem i hemmet 
var en kategorifråga där alla läxor, som tidigare nämnts, fanns som svarsalternativ. Hade 
eleven svarat nej på frågan tidigare fick de däremot hoppa över frågan.  
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Diagram 7.  Resultat på frågan vilken variant av SO-läxor skapar mest problematik i hemmet? (Se 
bilaga 1) 
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Diagram 8. Resultat på frågan vilken är din inställning till SO-läxor jämfört med matematikläxor? (Se 
bilaga 1) 

I slutet av elevenkäten fick de möjligheten att tycka till om vilken variant av SO-läxa de 
skulle vilja ha oftare. Läxläsa, repetionsläxa och öva-mer-läxa fick hos både killarna och 
tjejerna väldigt få röster medan diskussionsläxan fick mest hos båda parterna. Även ta-reda-
på-läxa och samarbetsläxan hamnade högt upp hos båda könen. Den största skillnaden mellan 
könen var nyhetsläxan, där 19% av killarna ville ha mer av den medan det endast var 10% av 
de tillfrågade tjejerna som önskade och ville ha den igen. 

 
Diagram 9. Resultat på frågan ge exempel på en SO-läxa du skulle vilja göra oftare (Se bilaga 1) 

7.1.5 Stöttning från vårdnadshavare 

I elevenkäten, och i linje med syftet och frågeställningen i denna undersökning, fick eleverna 
en fråga som behandlade på vilket sätt vårdnadshavarna hjälpte till. Frågan var tudelad på det 
sättet att eleverna först fick svara på om de fick hjälp med SO-läxor. Svarade de ”Gör aldrig 
SO-läxan själv” eller ”Får ibland hjälp med SO-läxan” fick de svara på nästa fråga som 
syftade till varför de behövde hjälp med SO-läxor. Det visade sig att tjejerna inte behövde lika 
mycket hjälp med SO-läxorna som killarna samtidigt som det var relativt jämnt fördelat över 
årskurserna.  
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Diagram 10. Resultat på frågan gör du SO-läxan själv? (Se bilaga 1) 

 

Av de elever som svarade ”Gör aldrig SO-läxan själv” eller ”Får ibland hjälp med SO-läxan” 
fick svara på en följfråga vars syfte var att få fram varför eleverna behövde hjälp med SO-
läxor.  

 
Diagram 11. Resultat på frågan varför behöver du hjälp med SO-läxor? (Se bilaga 1) 

För att få ett mer djup i enkäten fick eleverna svara hur deras föräldrar stöttade dem och för 
att verkligen få reda på hur föräldarna hjälpte till fanns det inga angivna svarsalternativ utan 
eleverna fick själva skriva sitt svar. Många av svaren är snarlika och det går att se ett samband 
och utifrån svaren går det att bilda kategorier.  

7.1.6 Frisvar av eleverna 

Föräldrarna hjälper till utan någon klar anledning 

En del av eleverna gav följande svar som kan exemplificera kategorin, ”Dom hjälper mig med 
allt.”, ”Dom hjälper mig. Vi gör läxorna tillsammans”, ”Gör läxan tillsammans. Min pappa 
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tycker skola är viktig”, ”Min mamma gör tillsammans med mig”, ” Min mamma hjälper mig 
att göra läxorna”.  

Föräldrarna kontrollerar att läxorna är gjorda 

Det fanns tydliga svar från eleverna som gör att denna kategori kunde bildas. Till exempel, 
”Min mamma och pappa kontrollerar att jag gjort läxan annars får jag inte leka med mina 
kompisar.”, Min pappa sitter alltid bredvid mig. Han tittar så jag gör rätt.”, ”Dom kontrollerar 
jag gör allt för jag ska få leka ute.”, ”Kollar att jag gjort läxan.”.  

Föräldrarna tvingar eleverna att göra 

En del av eleverna angav svar som syftade till att de var tvungna att göra SO-läxor. Till 
exempel, ”Pappa tvingar mig annars får jag inte se på tv.”, ” Min mamma tvingar mig att göra 
läxor annars får jag inte träna hockey.”, “Min mamma och pappa tvingar mig annars blir det 
inge dataspel.” 

Föräldrarna hjälper eleverna för de inte kan 

Av svaren går det också att utröna en kategori som syftar till att föräldrarna hjälper sitt barn 
för att de inte har förmågan att klara av SO-läxorna. Till exempel, “Jag har dyslexi. Min 
mamma läser för mig.”, Har dyslexi. Pappa läser.”, “Förklarar för jag inte kan.”,  

Föräldrarna har ordnat läxhjälp 

Några få av eleverna angav i de valfria svaren att de hade läxhjälp. “Det kommer en tjej och 
hjälper mig.”, Jag får läxhjälp av Robin. Han kommer en gång i veckan och vi gör alla läxor 
tillsammans.”, “Jag har läxhjälp av en kille.” 

7.2 Enkäten till vårdnadshavarna 
Enkäten som gick ut till vårdnadshavarna hade 11 st. frågor och många av frågorna påminde 
om de frågor som fanns i elevenkäten fast ur vårdnadshavarnas perspektiv. I likhet med 
elevenkäten gick denna enkät ut till 286 st. varav det var 214 st. som svarade.  

7.2.1 Varianter av SO-läxor 

På samma sätt som i elevenkäten fick vårdnadshavarna börja att svara på vilken variant av 
SO-läxa som eleverna hade fått tagit hem. På grund av att eleverna troligen har haft flera olika 
varianter av SO-läxa var frågan konstruerad på ett sådant sätt att det gick att kryssa i flera 
svarslaternativ. Överlag dominerade nyhetsläxan men det går även att se ett samband att 
repetionsläxan och öva-mer-läxan ökade i dem äldre årskurserna. Samarbetsläxan och ta-reda-
på-läxan visade sig vara obefintlig i årkurs fyra enligt vårdnadshavarna syn.  



25 
 

 

Diagram 12. Resultat på frågan vilken variant av SO-läxa har ditt barn haft? (Se bilaga 2)  

7.2.2 SO-läxor och vårdnadshavarens hjälp 

En av frågorna i enkäten syftade till att ta reda på om vårdnadshavarna hjälpte sina barn med 
SO-läxorna. Det fanns tre fasta svarsalternativ, “ja”, “ja, ibland” och “nej, mitt barn gör läxan 
själv”. I årkurs fyra svarade 19,4% “ja”, 16,6% svarade “ja, ibland” och 64% svarade “nej, 
mitt barn gör läxan själv”. I årskurs fem var det mer utspritt över de olika svarsalternativen, 
32% svarade “ja”, medan svarsalternativen “ja, ibland” och “nej, mitt barn gör läxan själv” 
båda fick 34%. I årskurs sex var det stora procentuella skillnader mellan svarsalternativen. 9% 
svarade “ja”, 43% svarade “ja, ibland” och 48% svarade “Nej, mitt barn gör läxan själv”.  Om 
de valde att svara ”ja” eller ”ja, ibland” så fick dem en följdfråga som eftersträvade att få reda 
på varför de valde att hjälpa sina barn. Det visade sig att mer än hälften tyckte att det var 
deras plikt som vårdnadshavare att hjälpa sina barn.  

 
Diagram 13. Resultat på frågan varför hjälper du ditt barn med läxan? (Se bilaga 2) 

I enkäten hade vårdnadshavarna möjlighet att ge ett mer uttömmande svar kring hur de stöttar 
sina barn med SO-läxor och här fanns det inga givna svarsalteranativ som i frågan innan. 
Utifrån svaren gick det sedan att sortera och sammankoppla en del svar för att sedan bilda 
kategorier.  
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7.2.3 Frisvar från vårdnadshavare 

Vårdnadshavarna hjälper till för de måste 

En del av vårdnadshavarna utryckte sig som att de var tugna att hjälpa till sina barn för att 
läxorna skulle bli gjorda. Till exempel på svar som kom in var ”Hjälper till att läxorna blir 
gjorda.”,”Mitt barn gör inte läxorna överhuvudtaget annars.” och ”Vi gör läxorna 
tillsammans. Om jag inte sitter bredvid gör mitt barn inte läxan utan försöker göra någonting 
annat.” 

Vårdnadshavarna kontrollerar och övervakar att läxorna blir gjorda. 

Några av svaren uttryckte att vårdnadshavarna var tvungna att kontrollera och övervaka att 
läxorna blev gjorda. Många gav även exempel på vad barnet valde att göra istället, till 
exempel ”Annars spelar mitt barn tv-spel.”, ”Kontrollerar så att mitt barn gör läxorna 
ordentligt”, ”Jag måste sitta bredvid mitt barn annars försöker han göra någonting annat. T.ex. 
spelar datorspel eller går ut och cyklar.” och ”Tittar så han gör läxorna istället för att spela tv-
spel.” 

Vårdnadshavarna hjälper sina barn för de är svaga i skolan 

I enkäten uttryckte sig även en del vårdnadshavarna att de hjälpte sina barn för att de var 
svaga i skolan. Till exempel på svar som kom in var ” Mitt barn har stora svårigheter i skolan 
och därför känner jag att måste hjälpa till med läxorna. Mycket av läxorna (även SO-läxorna) 
får han tack vare att han inte hinner med i skolan. Vi får ständigt jobba med skolarbeten 
hemma.”, ”Mitt barn har problem med läsningen. Vi är tvungna att läsa tillsammans.”, ” Vi 
har kommit överens på utvecklingssamtalen att en av oss föräldrar ska sitta med vårt barn och 
göra läxorna för han inte hinner med skolarbetet.”, ” Vi har problem med skolsituationen och 
behöver stötta för han ska klara av allting med skolan.” och ” Mitt barn har svårt i skolan och 
vi hjälps åt med läxorna.” 
 
Vårdnadshavarna hjälper sina barn för de själva tycker det är roligt 
En del av vårdnadshavarna uttryckte sig som att de hjälpte till med SO-läxorna för att de 
själva tycker ämnet är roligt. Till exempel ” Vi gör nyhetsläxan tillsammans. ”Veckans 
nyheter”, vi koller igenom tidningen och pratar om det som står. Jag tycker det är roligt.”, ” 
Vi kollar tidningen tillsammans och tar ut nyheten som ska vara till veckans rapport. Det 
brukar vara en rolig stund tillsammans.” och ” SO-läxor är de roligaste läxorna att hjälpa till 
med. Alltid aktuella ämnen.” 

7.2.4 Vårdnadshavarnas åsikter kring SO-läxor 

Vårdnadshavarna fick i enkäten möjlighet att tycka till hur deras barn såg på SO-läxor. Frågan 
var utformat på det sättet att det fanns tre fasta svarsalternativ. De vårdnadshavare som hade 
barn i årkurs sex uttryckte minst glädje till att få SO-läxor. Överlag var det relativt jämnt 
fördelat och ungefär en tredjedel i varje årkurs tyckte att SO-läxor leder till någon form av 
tjafs i hemmet.  
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Diagram 14. Resultat på frågan hur är stämningen i ert hem kring SO-läxor? (Se bilaga 2) 

För att fördjupa sig i frågan kring problematik med SO-läxor i hemmen fick även 
vårdnadshavarna svara på en mer utpekat fråga. På frågan om det finns någon variant av SO-
läxa som skapar mer problem i hemmet uppgav 44% av det fanns. 
 

 
Diagram 15. Resultat på frågan finns det någon variant av SO-läxor som skapar mer problem i 
hemmet? (Se bilaga 2) 
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När vårdnadshavarna sedan hade svarat på frågan ovan fick de som hade svarat ”ja” eller 
”kanske” ytterligare en fråga som syftade till att ta reda på vilken variant av SO-läxa som 
skapade problemen. I alla tre årskurser, men framförallt i årkurs fem och sex, visade det sig 
vara öva-mer-läxan som var den gemensamma nämnaren.  

Diagram 16. Resultat på frågan vilken variant av SO-läxa skapar mest problematik i hemmet? (Se 
bilaga 2) 
 
I likhet med eleverna fick vårdnadshavarna en fråga som syftade till att ta reda på hur de 
tyckte SO-läxor hjälpte till med inlärningen hos sina barn.  

 
Diagram 17. Resultat på frågan vilken är din inställning till SO-läxor? (Se bilaga 2) 
 
I alla tre årskurser visade det sig att vårdnadshavarna antingen tyckte att SO-läxor hjälpte till 
med inlärningen eller att det var bra att de fick SO-läxor. I årkurs fem var det mer än dubbelt 
så många som kände att deras barn blev stressade av SO-läxor i jämförelse med årskurs fyra. 
Det var också enbart i årskurs fem som några vårdnadshavare tyckte att SO-läxor var dåligt 
för inlärningen.  
 
Den sista frågan i enkäten till vårdnadshavarna handlade om vilken variant av SO-läxa de 
tyckte var mest rolig att hjälpa till med. Nyhetsläxans fick flest röster i alla årskurser. I 
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årskurs fyra fick varken samarbetsläxan eller ta-reda-på-läxan några röster. Annars var det 
relativt jämnt fördelat mellan årskurserna förutom i kolumnen diskussionsläxan där det skiljer 
en del mellan årkurserna.  
 

 
Diagram 18. Resultat på frågan vilken läxa tycker du är roligast att hjälpa till med? (Se bilaga 2) 
 

7.3 Sammanfattning 
Nyhetsläxan var den variant eleverna hade haft flest gånger, tätt följt av repetitionsläxan och 
öva-mer-läxan. Eleverna i årkurs sex hade läxor flest gånger och hela 76% hade SO-läxa en 
gång i veckan. Nyhetsläxan var även den variant av SO-läxa eleverna tyckte var mest 
glädjande att få. Öva-mer-läxan var den som alla elever tyckte de lärde sig mest på 

I årkurs fyra var det flest elever som tyckte att SO-läxor är roligt. 30% i årkurs fyra, 28% i 
årkurs fem och 18 % i årkurs sex tyckte att SO-läxor leder till tjafs (konflikter). Hos killarna 
var det hela 73% som tyckte att det fanns någon variant av SO-läxa som skapade problem 
medan det endast var 20% av de tillfrågade tjejerna som upplevde samma. Det visade sig i 
både elevenkäten och enkäten till vårdnadshavarna att den variant av SO-läxa som skapade 
mest problematik i hemmet var öva-mer-läxan för att sedan följas av repetitionsläxan. 
Tjejerna tyckte i jämförelse med killarna att SO-läxor var roligt. De tyckte även att SO-läxor 
hjälpte till med inlärningen. Det var enbart killar som tyckte att det var tråkigt med SO-läxor 
och hela 27% av killarna tyckte även att det var onödigt med SO-läxor. Vårdnadshavarna var 
mer positiva inställde till SO-läxor och minst hälften i varje årkurs tyckte att det hjälpte till 
med inlärningen eller att det är bra med SO-läxor.  

Alla varianter av SO-läxor där eleverna fick samtala och vara mer aktiva på var de läxor de 
skulle vilja ha oftare. Diskussionsläxan kom först, tätt följt av samarbetsläxan och ta-reda-på-
läxan. Öva-mer-läxan och läsläxan var den läxa eleverna absolut inte ville ha om de själva 
fick välja. Det visade sig även att ungefär hälften av de tillfrågade i varje årkurs gjorde SO-
läxan själv. Resultatet påvisade även att föräldrarna hjälpte till utan att ha någon klar 
anledning till varför. Andra orsaker till varför de hjälpte till var för att kontrollera att läxorna 
var gjorda, att de tvingar sina barn att läxorna blir gjorda, att de hjälper till att för att eleverna 
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inte kan eller så har föräldrarna ordnat att eleverna får läxhjälp utifrån. I enkäten till 
vårdnadshavarna visade resultatet på att majoriteten tyckte att det var deras plikt att hjälpa till 
med SO-läxor. Ungefär en fjärdedel tyckte att deras barn behövde stöd och en fjärdedel tyckte 
att det var roligt att hjälpa till. I likhet med eleverna blev det samma resultat varför de hjälpte 
till men vårdnadshavarna uttryckte även explicit att de hjälpte sina barn för de själva tyckte 
det var roligt. Vårdnadshavarna uttryckte även att de ibland hjälpa till för att deras barn är 
svaga i skolan.  

8. Diskussion  
Läxor i hemmet kan ses som en social praktik som sker genom interaktion och 
kommunikation mellan flera aktörer (Säljö, 2014). Syftet med detta arbete var, utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, att undersöka om det fanns någon variant av SO-läxa som skapade 
mer glädje och stimulans än de andra. Hur, och i vilka former, som föräldrarna valde att stötta 
sina elever med SO-läxor samt om det fanns några SO-läxor som leder till konflikter i 
hemmet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skriver Säljö (2014) att människan, i detta fall 
eleven, måste ses som en aktiv deltagare och mottagare som ingår i någon form av social 
kontext. Resultat på elevenkäten visade att eleverna inte tyckte det fanns någon glädje med att 
få varianten öva-mer-läxa vilket kan förstås utifrån Säljö (2014) tes om social interaktion och 
samarbete. Öva-mer-läxan är en variant av SO-läxa där individen får sitta helt isolerad och 
jobba ikapp det de missat i skolan (Epstein 1988; Skolverket 2014). I likhet med elevenkäten 
visade det sig i enkäten till vårdnadshavarna att öva-mer-läxan var den läxan som bidrog till 
mest tjafs (konflikter) i hemmet. MacBeath och Turner (1990) kom fram i sin studie av 13 
skolor i Storbritannien att det finns få läxor där samarbete och interaktion förekommer trots 
att det, enligt dem, finns studier och ytterligare forskning som visar på fördelar men en mer 
social miljö.  

Den variant av SO-läxa som eleverna helst skulle vilja se förekom oftare var diskussionsläxan 
vilket går hand i hand med det sociokulturella perspektivet tankar kring lärande (Lindqvist 
1999; Säljö 2014). I diskussionsläxan förekommer det kommunikation och människan föds 
som en kommunaktiv varelse där de, naturligt från livets start, söker människor att 
kommunicera med (Säljö, 2014). Diskussionsläxan kan därmed ses som en naturlig följd, i en 
naturlig gång, där människan är menade för att kommunicera vilket också eleverna tycker är 
roligt (Westlund, 2007). Det konstiga med resultatet, och som förbryllar mig, är att den 
variant av SO-läxa som skapade mest stimulans hos eleverna visade sig var öva-mer-läxan. 
Öva-mer-läxan var alltså den läxa som skapade mest problem i hemmet, ur både elev och 
vårdnadshavarnas perspektiv, men även var den variant av SO-läxa som eleverna tyckte de 
lärde sig mest på. Det kan säkert ses utifrån den aspekten att syftet är klart med läxan och det 
känns meningsfullt hos eleven att göra läxan. Enligt mig kan orsaken till detta resultat kan 
vara att det finns en vinning med en sådan läxa där eleverna ser ett slut. En lärandemiljö där 
eleverna självständigt får sitta och besitta kunskaper (MacBeath & Turner, 1990). Jag drar 
även slutsatsen, utifrån resultatet, att vårdnadshavarna samt eleverna kan tycka att denna 
variant av SO-läxa skapar mest problem i hemmet på grund av att det kan påvisa att eleverna 
inte sköter skolgången. Eleverna måste ta hem för att göra klart vilket skapar en irritation hos 
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vårdnadshavarna vilket skapar situationer till konflikter. Denna variant av SO-läxa tror jag 
även är den lättaste varianten för läraren att ge ut. Det finns egentligen inte före och 
efterarbete utan det blir naturligt att be eleverna jobba i kapp hemma. Min teori att det är just 
den specifika varianten av SO-läxa som skapar irritation är för att det, ur ett 
föräldraperspektiv, kan ses som att barnen är dålig i skolan och irritationen som uppstår kan 
vara en besvikelse över sitt barn skolgång där föräldrarna vill att det ska flyta på utan några 
större svårigheter.  

Trots att det finns forskning (Cooper 1989; Hattie 2012) som säger att läxor inte ger någon 
effekt hos yngre ter sig det ändå vara ett vanligt förekommande fenomen i dagens skola. I alla 
tre årskurser visade det sig att majoriteten hade SO-läxor en gång i veckan. Trots att det inte 
går att dra någon generell slutsats över hela landet går det att se en indikation på att SO-läxor 
förekommer ofta. Det ska också poängteras att det inte står någonstans i skolans styrdokument 
att läxor ska existera (se 2.3 Läxan i läroplanerna – en ständig växling mellan in och ut). Min 
personliga tes kring detta, vilket även flertalet forskare (Farell & Danby 2015; Forsberg 2007; 
Hellsten 2000) nämner, är att läxor är någonting som tas för givet. Läraren och eleven 
förväntar sig att läxor förekommer tack vare att det har levt sig kvar i skolans värld trots 
avsaknaden i de två senaste läroplanerna (Utbildningsdepartementen 1994; Skolverket 2011).  

En av frågeställningarna som denna studie syftade till att undersöka var hur, och i vilka 
former, som föräldrarna stöttar sina elever när det kommer till SO-läxor. Resultatet visade på 
att strax under hälften fick någon form av stöttning när det kom till SO-läxor. Framförallt 
visade det sig att killar var i större behov av hjälp än tjejer vilket flertalet studier (Chen & 
Stevenson, 1989; Harris & Nixon, 1993; Keys m.fl., 1995) har påvisat är ett vanligt 
förekommande företeelse. I min studie bekräftades även detta tydligt av föräldrar då de i sina 
frisvar till exempel angav ”Tittar så han gör läxorna istället för att spela tv-spel”. På de svaren 
där det går att spåra ett kön var det alltid han eller honom som nämndes. Tjejer är överlag mer 
villiga att lägga tid på läxor och har en mer positiv inställning till läxor i allmänhet vilket även 
resultatet på enkäterna visade. I resultatet gick det även att härleda att killarna var mer 
intresserade av fritidsaktiviteter än att göra läxor vilket stämmer överens med de studier 
(Chen & Stevenson, 1989; Harris & Nixon, 1993; Keys m.fl., 1995) som är gjorda sedan 
tidigare.  

De olika varianter av stöttning som gick att härleda utifrån resultatet var att föräldrarna bland 
annat hade sett till att deras barn fick läxhjälp utifrån. Detta kan ses som en naturlig process i 
den samhällsutveckling som skett när det kommer till läxhjälp där det blivit billigare att anlita 
hjälp (se 2.2 läxhjälp). Däremot bör man ta i beaktning att läxhjälp kan bli en klassfråga där 
de barn som har föräldrar med goda ekonomiska förutsättningar kan hjälpa sina barn 
ytterligare. Det finns därmed en risk att skolan blir mer orättvist och det blir svårt att få en 
likvärd skolgång för alla elever. Andra former som resultatet visade på var att föräldrarna 
hjälpte sina barn tack vare att de har mer erfarenhet eller kunskap. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet och zonen för närmaste utvecklingzon ter sig detta vara ett bra och naturligt sätt 
för att öka elevers lärande. Stöttning behöver inte alltid, enligt Säljö (2014), vara explicit utan 
kan se ut på olika sätt beroende på miljön. Resultatet i denna undersökning visade att en del 
av föräldrarna stöttade sina barn på det sättet att de var tvungna på grund av brister hos 
eleven. I den formen av stöttning hjälpte vårdnadshavarna sina barn så pass mycket att det 
gick att genomföra SO-läxan. Till exempel ”jag har dyslexi. Min mamma läser för mig.”. 
Denna form av stöttning skulle kunna ses som en social praktik där de båda aktörerna sam-
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handlar och sam-tänker. Där den mer erfarne (vårdnadshavaren) hjälper den mer oerfarne 
(eleven) genom att läxan bryts ner i småbitar där de sedan hjälps åt från början till slut (Säljö, 
2000). Andra former av stöttning som förekom verkade inte ha något explicit syfte utan mer 
faller under naturliga saker var till exempel ”Gör läxorna tillsammans. Min pappa tycker 
skola är viktig.”.  

Ur vårdnadshavarnas perspektiv visade det sig, i likhet med det som eleverna sa, att de 
stöttade för att de dels tyckte det var deras plikt men också för att de tyckte sina barn behövde 
hjälp. Vårdnadshavarna verkade tillmötesgående för att hjälpa sina barn med SO-läxorna. I 
den studien som MacBeath och Turner (1990) gjort visade det sig att det föräldrar som hade 
barn i mellanstadiet var betydligt mer måna och villiga att hjälpa till med läxor kontra de som 
hade barn i högstadiet. I resultatet som jag fick fram kan stöttning ses som en förskjutning 
utifrån ålder. Det visade sig att vårdnadshavarna var mer villiga och måna om att stötta sina 
barn i årskurs fyra och fem än vad de var i årkurs sex. MacBeath och Turner (1990) skriver att 
en roll som vårdnadshavarna intar, när det kommer till läxor, är att övervaka. I resultaten 
utifrån enkäten till vårdnadshavarna, men även i elevernas enkät, går det att urskilja att det 
förekom övervakning. Till exempel angav en förälder, ”Jag måste sitta bredvid mitt barn 
annars försöker han göra någonting annat. Till exempel spelar datorspel eller går ut och 
cyklar.”.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet har Säljö (2005) listat verksamheter där lärande kan 
uppstå. Familjen, vänner och medier är exempel på verksamheter och där han menar att det 
måste finnas kommunikationspartners för att lärandet ska kunna utvecklas som tillexempel 
föräldrar. Med hjälp av fysiska redskap som till exempel tidningar ökar sedan elevernas 
kognitiva förmåga. Nyhetsläxan kan vara en typisk variant av SO-läxa där alla dessa tre ting 
samspelar. I enkäten till vårdnadshavarna visade det sig att nyhetsläxan var just den variant 
som de tyckte var roligaste att hjälpa till med. Trots att resultatet visade att diskussionsläxan 
och samarbetsläxan inte frekvent användes visade det sig att eleverna önskade att denna läxa 
skulle förekomma oftare. Både diskussionsläxan och samarbetsläxan kan vara sådana 
varianter av SO-läxa som, enligt Säljö (2005) innehåller alla komponenter för att lärande ska 
uppstå.  

9. Metoddiskussion 
Det hade varit önskvärt om jag som genomfört studien hade haft mer kunskap om enkäter och 
framförallt analysarbetet som skedde efter enkäterna var insamlade. Det visade sig att det 
hade varit till en stor fördel om jag hade läst på om de olika analysprogrammen. Själva 
analysdelen tog lång tid tack vare att det var betydligt svårare att få ut klara siffror ur 
datamängden. Programmet SPSS var avancerat och jag borde ha utgått mer från programmets 
styrkor när enkäten, och framförallt enkätfrågorna, konstruerades. Några av frågorna var 
konstruerade på det sättet att det enbart fanns fasta svarsalternativ vilket gör att en del av 
eleverna kanske tryckte i det svarsalternativ som fanns tillgängligt. En del kan därmed ha 
tyckt att det saknades ett lämpligt svarsalternativ. Nu i efterhand var det även en brist av mig 
som forskare att sätta obligatoriskt svar på frågorna eftersom det tvingar fram eleverna till att 
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svara på frågan, det finns därmed en möjlighet att de svarade på en fråga som de inte hade 
någon åsikt eller tanke om. En del av frågorna hade även tjänat på att bli uppdelade i två 
frågor, till exempel fråga 10 i elevenkäten (Se bilaga 1), men jag valde i denna studie att inte 
göra så på grund av jag ville hålla ner antalet frågor som eleverna skulle svara på. En för stor 
enkät hade kunnat bidragit till att eleverna och vårdnadshavarna hade tappat intresserat och 
bara hastat iväg sina svar för att bli klara.  

Enkäten som gick ut till vårdnadshavarna fick inte lika hög svarsfrekvens som elevenkäten 
och det kan till stor del bero på att föräldrarna inte valde att ta sig tid. När elevenkäten 
besvarades fanns jag på plats för att öka deras motivation vilket Eljertsson (2014) nämner som 
en bidragande positiv kraft till hög svarsfrekvens. Att jag var på plats kan också ha haft en 
stor betydelse till svarsfrekvensen eftersom eleverna kan ha känt att de var tvungna att svara 
när jag stod i klassrummet. De svaren som eleverna gav kan också ha sett annorlunda ut om 
eleverna fått svara utan min närvaro eller om de suttit själva hemma och genomfört enkäten. 
Det ska också tas i beaktande att elevenkäten kunde besvaras under lektionstid och alla var 
samlade medan enkäten till vårdnadshavarna enbart skickades ut genom hembrev och det blev 
på det sättet en större valfrihet till att svara. En annan bidragande orsak till att svarsfrekvens 
blev lägre hos vårdnadshavarna kan vara att hembrevet gick ut sista dagen innan påsklovet. 
Eljertsson (2014) skriver att tidpunkten för utskicket är en av aspekterna en forskare bör ta 
med i beaktande när enkäter planeras. Han skriver att enkäterna bör skickas ut när det inte 
krockar med andra allt för kända aktiviteter, i detta fall påsken. Det gick däremot inte att i 
denna studie ta hänsyn till hur påsken låg eftersom det parallellt fanns en tidsaspekt att 
förhålla sig till. Ser man till svarsfrekvensen över perioden går det att se att många valde att 
svara direkt medan andra väntande till efter påsken var över, precis innan sluttiden. Jag kunde 
eventuellt även skickat ut en påminnelse till föräldrarna men samtidigt kändes det inte 
jätterelevant eftersom svarsfrekvensen hamnade över 70 %, vilket Ruane (2006) nämner är en 
godtagbar siffra i enkätsammanhang. Reliabiliteten hade ökat i denna uppsats om det hade 
gått att se, samt jämföra, svaren utifrån vilken klass eleverna gick i. Till exempel om det var 
så att alla elever i 4a hade angivit samma svar till frågan ”Vilka varianter av SO-läxor har du 
haft?” (Se bilaga 1). Detta var dock omöjligt att genomföra utifrån de enkäterna jag hade 
skapat i programmet Survey&Report och det fanns ingen möjlighet i SPSS analytics att hitta 
ett samband.  

Urvalet gjordes tack vare kontakter i de tre olika skolorna. Två av skolorna var i samma 
kommun och den tredje ungefär 25 km bort. På grund av tidsbristen på arbetet blev det dessa 
skolor men det hade självklart varit av större förtjänst om skolorna hade varit placerade i tre 
olika kommuner, gärna på varierande platser i Sverige. Uppsatsen hade också tjänat på om 
områdena där skolorna låg hade haft en varierad sociokulturell bakgrund. Till exempel hade 
urvalet av respondenterna blivit mer representativ med olika etniciteter. Nu gick det att se ett 
socioekonomiskt samband mellan skolorna, där de flesta av eleverna bodde i stora villor 
alternativt fina radhus och det kändes, vilken även klasslärare bekräftade när jag frågade, att 
både elever och föräldrar var måna om skolgången och att göra rätt ifrån sig. Bell och Waters 
(2016) skriver att mindre projekt, som studentuppsatser, inte alltid kan få ett rättvist 
slumpmässigt urval utan att de är mer beroende, som för mig, att få personer att 
överhuvudtaget svara. Det hade också varit till sin fördel om flertalet klasser hade blivit 
tillfrågade för att få till ett större datamängd men på grund av tidsbristen valdes detta bort. 
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10. Sammanfattning 
Lärande och didaktik går hand i hand i dagens skola. Läxan kan ses som en av alla faktorer 
som ingår i didaktik och som kan påverka undervisningen samt innehållet. Enligt mig bör man 
därför få mer kunskap kring läxor för att kunna utveckla maximalt lärande för eleven. Läxan 
skulle kunna ses utifrån den didaktiska triangeln där innehåll, metod och syfte samspelar. 
Läxan hamnar då i centrum och ökar elevernas lärande istället för att läxan blir någonting 
negativt som en del av denna undersökning har påvisat. Läxor kan ses som något positivt och 
många i denna undersökning tycker att SO-läxor är positivt och är någonting de lär sig av. Ur 
didaktikens synvinkel och denna undersöknings resultat kan nyhetsläxan ses som den typiska 
SO-läxan. Respondenterna var däremot väldigt tydliga att de hellre får SO-läxor där de får 
engagera sig, vara delaktiga och kommunicera mer vilket går hand i hand med det 
sociokulturella perspektivet på lärande där grundpelare är kommunikation, interaktion och 
samspel. Resultatet i denna undersökning visade även på att det finns varianter av SO-läxor 
som skapar mer problematik i hemmet än andra. En del av föräldrarna väljer att stötta sina 
elever på grund av de tycker det är roligt. Majoriteten tyckte däremot att det var deras plikt 
medan en del hjälpte till enbart för de själva tyckte det var roligt. Vad jag själv erfaret när jag 
suttit på släktmiddagar genom åren är att läxor är ett fenomen som många föräldrar gärna ser 
hör till skolans verksamhet. Min personliga åsikt efter att gjort denna undersökning är att 
föräldrarna gärna vill hjälpa till, de är måna om sina barns utveckling i skolan och ser därmed 
läxan som ett bra sätt att kontrollera skolans verksamhet. Läxor i allmänhet är väldigt brett 
och av den anledningen skulle det ur, lärarprofessionens synvinkel, vinnas väldigt mycket om 
forskningen blev smalare. Vidare forskning kring specifika SO-läxor och djupare 
undersökningar kring attityder till SO-läxor är några av de synvinklarna vidare forskning 
skulle kunna fokusera på för att berika forskningsområdet läxor. För min egna del har en resa 
skett i kunskapen och förståelse över läxan. Båda mina uppsatser på grundnivå och avancerad 
nivå har berikat mig med kunskaper i ämnet. Från att ha varit väldigt skeptiskt till läxor till att 
nu ha en mer förståelse kring till exempel varför läxor ges ut och vilken vinning det finns med 
läxor. Första gången vi pratade om läxor på lärarutbildningen var jag övertygad om att jag 
inte skulle använda det som lärare men den tanken har försvunnit och jag är tämligen säker på 
att jag i framtiden kommer använda läxor för att öka elevers lärande. I mitt privatliv är jag 
övertygad på att jag kommer kunna delge mina kunskaper om läxor, fram för allt nästa gång 
familjen samlas vid en högtid… 
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Bilaga 1. Elevenkäten 
1. Jag går i årskurs  

• 4 

• 5  

• 6  

2. Jag är en  

• Tjej  

• Kille  

3. Hur ofta har du SO-läxor?  

• 1 gång / vecka	

• Någon gång i månaden  

• Väldigt sällan  

4. Vilka varianter av SO-läxor har du haft?  

• Nyhetsläxa (Till exempel titta på nyhetsprogram, läsa tidning)	

• Läsläxa (Till exempel läsa text och besvara frågor)	

• Repetitionsläxa (Till exempel kartkunskap)	

• Öva-mer-läxa (Till exempel du ligger efter och måste komma ikapp)  

• Samarbetsläxa (Till exempel att du samarbetar med någon eller intervjuar någon) 

• Ta-reda-på-läxa (Till exempel undersöka någonting)  

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen) Vet ej Om annat, ge 
exempel  

5. Vilken variant av SO-läxor känner du är mest glädjande att få?  

• Nyhetsläxa (till exempel titta på nyhetsprogram, läsa tidning)	

• Läsläxa (Till exempel läsa text och besvara frågor) Repetitionsläxa (Till exempel 
kartkunskap)	

• Öva-mer-läxa (Till exempel att du ligger efter och måste komma ikapp) 
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• Samarbetsläxa (Till exempel att du samarbetar med någon eller intervjuar någon) 

• Ta-reda-på (Till exempel undersöka någonting)  

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen)  

• Vet ej  

• Om annat, ge exempel  

6. Vilken variant av SO-läxa känner du att du lär dig mest på?  

• Nyhetsläxa (Till exempel titta på nyhetsprogram, läsa tidning) 

• Läsläxa (Till exempel läsa text och besvara frågor)	

• Repetitionsläxa (Till exempel kartkunskap)	

• Öva-mer-läxa (Till exempel att du ligger efter och måste komma ikapp) Samarbetsläxa 
(Till exempel att du samarbetar med någon eller intervjuar någon) 

• Ta-reda-på (Till exempel undersöka någonting)  

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen)  

• Vet ej 	

• Om annat, ge exempel  

7. Gör du SO-läxan själv?  

• Ja 	

• Nej, aldrig 	

• Ibland behöver jag hjälp  

8. Om du svarade ja på fråga 7, vänligen hoppa över denna. Varför behöver du hjälp med SO-
läxor?  

• Jag kan inte själv 	

• Någon av mina föräldrar vill hjälpa till 	

• Lärarens instruktioner till läxorna är otydliga 	

• Mina föräldrar har sett till att jag har läxhjälp utifrån (av någon annan)  

• Om annat, ge exempel  

10. Hur är stämningen kring SO-läxor hemma?  
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• SO-läxor är roligt 	

• SO-läxor är varken roligt eller tråkigt  

• SO-läxor leder ofta till tjafs (konflikter) 

• Om annat, ge exempel  

11. Finns det någon variant av SO-läxa som skapar problem i hemmet?  

• Ja 	

• Nej  

• Kanske  

12. Om du svarade nej på fråga 10, vänligen hoppa över denna. Vilken variant av SO-läxor 
skapar mest problematik i hemmet?  

• Nyhetsläxa (Till exempel se nyhetsprogram, läsa tidningen	

• Läsläxa (Till exempel läsa text och besvara frågor)	

• Repetitionsläxa (Till exempel kartkunskap)	

• Öva-mer-läxa (Till exempel du ligger efter och måste komma ikapp)	

• Samarbetsläxa (Till exempel att du måste samarbeta med någon eller intervjua någon) 

• Ta-reda-på (Till exempel undersöka någonting)  

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen) Om annat, ge exempel  

13. Vilken är din inställning till SO-läxor jämfört med matematikläxor?  

• Den hjälper till med inlärningen  

• Den hjälper inte till med inlärningen  

• Det är roligt med SO-läxor 	

• Det är tråkigt med SO-läxor 	

• Det är onödigt med SO-läxor 	

• Vet ej  

14. Ge exempel på en SO-läxa du skulle vilja göra oftare  

• Nyhetsläxa (Till exempel titta på nyhetsprogram, läsa tidning) 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• Repetitionsläxa (Till exempel kartkunskap) 	

• Öva-mer-läxa (Till exempel du ligger efter och måste komma ikapp) 	

• Samarbetsläxa (Till exempel att du måste samarbeta med någon eller intervjua någon)  

• Ta-reda-på (Till exempel undersöka någonting)  

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen) Om annat, ge exempel  
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Bilaga 2. Enkäten till 
vårdnadshavarna 
1. Jag är vårdnadshavare till elev i årskurs  

• 4  

• 5  

• 6  

2. Mitt barn är  

• Kille  

• Tjej  

3. Vilken variant av SO-läxa har ditt barn haft?  

• Nyhetsläxa (Till exempel se på nyhetsprogram, läsa tidning)  

• Läsläxa (Till exempel läsa text och besvara frågor)  

• Repetitionsläxa (Till exempel kartkunskap)  

• Öva-mer-läxa (Till exempel eleven ligger efter och måste komma ikapp)  

• Samarbetsläxa (Till exempel att eleven måste samarbeta med någon annan) 

• Ta-reda-på (Till exempel undersöka någonting)  

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen)  

• Om annat, specificera  

4. Hjälper du ditt barn med SO-läxor?  

• Ja  

• Ja, ibland  

• Nej, mitt barn gör läxan själv  

5. Om du svarade nej på frågan tidigare, vänligen hoppa över följande fråga. Varför hjälper du 
ditt barn med läxan?  

• Mitt barn behöver stöd 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• Jag tycker det är roligt  

• Det är min plikt som vårdnadshavare  

• Om annat, specificera  

7. Hur är stämningen i ert hem kring SO-läxor?  

• Mitt barn tycker SO-läxor är roligt  

• Mitt barn tycker SO-läxor varken är roligt eller tråkigt 

• SO-läxor leder ofta till tjafs (konflikter)  

• Om annat, specificera  

8. Finns det någon variant av SO-läxor som skapar mer problem i hemmet?  

• Ja  

• Nej  

• Kanske  

9. Om du svarade nej, vänligen gå vidare till nästa fråga. Vilken variant av SO-läxa skapar 
mest problematik i hemmet?  

• Nyhetsläxa (Till exempel titta på nyhetsprogram, läxa tidning) 

• Läsläxa (Till exempel läsa text och besvara frågor) 

• Repetitionsläxa (Till exempel kartkunskap) 

• Öva-mer-läxa (Till exempel eleven ligger efter och måste komma ikapp) 

• Samarbetsläxa (Till exempel att eleven måste samarbeta med någon annan)  

• Ta-reda-på (Till exempel undersöka någonting) 

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen) 

• Om annat, specificera  

10. Vilken är din inställning till SO-läxor?  

• Hjälper till med inlärningen 

• Den är dålig för inlärningen 

• Det är bra med SO-läxor 

• Det är onödigt med SO-läxor 
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• Mitt barn blir bara stressad av SO-läxor 

• Om annat, specificera  

11. Vilken läxa tycker du är roligast att hjälpa till med?  

• Nyhetsläxa (Till exempel titta på nyhetsprogram, läsa tidning) 

• Läsläxa (Till exempel läsa text och besvara frågor) 

• Repetitionsläxa (Till exempel kartkunskap) 

• Öva-mer-läxa (Till exempel eleven ligger efter och måste komma ikapp)  

• Samarbetsläxa (Till exempel eleven samarbetar med någon eller intervjuar någon) 

• Ta-reda-på-läxa (Till exempel undersöka någonting)  

• Diskussionsläxa (Till exempel diskutera med någon i familjen)  

• Vet ej  

• Om annat, specificera  
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Bilaga 3. Följebrev. 
 

Hej. 

 

Jag heter Toni Johansson och jag läser min sista termin på grundlärarprogrammet 4-6 på 
Stockholms Universitet. För att bli klar som lärare krävs det att vi studenter gör ett 
examensarbete som behandlar ett område vi är intresserade av och i mitt fall kommer arbetet 
behandla SO-läxor. Tidigare har jag skrivit ett examensarbete om läxor ur lärarnas perspektiv 
men i detta arbete är jag mer intresserad av att undersöka vilka åsikter vårdnadshavare och 
elever har kring SO-läxor.  

Det är självklart frivilligt att delta i undersökningen men för att kunna genomföra arbetet är 
jag beroende av ett visst antal svar så därför hoppas jag att du är villig att ta dig tid. Alla svar 
är anonyma och går inte att spåra till en enskild individ (behandlas konfidentiellt).  
Svaren som anges kommer enbart användas i min studie och efter 6 månader raderas alla 
enkäter. 20/4 är sista datum för att besvara enkäten.   

För att svara på enkäten, vänligen tryck på länken nedan: 
https://survey.su.se/Survey/15603 
 
Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig.  
Kontaktuppgifter: 

Toni Johansson 
Telefonnummer: 0704857582 

Mejladress: tonii.johansson@gmail.com 
 

Handledare: 

Max Strandberg, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik. Stockholms universitet. 

Telefonnummer: 0705705049 

Mejladress: Max.strandberg@hsd.su.se 

 

 

Tack för din hjälp och medverkan. Jag är nu ett steg närmare att ta lärarexamen. 

Med vänliga hälsningar 

Toni Johansson 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


