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Den här studien handlar om barns sociala liv i hem och skola relaterat till faktorer 

som kan vara stressbelastande. Syftet med studien var att undersöka och belysa 

lärares reflektioner kring barns sociala liv i hem och skola, attityder och språkbruk i 

grundskolans tidiga år idag och för tio- femton år sedan. Syftet var också att 

undersöka och belysa barns aktiviteter efter skoldagens slut ur ett föräldraperspektiv. 

Syftet avgränsades till årskurs 2 i grundskolan. Metoden jag använt mig av har varit 

kvalitativa interjuver med tre lärare, samt kvantitativa enkäter till föräldrar till barn i 

två av de klasser där jag intervjuat lärarna. Resultatet tyder på att barns attityder har 

förändrats de senaste tio-femton åren, där bland annat verbala skällsord samt 

vandalisering i form av klotter på bänkar och övrigt material i skolan är vanligt 

förekommande idag enligt lärarna. Vidare visar resultatet på att barn har bland annat 

ett brett utbud av aktiviteter efter skoldagens slut enligt föräldrarna och ett bredare 

utbud av aktiviteter än för tio-femton år sedan enligt lärarna. Lärares och föräldrars 

åsikter skiljer sig åt när det gäller tid för läxors genomförande. Resultatet diskuteras 

utifrån vad i förändringarna som skulle kunna vara stressbelastande.  
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This study deals with children's stress load and if it has changed in the last ten or 

fifteen years?  The purpose of the study is to examine and illuminate teachers' 

reflections on children's social lives in the home and school, attitudes and 

language in early primary education today and for ten or fifteen years ago. It also 

aims to explore and highlight children's activities after school from a parent 

perspective. The purpose is limited to year 2 of primary school. The method I 

used was qualitative interviews with three teachers, as well as quantitative surveys 

with parents of children in two of the classes in which I interviewed the teachers. 

The results show that children today have increased attitudes changes including 

verbal insults and vandalism in the form of graffiti on benches and other materials 

in the school according to the teachers. Furthermore, the results show that children 

have a wide range of activities from a parent perspective and a wider range of 

activities than it was ten or fifteen years ago according to the teachers. Those 

teachers’ and parents’ opinions differ when it comes to homework.  
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1. Inledning 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 

(Utbildningsdepartementets 2011), hädanefter refererad som Lgr11, kan man läsa 

att skolan ska främja en trygg miljö för eleverna samt att alla elever ska 

tillgodoses och ses som individer. Vidare står det i Lgr11 att skolan i samarbete 

med hemmen ska främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva 

kompetenta och ansvarskännande medborgare. Skolan ska även överföra och 

utveckla ett kulturarv i form av värden, traditioner, språk och kunskaper från en 

generation till nästa. Detta är bara några av de uppdrag lärare som arbetar i skolan 

har. Lärarna ska även tillgodose en likvärdig utbildning för eleverna, samt hjälpa 

eleverna att nå sina mål i de olika ämnena. Utöver det ska lärarna hinna 

dokumentera arbetet i skolan och arbetet med eleverna. Detta kan medföra en stor 

stress för dagens lärare då arbetsuppgifterna ökar på många skolor och för många 

lärare. Hur lärares upplevelser av stress påverkar skolsituationen för barnen är en 

intressant fråga, som dock inte kommer att behandlas i den här studien. Däremot 

är barns skolsituation och hur den påverkar barns utveckling och lärande en 

relevant fråga i sammanhanget. Dahl (2011) påpekar till exempel lärares behov av 

kunskaper om barns sociala liv för att kunna utforma den pedagogiska 

verksamheten och möta barnens behov så som lärolplanen anger 

(Utbildningsdepartementets 2011).  Skälet till det är att barns sociala miljö och liv 

påverkar deras känslomässiga utveckling och beteenden enligt Henricsson (2006) 

och Säljö (2000). 

 

Därför är det av intresse att studera hur barns skolarbete i hemmet, fritid samt 

sociala liv påverkar barnen i skolan. Blir barn stressade och är det i så fall något 

som lärare kan se? Om så är fallet på vilket sätt kan stress ta sig uttryck i skolan? 

Vuxenansvaret lyfts fram av Ellneby (1999). Hon menar att stress hos barn 

orsakas av de vuxna. Det handlar om krav och förväntningar som kan generera 

negativ stress. 

 

Fokus i denna studie kommer främst att vara hur några lärare reflekterar kring 

barns sociala liv i hem och skola idag och för tio- femton år sedan. Detta är ett 

ämne som intresserat mig sedan min första verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU), där jag såg en sexårig pojke skrika åt en av fröknarna i hans klass. – ”Håll 

käften kärring”.  

 

En fråga jag därför ställer mig är om samtalsklimatet mellan elev till elev, elever 

till lärare överlag har hårdnat skolan idag. Detta fick mig att vilja hitta någonting 

som gör att jag kan förstå varför barn verkar vara argare och har mindre respekt 

idag, jämfört med den respekten vi i min generation, som jag upplever att vi 

visade våra lärare när jag gick i skolan under åren 1986-1999. Ellneby (1999) 

menar att barn reagerar på stress på olika sätt, bland annat genom fysisk och 

verbal aggressivitet. 

 

Ett övergripande syfte med min studie är att bidra till kunskap om barns sociala 

liv i hem och skola relaterat till faktorer som kan vara stressbelastande. Jag vänder 

mig till yrkesverksamma lärare och föräldrar i grundskolans tidigare år. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och belysa lärares reflektioner kring barns 

sociala liv i hem och skola, attityder och språkbruk i grundskolans tidigare år idag 

och för tio- femton år sedan. Syftet är också att undersöka och belysa barns 

aktiviteter efter skoldagens slut ur ett föräldraperspektiv. Syftet avgränsas till 

årskurs 2 i grundskolan.  

 

Studien söker besvara följande frågeställningar: 

 

 På vilket sätt har barns fritid och vistelse i skolan förändrats de senaste tio- 

femton åren enligt lärarna?  
 Har ovan nämnda förändringar påverkat barns språkbruk och attityder 

gentemot andra barn och lärare i skolan? I så fall, hur enligt lärarna?  

 Hur mycket tid spenderar barn på aktiviteter efter skoldagens slut, enligt 

föräldrarna? 

1.2. Definitioner 

Enligt Nationalencyklopedin (u.u.) definieras stress:  

 
Inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar 

i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, 

stressorer (stressfaktorer). De krav som ställs på människor i dagens 

västerländska samhälle framkallar samma biologiska stressreaktioner som de 

vilka hjälpte våra förfäder att överleva genom att stärka deras beredskap för 

kamp eller flykt (s. u.u.). 
 

Dock betonas stress oftast som någon negativt då det är något vi förknippar med 

måsten eller prestation. Ordet press kan däremot upplevas mer positivt då det är 

något som kan hjälpa oss att komma framåt (Nationalencyklopedin, u.u.). Det är 

den negativa stressen som avses i min studie. 

 

Vidare kommer jag att använda begrepp som sociala liv, språkbruk, attityder, 

aktiviteter, läxläsning och IT- användning. Med dessa menar jag i den här studien: 

 

Sociala liv det vill säga barns umgänge med vänner och deltagande i aktiviteter 

utanför skolan samt IT- användning och läxläsning. Språkbruk avser ordval och 

uttryck som barnen kommunicerar. Attityder definieras som barns förhållningssätt 

till kamrater och lärare samt materiella ting. Med aktiviteter menar jag barns 

organiserade aktiviteter så som sport eller liknande där en ledare finns närvarande. 

Till aktiviteter räknas också umgänge med vänner, IT-användning och läxläsning. 

Läxläsning är det den tiden barnen spenderar hemma för att öva på läxorna 

tillsammans med föräldrarna.  IT- användning gäller barns brukande av IT, och då 

syftar jag på ipads, datorer och mobiler både hemma och i skolan.  

 

Omväxlande används synonymt begreppen elever och barn. 
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2. Bakgrund 

Under denna del kommer jag att redogöra för utredningar, tidigare forskning och 

litteratur om stressbelastning, stressymptom och stressbeteende samt barns sociala 

liv i hem och skola idag och för tio-femton år sedan. 

2.1. Stress hos ungdomar och barn 

I maj 2005 beslutade regeringen att genomföra en utredning för att analysera 

ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för barnens psykiska 

hälsa. Utredningen SOU 2006:77, med utgångspunkt från en naturvetenskaplig 

tradition, lades fram i augusti 2006; utredningens frågor var följande: 

 

1, Har stress och psykisk ohälsa ökat? 

2, Hur kan utvecklingen förklaras?  

3, Vilka effektiva förebyggande och behandlande åtgärder kan sättas in? 

4, Hur kan stress och psykisk ohälsa bland unga följas framöver?(s.13). 

Utredarna skriver att ungdomarna skiljer på stress och press och menar att press är 

något positivt, det vill säga något man måste göra för att komma vidare. Stress 

däremot är något negativt och ensidigt. Stressen är något man framkallar själv då 

man väljer roliga saker och skjuter det tråkiga framför sig enligt ungdomarna. 
 

 

Ungdomar som deltagit i utredningen anser att det är samhället som skapat detta 

genom att ge ungdomar mer valmöjligheter till ökade aktiviteter. De menar att 

samhället upplevs som ett prestationssamhälle. Ungdomarna som deltagit tycker 

att skolan är en stor stressfaktor då den kräver mycket hemarbeten så som läxor 

och att öva inför prov. Detta medför då att ungdomarna får åsidosätta 

fritidsaktiviteter och kamrater. Haglund (2009) å sin sida menar att fritid kan ses 

som kvantitetstid och som en fri tid avskild från andra delar av dagen som är 

präglad av bestämda och ibland tvingande göromål. Han framhåller vidare att 

människan under fritiden kan uppleva en frihetskänsla, det vill säga frihet att själv 

kunna bestämma hur fritiden ska arrangeras. Av det kan förstås att läxorna kan 

upplevas som hinder för att kunna delta i frivilliga aktiviteter. 

  

Ungdomarna som deltagit i utredningen (SOU, 2006:77) uttrycker även en rädsla 

för att bli utfrysta i skolan och/eller inte ha några vänner i skolan, vilket även det 

innebär en stor stressfaktor. Utredarna påpekar att de barn och ungdomar som är 

mest stressade bor i tätortsområden, till motsats från ungdomar som bor i mindre 

orter som inte är lika stressade. Utredarna drar slutsatsen att ungdomar även 

påverkas av föräldratid och föräldrarnas socioekonomiska status. Andra faktorer 

som påverkar ungdomarna är den tid de spenderar på att umgås med vänner, titta 

på TV, läxor, sömn, data och TV-spels användande. Utredarna påvisar även att 

stress påverkar emotionellt, det vill säga att barn och ungdomar har svårt att till 

exempel styra sina känslor.  

 

Vad regeringens utredning (SOU, 2006:77) vidare kommit fram till är att stress är 

en påverkande faktor beroende på hur stora barngrupperna i skola och förskola är. 

Utredarna betonar också att under 1970-talet var det få barn som gick på 

förskolor, vilket resulterade i färre antal barn i grupperna och högre 

personaltäthet. Detta förändras efterhand under 1980-talet och ökar kraftigare 
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under 1990-talet, då barngrupperna blir större medan personaltätheten minskar. 

Man räknar även in i detta faktum att utbildning hos de som arbetar i 

barngrupperna varierar. Sedermera ser utredarna att barn som gått på en förskola 

med stora barngrupper får en ökad negativ stress då de börjar skolan. Detta beror 

på att skolan inte är frivillig och att mobbing ökar och är mer förekommande i 

skolan än på förskolan. Utredarna menar även att elever i skolan har svårt att 

förstå de krav som ställs på dem i skolan och vad dessa krav innebär för dem.  

2.2. Föräldrars minskade tid tillsammans med sina barn 

Som utredarna i SOU 2006:77 framhåller har samhället förändrats. Under det 

senaste årtiondet har förvärvsarbetet ökat bland föräldrar. Detta påverkar 

föräldrars gemensamma tid med barnen. Undersökningen Barnens tid med 

föräldrarna (SCB, 2004), som Statistiska Centralbyrån (SCB) gjort, jämförde hur 

mycket tid föräldrar spenderar med sina barn per dag. De tog hänsyn till om 

föräldrarna är sammanboende eller ensamstående. Vad undersökningen visar är att 

genomsnittligt umgås en ensamstående mamma cirka 7 timmar per dag med sitt 

barn om hon bara har ett barn, samt cirka 4.5 timmar per dag om hon har fler än 

ett barn. En sammanboende mamma spenderar cirka 8.5 timmar per dag med sitt 

barn samt cirka 7 timmar per dag om mamman har fler än ett barn. För en 

sammanboende pappa är tiden med barnet cirka 5 timmar per dag samt 4.5 timmar 

per dag om det är fler än ett barn. I denna tid inräknas sådant som måltider, 

aktiviteter, TV-tid, hemarbete, tillsyn och hjälp till barnet/barnen samt social 

samvaro.  

 

Utredarna i SCB (2004) har dock kommit fram till att föräldrars tid med sina barn 

har minskat sedan 1970-talet. En bidragande del till detta kan vara utbyggnaden 

av barnomsorgen under 1990-talet, men även en följd av att Sveriges invånare 

började skaffa fler barn. Föräldrar lämnar även barnen vid tidigare ålder på 

förskolan än tidigare. Detta trots att föräldrar kan vara hemma upp till två år med 

sina barn, då med statligt ekonomiskt stöd. De lämnar även syskon på förskola då 

de är föräldralediga med mindre syskon.  

 

Vidare visar undersökningen (SCB, 2004) att barn anser sig ha för lite tid med 

sina föräldrar, då i första hand med pappan. I likhet med regeringens utredning 

(SOU, 2006:77) visar SCB:s undersökning (SCB, 2004) att barnomsorgstiden 

ökat, det vill säga den tid barnen spenderar på förskola/fritids. Inom 

förskoleverksamheten är dock tiden minst när barnen är små och ökar med varje 

år. Utredarna menar att en 5-åring spenderar mer tid på förskolan än en 1-åring. 

På fritids är det dock 6-åringarna som spenderar mest tid och ju äldre barnen blir 

desto mindre tid spenderar barnen på fritids. SCB:s undersökning visar även att 

föräldrars samtalstid med sina barn har minskat, då främst hos ensamstående 

mammor med barn 7 år eller äldre. Men även sammanboende mammor har en 

minskad samtalstid med sina barn. När det kommer till sammanboende pappor 

minskar tiden när barnen är under 7 år och ökar när barnen är äldre än 7 år.  

 

Föräldrars tid tillsammans med sina barn kan diskuteras med utgångspunkt från 

begreppen kvalitetstid och kvantitetstid (Christensen, 2002; Wissö, 2012). 

Författarna betonar att begreppen kan kallas tillsammanstid. Wissö (2012) menar 

att kvalitetstid inte har en koppling vare sig till hel- eller deltidsarbeten. Utan vad 
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som avgör om det är kvalitetstid eller kvantitetstid är hur man disponerar tiden 

tillsammans med sina barn.   

2.3. Barns miljöer och påverkansfaktorer 

Henricsson (2006) skriver i sin avhandling om hur den sociala miljön spelar in 

hos barn på det sätt som SOU 2006:77 också menar. Men framhåller också att det 

genetiska arvet hos barnen har en stor inverkan på barnens beteenden. Hon menar 

att det är många faktorer som har en stor påverkan på barnens skolgång. Några av 

de faktorer hon funnit som avgörande är: 

 

 Den socioekonomiska statusen hos föräldrarna.  

 Barnens sociala miljö i skolan såsom vänner att leka med på rasterna och 

relationen med lärarna till klassen. 

 Klassrumsmiljön. 

 

Henricsson (2006) menar att dessa faktorer spelar in hur barnet agerar med andra. 

Med den socioekonomiska statusen menar hon att föräldrar med god ekonomi och 

strikt uppfostran ger barnen en större trygghet och mindre utåtagerande barn. Till 

motsats från föräldrar med en låg socioekonomisk status och lägre disciplin som 

kan ge otrygga barn och barn med större utåtagerande beteende i skolan.  

 

Vidare skriver Henricsson (2006) att elever med strängare lärare i skolan också 

visar på att eleverna blir mindre utåtagerande i skolan. Detta då disciplinen på 

barnen är större och eleverna tryggare. Eleverna får enligt Henricsson då mindre 

tillsägelser och ökar sina prestationer i klassrummet. Henricsson fokuserar i sin 

avhandling på hur barnen fungerar i skolan och hur lärare kan arbeta för att 

underlätta för barnen att slippa sina vredesutbrott då detta påverkar dem negativt 

genom besvikelsen på sig själva. Hon tar upp ett exempel på hur ett barn kan 

uppleva skolstarten, där skriver hon om barnets tankar och förväntningar på vad 

som ska hända. Hon menar att barnet kan uppleva en rädsla inför ovissheten om 

vad som väntar. Vidare menar hon att det är en stor omställning för barnet att 

komma från den trygga förskolemiljön och till den för barnet ovissa skolmiljön. 

2.4. Stressymptom   

Ylva Ellneby (1999) är författare, förskolelärare, tal-och specialpedagog och har 

skrivit boken Om barn och stress. Boken är skriven redan 1999 men författaren 

påpekar redan på företeelser som SOU 2006:77 uppmärksammar sju år senare.  

 

Enligt Ellneby (1999) är stress en reaktion på att vi utsatts extra hårt för 

emotionella, fysiska och intellektuella krav och påfrestningar. Hon menar att det 

kan vara saker inom dessa kategorier som vi upplever som ouppnåbara, och på så 

sätt ökar vår stressnivå. Stress kan visa sig på olika sätt. För en del människor 

visar det sig i diverse sjukdomar så som magknip, huvudvärk och i en del fall som 

allergier. Men stress hos barn i de lägre skolåren kan enligt Ellneby även visa sig 

som kompbeteende. Med kompbeteende menar hon beteenden så som fysisk 

aggressivitet, verbal aggressivitet, trots och destruktivitet. Med fysisk 

aggressivitet menar hon att barnen uttrycker sig genom att slåss eller i vissa fall 

stjäla. Verbal aggressivitet visar sig genom exempelvis namnkallning eller genom 

att försöka distrahera andra under samtal. Detta då för att ”sänka” sina 
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motståndare och hävda sin existens menar Ellneby (1999). Trotset kan visas 

genom att barn vägrar göra sina läxor eller svara på tilltal om hur skoldagen eller 

liknande varit. Destruktivitet som Ellneby nämner som det sist nämnda i 

kompbeteende visar sig genom att barnen gör åverkan på diverse saker i skolan. 

De river sönder kläder eller vandaliserar genom exempelvis klotter. Samtidigt kan 

nämnas för att nyansera uppfattningen att ”vuxna har svårt att förstå vad som 

ligger bakom olika handlingar ur ett barns perspektiv” (Dahl, 2011, s.8). Det kan 

således föreligga en osäkerhetsfaktor gällande orsaker till exempelvis barns 

verbala och fysiska aggressivitet. 

 

Ellneby (1999) menar vidare att barn idag är mer omgivna av en stressad miljö 

jämfört med hur barn hade det under tidigare årtionden då mammorna oftast var 

hemma under en längre tid när barnen var små. Många av mammorna var 

hemmafruar. Hon menar också att många barn idag har två eller flera familjer att 

förhålla sig till. Detta då skilsmässorna ökat.  

 

Många barn idag har mycket aktiviteter runt omkring sig och föräldrarna är idag 

mer stressade över arbete, egna aktiviteter och ekonomi (Ellneby, 1999). Det 

menar Ellneby är faktorer som påverkar barnen kraftigt även om det inte är något 

som de behöver vara med och diskutera. Författaren presenterar några förslag till 

hur vi vuxna kan motverka stress hos barn. Några av dem är: barns tid med sina 

föräldrar och andra engagerade vuxna, stimulerande aktiviteter som är anpassade 

efter barnets förmåga och ålder samt avspänning, avslappning och tid att bara 

vara.  

2.5. Tryggare hemmiljö 

Författarna von Sivers och Sjönell (2007) har skrivit en bok tillsammans om barn 

och sjukdomar. Boken bygger på frågor från von Sivers och svar från Sjönell. 

Sjönell har arbetat som barnläkare under cirka tjugo år och han menar att barn 

idag inte alls är mer stressade än tidigare. Författarna motsäger därmed vad 

Ellneby (1999), SOU 2006:77 samt SCB (2004) konstaterat och menar i stället att 

barn idag har en tryggare uppväxt än tidigare generationer. Föräldrar idag är bättre 

på att läsa in sig på teorier om barnuppfostran med mera.  

 

Sjönell (i von Sivers & Sjönell, 2007) nämner att det finns vissa grundläggande 

faktorer för att ge barn en tryggare miljö, så som trygga kloka kärleksfulla 

föräldrar med god kontakt till mor- och farföräldrar, ordning och reda, fasta tider 

för måltider och bestämda regler. Med det menar han att barn med fasta tider för 

exempelvis aktiviteter och måltider, bestämda och tydliga regler som inte är 

förhandlingsbara. Föräldrar med god kontakt till den äldre generationen så som 

mor- och farföräldrar, ger en trygg omgivning för barnen. Han menar vidare att 

genom en relation med en äldre generation får föräldrarna goda råd om 

barnuppfostran och på så vis förs goda erfarenheter vidare.  

2.6. Teoretisk utgångspunkt 

Den teori jag kommer använda mig av i studien är den sociokulturella teorin enligt 

Säljö (2000). Här är begreppen kommunikation och socialt liv relevanta i min 

studie. Begreppen kommer att användas i resultatanalysen och i diskussionen av 

studiens resultat. 
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Säljö (2000) menar att ett sociokulturellt perspektiv handlar om människor och 

miljö i samspel med varandra. Han förklarar att de kommunikativa processerna är 

i fokus när det gäller människans lärande och utveckling. Säljö (2000) förklarar 

detta enligt följande: 

  
Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig 

världen, som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att 

urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation 

(s.37). 

  

Kommunikation bygger på språket och här ses språket som ett redskap som 

förmedlar verkligheten för människorna, det vill säga skapar mening enligt Säljö 

(2000). 

 

Den sociala situationen runt om oss påverkar hur vi beter oss och tar efter andra. 

Med detta menar Säljö (2000) att den omgivande miljön och det sociala livet 

spelar en central roll för hur vi utvecklas, mår och vad vi kan ta till oss av 

lärdomar. Han påpekar även att den geografiska miljön spelar en stor roll, det vill 

säga var i världen vi bor eller vilka människor vi umgås med om det så är i skolan 

eller på vår fritid. Människans uppfattning av verkligheten är beroende av den 

sociala och kulturella miljön som hon lever i, det vill säga det sociala livet. 

 

Studiens problemområde förstås relaterat till Säljös (2000) tolkning av det 

sociokulturella perspektivet enligt följande: 

 

Barns sociala liv i hem och skola kan förstås som påverkat av samspelet och 

kommunikationen med föräldrar, lärare och kamrater i hem och skola och av vad 

som kommuniceras. De sociala och kulturella aspekterna i barns tillvaro har 

betydelse för barns upplevelser och utveckling. Sättet att samspela och 

kommunicera med föräldrar, lärare och kamrater kan se olika ut idag och för tio-

femton år sedan. 
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3. Metod 

Under metoddelen kommer jag att redogöra för metoder jag valt för denna studie 

samt urvalet av respondenterna. Vidare kommer jag redogöra för genomförandet 

av datainsamlingen, bearbetning och analys, trovärdighetsaspekter och vilka 

etiska aspekter jag förhållit mig till. 

3.1. Metodval  

Studien söker både kvalitativ och kvantitativ information (Patel & Davisson, 

2003). Det betyder att syftet handlar dels om att karaktärisera barns sociala liv i 

hem och skola ur ett lärarperspektiv, dels med siffror spegla barns aktiviteter efter 

skoldagens slut ur ett föräldraperspektiv. 

 

Metoderna för datainsamlingen var kvalitativa intervjuer med flera öppna frågor 

samt kvantitativa enkäter. Patel och Davidson (2003) menar att användningen av 

kvalitativa intervjuer med öppna frågor, har en fördel som metod då man som 

forskare vill få respondentens åsikter om ett visst fenomen. Fenomenet i detta fall 

är barns sociala liv i hem och skola. Vidare menar Patel och Davidsson samt 

Kvale (1997) att kvalitativa intervjuer är ett medskapande samtal mellan 

intervjuaren och respondenten. Det är då passande att ställa frågorna utifrån 

intervjuns gång. Den kvalitativa intervjun syftar alltså till att karaktärisera i ord 

respondenternas åsikter och även ge dem möjligheten att utveckla svaren. 

 

För att få föräldrars åsikter angående barns aktiviteter efter skoldagens slut, har 

jag valt kvantitativa enkäter. Jag skickade ut enkäter till föräldrarna med barnen i 

två av respondenternas klasser. Enkäterna är utformade med bundna 

svarsalternativ (se bilaga 1). Den kvantitativa enkäten används då forskaren vill 

undersöka hur många som anser något eller som i min studie mängden aktiviteter 

barnen i klasserna har samt hur mycket tid de lägger på aktiviteterna. Fördelar 

med att använda enkäter och att skicka med barnen enkäterna hem, menar 

Ejlertsson (2005) är att respondenten i lugn och ro kan fundera över frågorna och 

aktuella svarsalternativ. Vidare menar Ejlertsson att genom användning av enkäter 

blir frågorna desamma för samtliga respondenter och att man på så vis även 

undviker den så kallade intervjuareffekten. Med det menas att respondenten inte 

påverkas av på vilket sätt intervjuaren ställer frågorna eller intervjuarens 

följdfrågor. Dock skriver Ejlertsson att det är svårt att utforma en enkät med så 

bra svarsalternativ som möjligt. Det är viktigt att man utformar frågorna på sådant 

sätt att man kan få fram bra svarsalternativ och att svarsalternativen ska vara så 

uttömmande som möjligt (a.a.). 

3.2. Urval 

Valet av personer för intervjuerna i min studie faller till viss del in under 

begreppet bekvämlighetsval. Med bekvämlighetsval menas enligt Kvale och 

Brinkmann (2012) att man väljer respondenter man har eller haft tidigare kontakt 

med eller vet är verksamma inom ett visst område. Det samma gäller när man 

väljer plats för intervjuer eller enkäter; det kan gälla att man som i mitt fall väljer 

en skola som man känner till eller har kontakter på. I min studie betyder 

bekvämlighetsvalet att jag har valt att utföra intervjuer med tre lärare på en skola 

nära min vardag. Skolan är en större skola i Västra Götaland som inrymmer elever 
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från förskoleklass till årskurs nio. Att jag valt denna skola beror på att det finns 

många elever på skolan, samt att eleverna kommer från olika delar i kommunen.  

 

Dock har jag även haft kravet att lärarna ska ha arbetat minst tio år, något som 

strider till viss del mot tankarna kring bekvämlighetsvalet. Valet att intervjua tre 

lärare som alla arbetat mer än tio år är av betydelse för mitt syfte. Jag avser att 

studera lärares reflektioner kring barns sociala liv, i hem och skola, attityder och 

språkbruk i grundskolans tidiga år idag och för tio- femton åren sedan. Jag har 

även valt baserat på syftet att intervjua lärare i årskurs två och dela ut 36 enkäter 

till föräldrar i två årskurstvåor, för att undersöka barns aktiviteter efter skoldagens 

slut. Valet av att vända mig till en årskurstvåa är att barnen då har gått en tid i 

skolan, samt att de i årskurs två även har läxor och som oftast aktiviteter på 

fritiden. Det till skillnad om man vänt sig till en förskoleklass där allt är nytt både 

för lärare och för barn. Respondenterna som kommer att intervjuas är: 

. 

Anders 64 år. Anders har arbetat sedan 1975. Han arbetade först som 

förskolelärare men vidareutbildade sig till lågstadielärare 1993. 

 

Bodil 55 år. Bodil tog sin lärarexamen 1982 med inriktning mot lågstadiet. Hon 

har sedan dess arbetat i grundskolans tidiga år. 

 

Cecilia 54 år. Cecilia tog sin lärarexamen 1982 med inriktning mot lågstadiet. 

Även hon har arbetat sedan dess i grundskolans tidiga år. 

 

Då jag även kommer att använda mig av enkäter, har jag valt att dela ut dess i 

endast två klasser. Detta då två av lärarna arbetar inom samma arbetslag och 

arbetsspår på skolan. Detta kan få en betydelse då eleverna i det spåret kommer 

från liknande bostadsområden. Jag valde att dela ut enkäterna i två andraårsklasser 

till två intervjuade lärare. De klasser vars föräldrar deltog i enkätundersökningen 

var Anders och Cecilias klasser. 

3.3. Genomförande 

Under avsnittet genomförande kommer jag att redogöra för tillvägagångssättet vid 

intervjuerna samt enkäterna.  

3.3.1 Genomförande av intervjuerna 

Då samtliga respondenter för intervjuerna tackat ja, samt informerats om de etiska 

aspekterna rörande intervjun (se rubrik 2.6), besökte jag respondenterna för att 

utföra intervjuerna. Jag har på grund av uppkommen tidsbrist under studiens gång 

inte gjort någon pilotintervju innan huvudintervjuerna. Respondenterna har själva 

fått välja tid och plats för intervjuerna. Respondenterna valde då att utföra 

intervjuerna i deras klassrum efter skoldagens slut och då barnen gått hem. 

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av röstinspelaren i min mobiltelefon. 

Intervjuerna har sedan sparats på ett USB minne av säkerhetsskäl om något skulle 

hända telefonen innan analysen av intervjuerna färdigställts. Jag besökte 

respondenterna för att underlätta för dem, samt intervjua dem på ett för dem 

välkänt område. Detta för att respondenterna skulle känna sig avslappnade under 

intervjuerna. Då mitt syfte med intervjuerna var att få respondentens åsikt har jag 

inte informerat respondenten innan om frågorna. Detta för att få deras spontana 
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svar. Jag har heller inte valt någon sluttid för intervjun då detta kan vara ett 

stressmoment för respondenten. Varje intervju tog cirka femton- tjugo minuter. 

Efter det att intervjuerna var utförda transkriberades de ordagrant så som Kvale 

och Brinkmann (2012) föreslår. Det bidrog till att jag lättare kunde se skillnader 

och likheter mellan respondentens respektive svar samt svaren mellan de olika 

respondenterna.  

3.3.2 Genomförande av enkäterna 

SOU 2006:77 ligger till grund för enkäternas utformning (se bilaga 1). Med det 

menar jag att jag har valt att undersöka de aktivitetsområden som nämns i 

utredningen, det vill säga hur barnen spenderar tid på olika aktiviteter, hur många 

aktiviteter de har, hur mycket tid de lägger på läxor, vänner samt data. Jag valde 

att skicka hem 36 enkäter till föräldrarna med eleverna i två av de klasser där jag 

intervjuat lärarna. Med enkäterna skickade jag även ett följebrev (se bilaga 2) där 

jag förklarade vem jag var och vad syftet med studien var. 31 enkäter 

återlämnades. Frågorna i enkäten var utformade på ett sådant sätt att det inte gick 

att utveckla svaren utan frågorna hade fasta svarsalternativ (Ejlertsson (2005). 

Dock var det några som ändå valde att föra till egna kommentarer till sina svar. 

Att jag valt att inte utföra en pilotenkät beror på uppkommen tidsbrist under 

studiens gång. 

3.4. Bearbetning och analys 

Det första steget i bearbetning och analys av intervjuerna kom att bestå av 

transkribering av de inspelade intervjuerna. Därefter kopierades 

transkriberingarna av säkerhetsskäl. Intervjusvaren klipptes sedan isär för att 

kunna identifiera likheter eller skillnader mellan lärarnas svar utifrån förslag av 

Kvale (1997). För att finna dessa likheter och skillnader använde jag mig av 

kodning (Kvale & Brinkmann, 2012). Med kodning finner man ett eller flera 

nyckelord i texten som man sedan kan bilda meningar utifrån. I mitt fall blev 

nyckelorden attityder, fritidsaktiviteter och läxor. Efter att ha funnit dessa 

nyckelord undersökte jag i vilket sammanhang respondenterna nämnt dem. För att 

sedan sammanfatta innebörder valde jag att arbeta utifrån Kvale och Brinkmanns 

tillvägagångssätt; meningskoncentrering. Med det menas att man utifrån 

respondenternas svar kortar ned svaren till meningar med fokus på det mest 

centrala innehållet, det vill säga vad som är relevant för mina frågeställningar.  

 

Vid bearbetningen av enkäterna sorterades först alla inkomna enkäter för att se 

hur stort deltagandet varit. Sedan undersökte jag hur många av de svarande som 

svarat lika eller olika. Jag valde att i resultatbeskrivningen använda mig av 

cirkeldiagram på vissa av frågorna för att förtydliga svaret och få ett större 

blickfång för hur många som svarat på ett visst sätt. Detta utifrån Patels och 

Davidssons (2003) råd om bearbetning av kvantitativ datainsamling. Enkätsvaren 

presenteras översiktligt med angivande av absoluta frekvenser, det vill säga en 

beskrivning av materialets fördelning i siffror och en tolkning av resultatet 

(Ejlertsson 2005). 

 

Vid analysen av resultatet relaterade jag till begreppen kommunikation och socialt 

liv utifrån Säljös (2000) tolkning av ett sociokulturellt perspektiv. Frågan som 

ställdes till det empiriska materialet var hur barnens sociala liv i hem och skola 
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idag och för tio-femton år sedan kan förstås med utgångspunkt från 

kommunikativa processer. 

3.5. Trovärdighet och giltighet 

En studies trovärdighet kan diskuteras utifrån vad som var tänkt att undersökas 

och hur det undersöktes, det vill säga på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davisson, 

2003). Trovärdigheten i min studie bygger på de premisser som är inbyggda i 

genomförandet. 

 

Intervjuerna bedömer jag som trovärdiga, då respondenterna ej har varit 

förberedda på frågorna utan de gavs möjligheten att svara spontant. Kvale (1997) 

talar om validitet som hantverksskicklighet (s. 8) och då genom intervjuns alla 

stadier. Jag har försökt att gå systematiskt tillväga, kontrollerat och ifrågasatt 

genomförandet i de olika stadierna, det vill säga planering, genomförande, 

bearbetning och analys. En del intervjufrågors (se bilaga 3) utformning kan förstås 

som ledande och slutna till sin karaktär och kan därmed ifrågasättas. Dock pekar 

Kvale och Brinkmann (2012) på att intervjuaren kan behöva ge respondenten 

ledande frågor för att få svar på studiens frågeställningar. De slutna frågorna 

följdes upp med följdfrågor så som: varför då?, vad menar du då?, hur tror du det 

påverkar eleverna/barnen? och vad tror du det beror på? och respondenterna fick 

då möjligheten att reflektera över innehållet i frågorna. Genom ett sådant 

förfarande bedömer jag att intervjuerna har gett ett trovärdigt datamaterial till 

analysen. 

 

Vad gäller enkäterna kan trovärdigheten diskuteras. Inom en kvantitativ studie 

används ofta begreppen validitet och reliabilitet (Ejlertsson, 2005). Med validitet i 

en enkätstudie menas att enkätfrågorna mäter det som är väsentligt i 

sammanhanget och reliabilitet handlar om tillförlitligheten i enkätkonstruktionen. 

Frågornas utformning ska enligt Ejlertsson (2005) vara på ett sådant sätt att de går 

att mäta det efterfrågade. Här finns en otydlighet i vissa svarsalternativ på så sätt 

att två svarsalternativ kan båda användas samtidigt. Jag gör dock bedömningen att 

enkätsvaren har gett relevant information i relation till studiens syfte. Deltagarna i 

enkätundersökningen, det vill säga föräldrarna, fick enkäten hem med ett 

kortskrivet brev som förklarar vem jag är och vad mitt syfte med enkäten är. Detta 

kan dock medföra att föräldrarna svarat utifrån de svar som verkar lämpligast för 

situationen.  
 

Giltigheten för de båda datainsamlingarna och resultatet gäller endast för en liten 

grupp lärare och föräldrar. Det är inte generaliserande för gruppen lärare eller 

gruppen föräldrar i allmänhet. 

3.6. Etiska aspekter 

Inför datainsamlingen har jag tagit del av Vetenskapsrådets (2010) codex med 

riktlinjer och regler för forskning, det vill säga att man som forskare är insatt i 

vilka regler som är gällande. Jag har även tagit del av de fyra etiska riktlinjer som 

Kvale och Brinkmann (2012) tar upp i sin bok, det vill säga samtycke från 

respondenterna, konfidentialitet, konsekvenser av deras samverkan i studien samt 

forskarens roll. Med detta menas att samtliga deltagare har givit sitt samtycke för 

att deltaga i studien. Föräldrarna i studien godkände sitt deltagande på så sätt då 
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de besvarade enkäten och återlämnade den. De har även blivit informerade om 

vad som kommer att nämnas i uppsatsen och om det är något de inte vill ska 

komma med. I en av intervjuerna uttryckte respondenten att hon inte ville bli 

direktciterad och detta har då respekterats. Vidare har samtliga fått information 

om hur materialet kommer att användas och har erbjudits möjligheten att läsa det 

färdiga arbetet. Vad gäller forskarens roll har min ambition varit att vara opartisk 

under intervjuerna och inte visa samtycke eller påverka resultatet under 

intervjuerna.     
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för studiens resultat. Resultatet kommer att 

baseras på tre lärarintervjuer samt en enkätundersökning med 31 föräldrar till barn 

i två av lärarnas klasser. Samtliga intervjuer är utförda med lärare som arbetar i 

årskurs två.  

4.1. Intervjuerna 

Under denna del kommer resultatet av de tre intervjuerna att presenteras. Först 

görs en sammanfattande beskrivning av innehållet i respektive intervju och 

därefter görs en sammanfattande resultatanalys. 

 

Syftet med intervjuundersökningen var att undersöka och belysa lärares 

reflektioner kring barns sociala liv i hem och skola, attityder och språkbruk i 

grundskolans tidigare år idag och för tio- femton år sedan.  Frågorna har varit så 

som Patel och Davidsson (2003) beskriver det där respondenten själv måste 

formulera svaren och inte efter fasta svarsalternativ (se bilaga 3).  
 

Intervjuerna är alltså utförda med tre respondenter. Respondenterna arbetar 

samtliga i årskurs två på en större skola i Västra Götaland. Respondenterna 

kommer att benämnas som Anders, Bodil, Cecilia. Efter analysen av 

intervjumaterialet identifierades ett mönster. Det visade sig, som nämnts tidigare, 

att materialet i sin helhet kunde sammanfattas under rubrikerna attityder, 

fritidsaktiviteter samt läxor. Under intervjuerna ställdes några av frågorna om 

olika faktorer skiljer sig från förr, det vill säga tio- femton år eller ännu tidigare. 

Ordet idag symboliserar senaste året, det vill säga 2012.  

4.1.1. Respondenten Anders 

Respondenten Anders är en 64 årig man som varit yrkesverksam i skolan sedan år 

1975, arbetade först som förskolelärare men vidareutbildade sig till lågstadielärare 

1993. 

 

Attityder  

Anders anser att attityderna har förändrats markant de senaste tio åren och då till 

det sämre. Han menar att eleverna har blivit rörligare, de har svårare för att sitta 

still och har en mycket högre ljudnivå idag. Som lärare har han fått anpassa sig 

och har tvingats inta en högre toleransnivå gentemot eleverna för att överleva 

dagen. Anders menar att ett skäl till att det blivit rörigare har med att eleverna 

idag vill vara en i mängden, vill vara som de övriga eleverna och utöva samma 

aktiviteter. Elever säger uttryckligen enligt Anders att det är jobbigt i skolan då 

skolan ställer höga krav. Vidare menar han att eleverna idag förväntar sig att 

lärarna ska plocka upp och städa efter dem i klassrummet, jämfört med för tio- 

femton år sedan då eleverna var mer noggranna och ”höll ordning på sina saker”. 

Anders säger vidare att ”förr hade eleverna ett bättre språkbruk och mer respekt 

för sina medmänniskor”. ”Idag kan elever utan betänkligheter använda skällsord 

och könsord till kamrater och lärare”. Detta anser Anders har förvärrats bara de 

senaste fem åren och han kopplar detta till att man som lärare har en högre 

tolerans idag än förr. Vidare säger Anders att förr kunde han ta tag i konflikter 

direkt medan han idag väntar tills eleven inte längre är i affekt och gärna pratar 
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om konflikten under lektionen för att kunna få med alla i klassen på vad som är 

rätt och fel.  

 

Fritidsaktiviteter 

Vad gäller elever och deras fritidsaktiviteter säger Anders ”att det alltid funnits 

idrottsaktiviteter, men att det i dagens samhälle även tillkommit mer IT-

användande såsom Ipads, datorspel och mobiler”. Anders anser även att 

användandet sjunkit ner i åldrarna. Vidare säger Anders att TV och dataspel kan 

vara bra att både spela och använda i skolan. Anders menar att dataspel ofta har en 

fast struktur och tydliga regler, ”något skolan skulle kunna ta efter”. Vidare tror 

Anders att det försämrade språkbruket kan vara en konsekvens av TV- och 

dataspelandet detta då han säger: ” Det har ju stor betydelse vilket typ av spel man 

spelar, spelar man vuxenspel så det kanske krigsspel och då går det ju ut på att 

förgöra fienden och det är ju människor”.  

 

Läxor 

Vad gäller att ge eleverna läxor känner Anders ingen stress inför det, klassen har 

en läxa i veckan. Han ger läxor som eleverna redan haft möjlighet att öva på i 

skolan, men brukar även ha med en liten utmaning på slutet. Anders anser också 

”att alla eleverna borde ha tid för läxorna hemma”, de läxor han ger tar enligt 

honom själv maximalt en timma per vecka. På frågan om Anders individanpassar 

sina läxor eller ger kollektiva läxor blev svaret, ”jag individanpassar läxorna”. När 

Anders ska redogöra för den individuella läxan framkommer fler läxor, såsom 

temaläxa, matteläxa och läsläxa. Det visar sig också att läsläxan är 

individanpassad medan temaläxan och matteläxan är kollektiva. De två sist nämna 

är arbetsblad eller dylikt som är det samma för samtliga elever i klassen. 

 

4.1.2. Respondenten Bodil  

Respondent Bodil är en 55 årig kvinna som arbetat som lärare sedan hon tog sin 

lärarexamen 1982 med inriktning på lågstadiet. 

 

Attityder 

Bodil anser att attityderna har försämrats hos eleverna de senaste åren. Hon menar 

att språkbruket har försämrats också då hon ser en ökning av svordomar och 

”tillmälen”. Detta tror hon kan vara en följd av att ”fler barn tittar på TV och 

spelar TV- och dataspel idag än förr”. Hon menar att ”barnen tror då att det är på 

riktigt och blir mer legitimt att använda”. En annan anledning tror hon kan vara att 

man hör svordomar och skällsord från äldre barn och på så sätt tror att man är tuff 

samt att det är acceptabelt att använda de orden. Vad gäller frågan om barn har 

större krav idag svarar hon; ”att barn får vara barn idag”. Men även att det idag är 

större barngrupper, samt att barnen tillbringar längre tid i stora barngrupper än 

förr.  

 

Fritidsaktiviteter 

Förändringarna vad gäller attityder och språkbruk kan även bero på att barnen 

idag har mycket styrda aktiviteter och lite utrymme för ”fri lek”. Hon menar: ”att 

idag är barnen med i många aktiviteter utanför skolan så som idrott, dans och kör 

med mera”. Dock hade barnen idrottsaktiviteter förr också men att dans och kör 

har tillkommit på senare år. Hon anser att förr lekte barn ofta med barnen i 
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grannområdet efter skolan, men idag verkar det som om barn tror att man måste 

vara med i olika aktiviteter för att vara ”normal” annars tycker andra barn att man 

är konstig eller annorlunda. När det kommer till frågan om det ökade IT-

användandet kan vara en orsak till det förändrade språkbruket svarar Bodil: 

”absolut kan det vara en orsak dock beroende på vilken typ av exempelvis appar 

och spel barnet använder sig av”. Hon tror inte att föräldrarna alltid har ”koll” på 

vilka typer av appar och spel barnen är i kontakt med. Hon drar även en parallell 

till att barn idag har facebookkonton som det är åldersgräns på för att skapa.  

 

Läxor 

Vad gäller läxor anser Bodil att skolarbetet först och främst ska bedrivas i skolan. 

Men att något som exempelvis läsning kräver mycket övning för att eleven ska 

kunna bli en god läsare och att den tiden inte finns i skolan. Bodil uttrycker att 

hon därför ger en läsläxa i veckan. Det är en läsläxa som hon individualiserar efter 

barnens läsförmågor. Bodil anser att samtliga elever i klassen borde ha tid för att 

göra läxan, då hon ger den från måndag – måndag. Det ger enligt Bodil familjen 

alla förutsättningar att hinna göra läxan, då de även har helgen på sig att hinna 

läsa, ”trots detta är det flera som inte har gjort läxan eller att föräldrar inte signerat 

läslistan”. Bodil berättar också att det finns en lärare till i klassen och den läraren 

delar ut matematikläxa en gång i veckan. Denna läxa är kollektiv där alla har 

likadana uppgifter att lösa. Men även här ser hon att vissa av barnen har svårt att 

få till det med tid för läxor hemma. Bodil avslutar med att återigen nämna att hon 

inte ger mer läxor än hon anser att familjen borde ha tid för. 

4.1.3. Respondent Cecilia 

Respondent Cecilia är en 54 årig kvinna med lågstadielärarexamen sedan 1982. 

Hon har arbetat som lärare sedan dess. 

 

Attityder 

På frågan om Cecilia anser att barns attityder har förändrats de senaste åren svarar 

hon direkt ”ja”. Därefter tillägger hon att attityderna har ändrats ännu mer över de 

trettio år som hon varit yrkesverksam. Hon upplever att barnen har blivit mer 

respektlösa både gentemot varandra, vuxna och skolan. Vidare menar hon att det 

verkar vara acceptabelt för barnen att sparka på en vägg så den blir smutsig eller 

sitta och rita på sin bänk med olika typer av pennor. Cecilia tror att en av de 

bidragande orsakerna till att det blivit så kan vara samhällsutvecklingen. Hon 

menar att vi som vuxna inte har klart för oss vad som är rätt eller fel längre samt 

att föräldrar idag inte har tid för sina barn. ”Förr hann vi sitta ner och prata med 

våra barn, jag tror inte att man hinner det idag. Idag har vi så bråttom överallt, 

barnen är länge på fritids sen far vi vidare till aktiviteter, hem och sova. Och nästa 

dag är det likadant.”   

 

Fritidsaktiviteter 

Cecilia säger också att ”det inte längre verkar vara aktuellt att vara hemma och 

göra sitt jobb, att tillbringa tid med familjen”. Detsamma gäller för skolarbetet, 

föräldrarna uttrycker att de inte har tid för läxor hemma utan vill att det sköts i 

skolan. Vad gäller frågan om Cecilia anser att man ställer högre krav på barn idag 

än för tio- femton år sedan säger hon att föräldrarna nog ställer ett högre krav när 

det kommer till att barnen ska orka mer. Hon menar att ett av kraven är energin 

hos barnen. ”Barnen ska orka vara på fritids och sedan orka med diverse 
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aktiviteter på kvällen”. Dock vad det gäller skolämnen som exempelvis matematik 

samt svenska anser hon att kunskapskraven sänkts. Cecilia jämför med hur ämnet 

svenska var förr då barnen enligt henne hade kommit längre i svenska och 

språklära än vad de gjort idag. När det gäller barns fritid säger Cecilia att barn 

idag inte har tråkigt, de fyller dagarna med olika aktiviteter. Cecilia menar att 

föräldrarna ser till att barnen har aktiviteter och på så sätt inte hinner få tråkigt. 

Vidare säger Cecilia att barnen verkar tröttare idag samt att de uttrycker att de inte 

kan ha några läxor då de har olika aktiviteter som tar upp tiden på 

eftermiddagen/kvällen. Men även att de uttryckligen säger att ”jag är på fritids 

länge så då kan inte jag ha någon läxa”. En annan orsak till barnens förändrade 

språkbruk och attityder kan enligt Cecilia vara det ökade IT-användandet då hon 

tycker att man kan se vad barnen spelar för spel och ser på för filmer. Hon nämner 

att några elever är förtjusta i Star Wars, och att det speglar av sig på just de 

barnens lekar. Vidare nämner hon en elev som ”klagar” på filmerna i skolan då 

den anser att det är för lite våld i filmerna.  

 

Läxor 

Att ge barnen läxor tycker Cecilia att det känns ”tvehågset”. Detta då det inte står 

i läroplanen att barnen ska ha läxor. Dock anser Cecilia att det finns fördelar med 

att låta barnen få med sig små uppgifter hem, då det övar barnen att få en 

studieteknik. Klassen som Cecilia undervisar har en läxa i veckan, en läsläxa. 

Denna är individualiserad för varje elev baserad på deras läsförmåga. Det är 

Cecilia som väljer ut böcker för eleverna som de tar hem och läser. Eleverna har 

en vecka på sig att läsa sin läsläxa, då har de även helgen på sig att läsa. Detta 

uppskattas av föräldrarna, dock är det inte alla som läst läxan ändå. Cecilia anser 

att alla borde hinna läsa läxan under denna tid och att läxor borde prioriteras. 

4.2. Sammanfattning och analys av intervjuresultat 

En sammanfattning av intervjuresultatet visar att samtliga tre lärare anser att barns 

attityder har förändrats till det sämre i ett moraliskt perspektiv under de senaste 

tio- femton åren. Samtliga anser att det är de negativa attityderna som främst har 

ökat, det vill säga både verbalt (språkbruket) mot både lärare och kamrater samt 

fysiskt mot materiella ting. Barnen upplevs mer respektlösa, motoriskt oroliga, 

tröttare och mindre ansvarstagande idag än förr, vilket påverkar lärarens arbete. 

 

Vidare upplever lärarna att deltagandet i aktiviteter på fritiden har ökat bland 

barnen under ovan nämnda tidsperiod, samt att det tillkommit fler aktiviteter 

såsom körer och dans. Utbudet av aktiviteter är större idag än förr. Lärarna i 

studien uttrycker att eleverna känner att de behövde delta i aktiviteter för att inte 

hamna utanför kamratgemenskapen och att det kan finnas krav om deltagande 

från föräldrarna. Den ökade IT-användningen och TV-utbudet idag förklarar å ena 

sidan attitydförändringarna enligt lärarna. Å andra sidan kan användandet av IT 

och TV i skolan ge pedagogiska vinster. Vad gäller läxor uttrycker samtliga lärare 

att alla barn borde ha tid för läxor. Men för att underlätta för familjerna och 

tillmötes gå föräldrarna tidsmässigt, lämnar man läxorna över hela veckor så att 

barn och föräldrar ska kunna läsa dem under helgerna, vilket inte alltid betyder att 

läxorna blir gjorda menar lärarna. Det finns inte tid reserverat idag för läxor i 

hemmet menar lärarna.  
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Lärarna uttrycker att barnen idag har mindre och annan typ av hemmatid än förr. 

De påtalar att barn ofta är länge på fritids och i stora barngrupper för att sedan 

fortsätta vidare till någon aktivitet, för att sedan fortsätta hem för mat och sova, 

det är samma rutin dagen efter. 

 

Resultatet belyser lärares reflektioner kring barns sociala liv i hem och skola, 

attityder och språkbruk i grundskolans tidigare år idag och för tio- femton år 

sedan. Barnens sociala situation i hem och skola idag med, enligt lärarna, 

förändrade negativa attityder och beteenden som följd samt ökat deltagande i 

aktiviteter på fritiden kan förstås utifrån Säljös (2000) tolkning av det 

sociokulturella perspektivet. De förändrade sociala och kulturella aspekterna i 

barnens tillvaro får betydelse för deras upplevelser och utveckling. Sättet att 

samspela och kommunicera med föräldrar, lärare och kamrater skiljer sig åt idag 

och för tio- femton år sedan. Lärarna hänvisar till samhälleliga förändringar under 

ovan nämnda tidsperiod, gällande faktorer som föräldrars arbetsliv och därmed 

minskade tid med barnen, synen på aktivitetsdeltagandet, språkbruket i TV och 

dataspel och förändrad syn vad gäller etik och moral, som en förklaring till barns 

upplevelser och förändrade attityder. Dessa kommunikativa processer förmedlar 

en verklighet och skapar mening hos barnen. 

4.3. Resultat enkäter 

I denna del kommer jag att redogöra för de enkäter som varit ute i två klasser. 

Båda klasserna har varit årskurstvåor. I båda klasserna har det varit 18 elever. 

Dock har inte alla elevers föräldrar besvarat enkäten och det betyder ett bortfall av 

fem enkätsvar totalt, detta blir ett deltagande av föräldrar till 31 elever. Eleverna 

har fått enkätformuläret i skolan för att sedan ta med hem till sina föräldrar. 

Enkäten har bestått av nio frågor om barns sociala liv efter skoldagens slut. 

Resultatet bygger på vad föräldrarna eventuellt tillsammans med sina barn har 

angett. Syftet med enkätundersökningen var att undersöka och belysa barns 

aktiviteter efter skoldagens slut ur ett föräldraperspektiv. 

 

Fråga 1 

Anser du att ditt barn har för mycket läxor varje vecka? 

0 stycken svarade ja medan 31 stycken svarade nej. En skrev dock till att det 

berodde på om föräldern arbetade mycket kvällar och nätter. Ur föräldrarnas 

perspektiv visar enkätsvaren att barnens läxor per vecka är rimligt till antalet (se 

figur 1 på nästa sida). 
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Tycker du att ditt barn har för 
mycket läxor?

Nej

Nej, men kan bli 
svårt om jag jobbar 
kvällar/nätter

 
Figur 1. Åsikter om barns läxor – mängden. 

 

Fråga 2 

Anser du att ni hinner genomföra läxorna i tid? 

28 stycken svarade att de hinner genomföra läxorna i tid, medan 1 lämnade svaret 

tomt. 1 svarade att det ibland blir svårt. Samt en tredje hade kryssat i nej först för 

att sedan stryka det och svara ja. Enligt majoriteten av föräldrarna är 

läxläsningstiden tillräcklig, det vill säga läxorna hinner genomföras under den tid 

som finns till förfogande (se figur 2.). 

 

Anser du att ni hinner 
genomföra läxorna i tid?

Ja.

Ja, men ibland kan 
det bli svårt.

Tomt 

Nej, ändrat till ja

 
Figur 2. Åsikter om barns läxor – genomförande i tid. 

 

Fråga 3 

Känner du att du kan hjälpa ditt barn med läxorna? 

Samtliga 31 deltagare svarade ja. Enkätsvaren visar att föräldrarna anser sig ha 

förmåga att ge sina barn stöd i läxläsningen. 

 

Fråga 4 

Hur mycket tid lägger ni på läxor varje vecka? 

28 stycken svarade att de lägger 1-5 timmar/vecka på läxor.1 stycken svarade att 

de lägger 5-10 timmar/vecka på läxor, men skrev till att det ibland blev mindre.1 

stycken svarade att de lägger 5-10 timmar/vecka först men ändrade sig sedan till 

1-5 timmar/vecka.1 stycken svarade att de lägger 10-15 timmar/vecka på läxor. 

Enkätsvaren visar att tiden i timmar som barn och föräldrar spenderar på 
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skolarbete i hemmet, det vill säga läxor, rör sig kring maximalt 5 timmar per 

vecka enligt vad majoriten av föräldrarna har angivit (se figur 3). 

 

Hur mycket tid lägger ni på läxor varje 
vecka?

1-5 timmar/vecka 28 st.

5-10 timmar /vecka 1 st.

5-10 timmar/vecka men 
ändrat till 1-5 
timmar/vecka 1 st. 

10-15 timmar/vecka

 
Figur 3. Åsikter om barns läxor – tidsåtgång. 

 

Fråga 5 

Har ditt barn några aktiviteter utanför skolan? 

28 stycken svarade ja. 3 stycken svarade nej. Resultatet på denna fråga visar att 

merparten av barnen har någon form av aktivitet efter skoldagens slut. 

 

Fråga 6 

Om ni svarade jag på fråga 5. Vad har ditt barn för aktiviteter utanför skolan? 

Av de 28 som svarat ja på fråga 5 har 11 stycken utav barnen bara en aktivitet, 

medan11stycken anger 2 aktiviteter. 4 stycken uppger 3 aktiviteter och 1 stycken 

anger 4 aktiviteter. Föräldrarna har själva fått skriva vilken aktivitet barnet har. 

Typ av aktivitet som barnen har utanför skolan visas i figur 4 på nästa sida. 
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De aktiviteter som föräldrarna nämner är: 

Figur 4. Barns aktiviteter efter skoldagens slut. 

 

Enkätsvaren visar att majoriteten av barnen har 1-2 aktiviteter efter skoldagens 

slut. Typ av aktivitet varierar men kör- och dansaktivitet dominerar hos barnen i 

den undersökta elevgruppen. Här finns också angivet två aktiviteter som berör 

innehåll i kommande frågor nämligen kompisar (fråga 8) och dator (fråga 9). 

Intressant att nämna är dock att ett av barnen vars förälder deltog i studien har 4 

olika aktiviteter/vecka. Det betyder att detta barn har förutom skola och eventuellt 

fritids, 4 övriga grupper av barn att samspela med.  

 

Fråga 7 

Hur mycket tid per vecka lägger ni i så fall på aktiviteten/aktiviteterna? 

28 enkätsvar har lämnats. 23 stycken svarade 1-5 timmar/vecka. De svarande har 

då 1-3 aktiviteter, varav en av de svarande även fyllt i 10-15 timmar/vecka först 

men sedan ändrat sig till 1-5 timmar/vecka. 4 stycken svarade att de spenderade 5-

10 timmar/vecka på aktiviteter. De svarande har då mellan 1-5 aktiviteter/vecka.1 
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stycken svarade 10-15 timmar/vecka och har då 3 aktiviteter. Enligt enkätsvaren 

spenderar majoriten av barnen mellan 1-5 timmar/vecka på de 1-2 aktiviteterna de 

deltar i efter skoldagens slut. Det betyder i genomsnitt knappt 1 timme per dag 

under veckans 7 dagar.  

 

Fråga 8 

Hur mycket tid lägger ditt barn på att umgås med vänner per vecka? 

10 stycken svarade 1-5 timmar/vecka på barnens umgänge med vänner, varav 8 

stycken även angav lika mycket tid på aktiviteter. 1 barn har inga angivna 

aktiviteter och 1 barn spenderar 5-10 timmar/vecka på aktiviteter. 11 stycken 

svarade att deras barn tillbringar 5-10 timmar/vecka till att umgås med vänner. 1 

av dessa barn har inga övriga aktiviteter medan 2 stycken barn tillbringar även 5-

10 timmar/vecka på aktiviteter. 8 stycken svarade att deras barn spenderar 1-5 

timmar/vecka på aktiviteter. 8 stycken svarade att deras barn spenderar 10-15 

timmar/vecka på att umgås med vänner, varav 1 barn inte har några aktiviteter. 6 

stycken barn spenderar 1-5 timmar/vecka på aktiviteter och 1 barn spenderar 5-10 

timmar/vecka på aktiviteter. 2 stycken svarade att deras barn spenderar mer än 15 

timmar/vecka på att umgås med vänner. En av dessa svarade också att barnet 

spenderar 10-15 timmar/vecka på aktiviteter, medan den andre har angett att 

barnet endast spenderar 1-5 timmar/vecka på aktiviteter. Enkätsvaren visar att mer 

än hälften av barnen umgås med sina vänner mellan 1 till 10 timmar per vecka. 

Det betyder i genomsnitt mer än 1 timme per dag under veckans 7 dagar som ett 

barn kan spendera på att umgås med sina vänner. Intressant att nämna är att 1 av 

barnen även spenderar mer än 15 timmar/vecka på att umgås med vänner och 

även 10-15 timmar/vecka på aktiviteter. Dock visar inte detta resultat om detta 

barn hinner med att göra sina läxor i tid. 

 

Fråga 9 

Hur mycket tid spenderar ditt barn framför dator per vecka? 

21 stycken svarade att barnen spenderar 1-5 timmar/vecka med någon form av 

dator. 5 stycken svarade 5-10 timmar/vecka. 4 stycken svarade 10-15 

timmar/vecka. Medan 1 svarade mer än 15 timmar/vecka. Tidsangivelsen på 

denna fråga i relation till angiven tid för aktiviteter och umgänge med vänner 

varierar radikalt. Det enda som synliggörs tydligt är det barn som spenderar 15 

timmar/vecka på att sitta framför datorn spenderar 1-5 timmar/vecka både på 

aktivitet och på umgänge med vänner. Enkätsvaren visar att mer än hälften av 

barnen tillbringar mellan 1 och 5 timmar i veckan med någon form av IT- 

användning enligt föräldrarna. 

 

4.4. Sammanfattning och analys av enkätsvar 

Enkätsvaren visar att föräldrarna anser att deras barn har ett rimligt antal läxor per 

vecka. De visar också att merparten av föräldrarna anser sig ha förmåga att ge sina 

barn hjälp med läxorna och anser sig kunna genomföra läxorna med sina barn i 

tid. Vidare anger enkätsvaren att barns aktiviteter efter skoldagen är en 

återkommande del i barns sociala liv. Föräldrarnas svar visar också på ett varierat 

utbud av aktiviteter samt att tiden som spenderas på dessa varierar hos barnen. 

Resultatet av enkätundersökningen ger en hänvisning om att barnen i studien 

spenderar flera timmar i veckan på aktiviteter, data samt vänner och läxor efter 

skoldagens slut.  
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Resultatet belyser barns sociala liv i form av aktiviteter efter skoldagens slut ur ett 

föräldraperspektiv. Barnens sociala situation efter skoldagens slut innehållande 

aktiviteter av olika slag kan förstås innebära, utifrån Säljös (2000) tolkning av det 

sociokulturella perspektivet, samspel och kommunikation med föräldrar och 

kamrater i olika grupperingar samt media. Variationen av aktiviteter skapar 

förmodligen delaktighet i kunskaper och färdigheter som bidrar till barnens 

upplevelser och utveckling.  
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5. Resultatdiskussion 
Under denna del kommer jag att diskutera det resultat som framkommit under 

intervjuerna och i enkäterna. I diskussionen kommer jag att relatera resultatet till 

den litteratur som omnämns i denna uppsats. Inledningsvis kan en reflektion göras 

som handlar om bristande nyansering i belysningen av barns sociala liv i hem och 

skola ur lärares perspektiv. Det är en ensidig beskrivning med huvudsakligen 

negativa aspekter som lyfts fram, vilket kan förklaras av studiens upplägg. 

5.1 Förändrade attityder 

Samtliga lärare som deltagit i intervjuerna menar att språkbruket hos barnen har 

förändrats till det sämre moraliskt sett under de senaste tio- femton åren. Barnen 

idag verkar inte ha, enligt lärarna i studien, några problem med att kalla 

klasskamrater eller lärare för otillbörliga namn eller saker. Lärarna uttrycker även 

att barnen inte heller har några problem med att slå på inredning i klassrum eller 

riva sönder papper eller färglägga sidor i böcker. Om vi relaterar detta till 

stressbelastande faktorer, så som Ellneby (1999) och SOU 2006:77 framställer 

det, kan attityderna och beteendena vara ett tecken på stress. Stress kan enligt 

Ellneby visa sig i form av verbal och fysisk aggressivitet. Samtidigt kan nämnas 

Dahls (2011) uppfattning om att det kan vara svårt för vuxna att förstå vad som 

ligger bakom barns handlingar. En ytterligare nyanserad bild ger Sjönell (i von 

Sivers & Sjönell, 2007) då han menar att barn idag inte är mer stressade än förr.  

 

Vidare anser lärarna att IT-användandet har ökat bland barnen under samma 

period, vad gäller data, mobiler, Ipads och appar. Detta kan också vara en grund 

till att barnens språkbruk har förändrats enligt lärarna. Barnen spelar olika 

dataspel och ser olika filmer med innehåll av ett hårdare språkbruk, vilket kan 

resultera i att de tror att det är legitimt att använda det. De intervjuade lärarna 

uttrycker det som om barnen tror att det är på riktigt. Dock anser lärarna också att 

om man använder sig av ”rätt” sorts spel och appar kan de vara användbara och 

behjälpliga. Men problemet ligger i att de vuxna inte alltid är medvetna om vilka 

appar eller spel barnen använder sig av. Henricssons (2006) studie pekar på en 

annan förklarande faktor nämligen skolmiljöns påverkan vad gäller barns 

reaktioner mot andra. Relaterat till Säljö (2000) påverkas människan av den 

omgivande miljön och det sociala livet, vilket ger en förståelse för beteenden och 

hur vi tar efter andra. 

5.2 Aktiviteter 

Samtliga lärare som blev intervjuade uttrycker att barnens deltagande i aktiviteter 

har ökat under de senaste tio- femton åren. Det är något som även 

undersökningarna SOU 2006:77 och SCB (2004) visar på. Respondenten Bodil 

svarar i intervjun att hon upplever det som att barn idag känner ett krav på sig att 

ha aktiviteter för att passa in i gruppen. Hon påstår att om inte ett barn har några 

aktiviteter reagerar de andra barnen och tycker att det barnet är annorlunda. Detta 

skulle kunna vara en bidragande orsak till upplevelser av negativ stress där barnen 

känner sig pressade till att göra något de inte vill, vilket kan påverka humör och 

beteende (SOU, 2006:77). Enligt SOU 2006:77 har samhället ökat utbudet av 

aktiviteter för barnen. Det framgår även i enkätundersökningen, där flera olika 

aktiviteter listas av föräldrarna. Resultatet visar även på att sportaktiviteter inte 

haft lika stor genomslagskraft som kör och dans hos barnen i de undersökta 
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klasserna. En annan aspekt man kan ha i åtanke, när man diskuterar barns ökade 

aktivitetstid, är att barnen på så sätt har många fler människor i sin omgivning att 

ta hänsyn till. Det ökar både kravet på att passa in i gruppen och på sin placering i 

hierarkin. Med detta menar jag att barnet först träffar människor på skolan både 

lärare och andra barn. Därefter spenderar barnet tid på fritids med ytterligare nya 

barn och därefter fortsätter barnet till aktiviteter, där barnet ifråga ska anpassa sig 

efter både nya barn och ledare. Till sist ska barnet tillbringa tid i hemmet med sin 

familj med alla dess krav och regler på hur man ska uppföra sig med mera. Det 

betyder att ett barn som har olika aktiviteter utanför skolan, har flera grupper att 

anpassa sig efter tillika med olika deltagare i de olika aktiviteterna. Även detta 

kan vara en stressfaktor för barn enligt Ellneby (1999). Samtidigt ska nämnas att 

ett socialt liv utan tid för fritidsaktiviteter kan ge en upplevelse av 

frihetsberövande enligt Haglund (2009), det vill säga att inte själv få bestämma 

över hur den egna tiden ska disponeras.  

5.3. Läxor 

När det gäller läxor uttrycker två av respondenterna att de har delade känslor inför 

att dela ut läxor i sina klasser. Detta då båda anser att skolarbete ska utföras i 

skolan. En av dem uttrycker även att hon kan känna sig tveksam till detta då det 

inte heller står i läroplanen (Utbildningsdepartementets 2011) att eleverna ska ha 

läxa. Dock verkar lärarna överens om att läsläxa är en godkänd läxa, då främst för 

att det tar mycket tid för att bli en god läsare. Tid finns inte att lägga ned på 

läsning i skolan. Dessutom uttrycker lärarna att de inte alltid har stödet från 

föräldrarna när det gäller läxorna. När jag jämför med enkäterna över hur 

föräldrarna anser sig hinna utföra läxorna med sina barn i tid svarade alla jakande 

på frågan. Dock var det en förälder som lade till att det ibland kunde vara svårt att 

hinna i tid. Detta är något som motsäger lärarnas uppfattning. De uttryckte att alla 

elever borde ha tid för läxläsning, men att det förekommer att elever sällan har 

gjort sina läxor. Om man däremot studerar SCB: s (2004) utredning där utredarna 

påpekar att barns tid med föräldrar minskar och sedan lägger till antalet aktiviteter 

hos eleverna, kan det förklara att föräldrar kan få problem med att få tiden att 

räcka till även för läxor. Nu var det ju också så att fem barn inte lämnade in 

enkäten. Det kan vara de som inte heller gjorde sina läxor. Å ena sidan kan 

skolarbetet och läxorna i sig vara en orsak till stress enligt ungdomarna i 

regeringens utredning (SOU, 2006:77). Å andra sidan kan tidsbrist på grund av 

andra aktiviteter än läxläsning vara en bidragande orsak till stress (a.a.). En annan 

reflektion gäller läsläxorna: om man inte läst sin läxa men kanske är i behov av att 

öva på sin läsning. Barnet kan då bli nervös och få en skamkänsla över att inte 

vara som de andra i klassen och kanske vara den som aldrig har gjort läxan och 

ligger efter med skolarbetet (Henricsson, 2006). SOU 2006:77 framhåller att detta 

är något som är vanligt bland ungdomar och barn. Ellneby (1999) menar att en 

sådan känsla kan visa sig i form av olika negativa beteenden så som fysisk 

aggressivitet eller verbal aggressivitet, vilket samtliga lärare säger sig se i 

klassrummen.  

 

Jag vill avsluta diskussionen med ett citat från von Sivers och Sjönell (2007) som 

tar upp ett i sammanhanget tänkvärt citat från Astrid Lindgren efter en intervju 

med von Sivers där Lindgren fick träffa von Sivers dotter. 
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Nu har du din sista chans, förstör inte här denna ungen! Boka inte in en massa 

aktiviteter, ta inte med kompisar hem från dagis de första åren, sätt inte på teven, utan 

se till att det är lugnt och rofyllt hemma på eftermiddagarna och låt henne hellre ha 

långtråkigt. Om du sedan ser till att du inte springer runt i huset utan håller dig i 

rummet, rör i grytorna vid spisen, sitter i en fåtölj och läser eller något annat så att ditt 

barn vet var du är, så ska du få se vad som händer. Du kommer att få uppleva magiska 

ting. När de vuxna lugnar ner sig infinner sig stillheten, och barnet kan gå in i lekens 

och fantasins värld. Titta i Bullerbyböckerna, du ser nästan aldrig några vuxna på 

bilderna. De finns bara där i utkanten när barnen behöver mat, tröst eller ömhet 

(Astrid Lindgren citerad i von Sivers & Sjönell, 2007, s.25).  

Citatet illustrerar det som lärarna tar upp i intervjumaterialet om dagar som är 

fulltecknade med aktiviteter efter skoldagens slut och därmed eventuellt minskad 

tid tillsammans med föräldrarna. Kvalitetstid handlar då om att som vuxna i hem 

och skola skapa kvalitet i den tid som finns tillsammans med barnen och eleverna 

(Christensen, 2002; Wissö, 2012). Om det är så att situationer i hem och skola 

bidrar till barns upplevelser av stress torde kvalitet i vuxnas bemötande fungera 

som stressförlösande. Säljö (2000) framhåller att den omgivande miljön och det 

sociala livet spelar en central roll för hur vi utvecklas, mår och vad vi kan ta till 

oss av lärdomar.  
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 6. Metoddiskussion  

Jag valde att använda mig av både kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter 

för att nå mitt resultat. Jag upplever att denna ansats passade min studie då jag 

sökte både kvalitativ och kvantitativ information. Lärarna fick utrymme i 

intervjuerna att tala fritt då intervjufrågorna var av låg standardisering som Patel 

och Davidsson (2003) uttrycker det. Enkätundersökningen var en relevant metod 

med tanke på att jag ville få ett kvantitativt utfall på föräldrars syn på hur mycket 

deras barn spenderar på aktiviteter efter skoldagens slut. Dock kan jag nu i 

efterhand inse att jag borde ha omformulerat vissa av intervjufrågorna då de 

upplevdes ledande vid analysen av svaren. Jag kan även uppleva att enkätfrågorna 

borde ha omformulerats, då jag vid analysen av dessa insåg att svarsalternativen 

kunde misstolkas samt det var svårt att få ett riktvärde på hur mycket tid barnen 

spenderade på aktiviteter, då det minsta svarsalternativet var 1-5 timmar/vecka. 

Det kan bli missvisande om man svarat att barnet har en aktivitet per vecka och 

lägger 1-5 timmar per vecka på aktiviteten. Jag menar då att tidsspannet är stort 

för en aktivitet. Troligen hade det varit bättre att deltagarna själva hade fått fylla i 

tiden och samtidigt räkna in resetiden till och från aktiviteterna. Det är något som 

inte finns med uttryckligen i enkäten. Av detta kan konstateras att 

pilotundersökningar förmodligen hade pekat påt bristerna vad gäller frågornas 

konstruktion. 

 

Vad gäller arbetssättet vid analysen av intervjudatamaterialet fann jag det lämpligt 

för att få ett resultat. Att först transkribera intervjuerna gav redan på det stadiet 

många reflektioner som jag inte lade märke till vid själva intervjuerna. Att sedan 

skriva ut och klippa isär svaren tydliggjorde om än mer att attityder, 

fritidsaktiviteter och läxor är de tre teman som sammanfattar resultatet. Studiens 

genomförande har inte möjliggjort djupgående analyser av det empiriska 

materialet dels beroende på ett begränsat urval respondenter, dels beroende på de 

relativt korta i tid räknat intervjuerna (Kvale, 1997) och enkäternas karaktär 

(Ejlertsson, 2005). Inga statistiska analyser har kunnat göras.  

 

Med ovan nämnda premisser kan studiens trovärdighet diskuteras. Jag bedömer 

ändå att studiens syften och frågeställningar har besvarats. 
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7. Avslutande reflektioner 
Efter att ha utfört denna studie kan jag se betydande kopplingar till Säljö (2000), 

där han menar att det sociala samspelet spelar en roll för hur vi utvecklas socialt, 

vilket jag kopplar till att jag anser mig se i resultatet att flertalet av barnen i 

studien valt aktiviteter utifrån vad andra barn valt enligt lärarna. Det baserar jag 

på att det anges ett stort utbud av aktiviteter men att flertalet barn valt två av 

aktiviteterna nämligen kör och dans. Även lärarna i studien uttrycker att det 

negativa språkbruket har ökat, då barnen hör andra barn uttrycka orden och tror att 

det är legitimt att använda skällsorden. Vidare kan jag se en koppling till SCB:s 

(2004) undersökning där de ser att föräldratiden tillsammans med barnen minskat 

sedan 1970-talet och tiden barnen lägger per vecka på att umgås med vänner, 

aktiviteter, IT- användande och läxor utanför skoldagens slut. Många av barnen i 

studien har då inte så mycket tid över per dag att spendera med familjen, den så 

kallade hemmatiden. Jag konstaterade när jag intervjuade lärarna att tiden med 

klassen i skolan är begränsad och att lärarna därför prioriterar skolarbetet framför 

att till exempel ”korrigera” beteenden hos barnen, så som Anders uttrycker det i 

intervjun.  

 

Jag vänder mig med min studie både till yrkesverksamma lärare och till föräldrar. 

Jag menar att det är till gagn för barnen att reflektera över och ta del av barns 

sociala liv i skola och hem för att få kunskap hur den pedagogiska verksamheten 

(Dahl, 2011) och barns fritid (Ellneby, 1999) kan möta barnens behov. Skälet till 

det är, som tidigare nämnts, att barns sociala miljö och liv påverkar deras 

känslomässiga utveckling och beteenden enligt Henricsson (2006) och Säljö 

(2000). Säljö förklarar, som nämnts tidigare, att de kommunikativa processerna är 

i fokus när det gäller människans lärande och utveckling. 
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8. Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fått mig att fundera över varför inte arbetet med att förebygga 

stress hos barn har beforskats mer? Med detta menar jag, att när jag sökte tidigare 

forskning inom området hittade jag utredningen SOU 2006:77 och 

undersökningen som utfördes av SCB (2004). Båda skriver alarmerande om hur 

barn påverkas av stress i bland annat skola och i sitt sociala liv för övrigt. Det rör 

sig om stressbelastande faktorer så som ökad tid i förskola/fritids och barns 

minskade tid med föräldrar och engagerade vuxna, men även om samhällets 

förväntningar på de unga.  Författare som Ellneby (1999) och Henricsson (2006) 

berör också frågor om barns sociala liv och stressbelastning. Ellneby (1999) 

skriver en bok om barn och stress under nittiotalet. Det förefaller finnas ett fortsatt 

behov av forskning inom området stressbelastning hos barn och hur vi som vuxna 

i hem och skola kan förebygga den.  

 

Fokus i min studie har varit på stressbelastande faktorer under barnens fritid. Att 

studera stressbelastning hos barn i skolmiljön skulle komplettera bilden som min 

studie har fångat. Henricssons (2006) studie berör barns skolsituation, men fler 

studier behövs. En annan fråga att belysa är lärares upplevelser av stress och hur 

det påverkar skolsituationen för barnen. Den frågan blev inte besvarad i min 

studie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

29 
 

Referenser 

 

Christensen, P.H. (2002). Why More ´Quality Time´ is not on the Top of 

Children´s Lists: the ´Qualities of Time´ for Children. Children & Society, 16, 77-

88. 

 

Dahl, M. (2011). Barns sociala liv på fritidshemmet. En studie om 

praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter. (Lic.) Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ellenby, Y. (1999). Stressade barn och vad vi kan göra åt det.  Stockholm: Natur 

och Kultur. 

 

Haglund, B. (2009). Fritid som diskurs och innehåll. En problematisering av 

verksamheten vid ´afterschool prorograms´ och fritidshem. Pedagogisk forskning i 

Sverige, 14(1), 22-44. 

 

Henricsson, L. (2006). Warriors and worriers: development, protective and 

exacerbating factors in children with behavior problems: a study across the first 

six years of school (Diss.) Uppsala: Uppsala universitet. 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-6926 

Hämtad: 2012-09-10 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2012). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Nationalencyklopedin (u.u.). http://www.ne.se/stress Hämtad 2012-12-19. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

SCB (2004). Barnens tid med föräldrarna [Elektronisk resurs]. (Demografiska 

rapporter,1) Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB) Tillgänglig på Internet: 

http://www.scb.se/statistik/BE/LE0102/1990I02/LE0102_1990I02_BR_BE51ST0

401.pdf Hämtad:2012-12-06 

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Prisma. 

SOU (2006:77). Utredningen om ungdomars psykiska hälsa. Ungdomar, stress 

och psykisk ohälsa: analyser och förslag till åtgärder: slutbetänkande. 

Stockholm: Fritzes. http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf  

Hämtad: 2012-11-22. 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-6926
http://www.ne.se/stress
http://www.scb.se/statistik/BE/LE0102/1990I02/LE0102_1990I02_BR_BE51ST0401.pdf
http://www.scb.se/statistik/BE/LE0102/1990I02/LE0102_1990I02_BR_BE51ST0401.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/74/72/ff3f46fd.pdf


 

30 
 

Utbildningsdepartementet (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. lgr11 Stockholm: Fritzes 

 

Vetenskapsrådet (2010). Codex: Regler och riktlinjer vid forskning.  

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml (hämtad 2013-03-16)  

SOU 1994:4. God sed i forskningen. Stockholm: Liber. 

 

von Sivers, M. & Sjönell, G. (2007). Ditt barn, 0-8 år sjukdomar, stress och 

gränser. Västerås: Ica Bokförlag. 

 

Wissö, T. (2012). Småbarnsföräldrars vardagsliv. Omsorg, moral och socialt 

kapital. (Diss.) Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Bilaga 1 

Enkät till föräldrar med elever i årskurs två 

1. Anser du att ditt barn har för mycket läxor varje vecka? 

                        Ja                                      Nej 

2. Anser du att ni hinner genomföra läxorna i tid? 

                  Ja                                      Nej 

 

3. Känner du att du kan hjälpa ditt barn med läxorna? 

                  Ja                                      Nej 

 

4. Hur mycket tid lägger ni på läxor varje vecka? 

                                                             

    1-5 tim/v       5-10 tim/v     10-15 tim/v 

5. Har ditt barn några aktiviteter utanför skolan? 

                  Ja                                       Nej 

 

6. Om ni svarade ja på fråga 5. Vad har ditt barn för aktiviteter utanför skolan? 

Svar:                                                                               

7. Hur mycket tid per vecka lägger ni i så fall på aktiviteten/aktiviteterna? 

                                                                                      

1-5 tim/v          5-10 tim/v      10-15 tim/v      mer än 15 tim/v 

8. Hur mycket tid lägger ditt barn på att umgås med vänner per vecka? 

                                                                                      

1-5 tim/v          5-10 tim/v      10-15 tim/v      mer än 15 tim/v 

9. Hur mycket tid spenderar ditt barn framför dator per vecka? 

                                                                                   

1-5 tim/v          5-10 tim/v      10-15 tim/v      mer än 15 tim/v 

      Tack för att du medverkat till denna undersökning. 

Med vänlig hälsning 

Jenny Palm  

Lärarstudent Skövde Högskola HT 20 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml%0cBilaga
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Bilaga 2 

Hej 

Jag heter Jenny Palm och läser till lärare på Högskolan i Skövde. Jag läser nu min 

examenstermin där jag skriver en c-uppsatts. Jag skriver om den förändrade 

attityden hos barn och om en av faktorerna till detta kan bero på stress hos barn. 

Med förändrad attityd menar jag bland annat hårdare ord och tuffare jargong 

bland eleverna, något som förekommer i flera skolor över landet. 

Jag skulle behöva lite hjälp från vårdnadshavare om hur de upplever tiden hos 

barnen. Önskar ni göra övriga tillägg i enkäten går det bra att skriva på 

formulärets baksida. 

Ni svarar givetvis anonymt, de svar ni lämnar är det endast jag som kommer att 

se. I uppsatsen kommer varken skola eller ort att namnges utan endast refereras 

till en skola i Västra Götaland. 

 

Tack för ditt samarbete och din tid. 

Med vänlig hälsning 

Jenny Palm 
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Bilaga 3 

 

De frågor som ställdes till respondenterna var följande: 

1. Anser du att elevers attityd förändrats de senaste åren? (med attityd menar 

jag även jargong och språkbruk) 

2. Vad tror du det beror på? 

3. Tror du att barn idag känner att de har för höga krav på sig idag? ( Att 

barnen känner att de måste klara av mycket, att man glömmer av att 

barnaspekten och ser dem mer som vuxna) 

4. Anser du att det ökade IT användandet kan vara en av anledningarna till 

elevers förändrade attityd? 

5. Hur känner du inför att ge elever läxor? Känner du att samtliga av dina 

elever bör ha tid för läxorna du ger? 

6. Hur tänker du när du delar ut läxor? Ger du läxor efter vad eleven behöver 

utveckla eller har du ”stående” läxor varje vecka? 

7. Anpassar du elevernas läxor utifrån eleven som individ eller ger du en 

kollektiv läxa? Exempelvis läsläxa, två sidor i matteboken eller 10-

kamraterna i matematik?  

Dessa frågor har varit stommen i intervjuerna, samtidigt har jag använt mig av 

följdfrågor såsom: Varför då? Vad menar du då? Hur tror det påverkar eleverna?  

Vad tror du det beror på? 
 


