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Abstrakt  Syftet med studien är att identifiera aspekter av särskild betydelse för sam-

arbetsläxor inom ämnet svenska. Tidigare forskning visar både negativa 

och positiva effekter gällande läxanvändning. I Sverige diskuteras utanför-

skap för de elever utan stöd i hemmet. Dagens läxor bör träna både ämnes-

kunskaper och förmågor, samtidigt som den måste kunna vara genomför-

bar utifrån elevernas olika förutsättningar i hemmet. Samarbetsläxor har 

introducerats av Skolverket som ett läxalternativ. Samarbetsläxorna i stu-

dien konstruerades med eleverna. De videodokumenterades i samband 

med framförande av läxorna i klassen och i fokusgrupper. Deras vårdnads-

havare svarade på enkäter och i läxornas feedbacksrutor. Resultatet påvisar 

att majoriteten av eleverna och deras vårdnadshavare upplevde samarbets-

läxan som meningsfull, verklighetsförankrad, samt engagerande. Vidare 

upplevde majoriteten av båda parterna att samarbetsläxorna tränade både 

ämneskunskaper och förmågor hos eleverna. Samarbetsläxans flexibilitet 

minskar utanförskapet gällande de elevgrupper vars vårdnadshavare har 

hinder av olika slag, ex. språk eller funktionsnedsättningar. De elevgrupper 

som vidare möter svårigheter med samarbetsläxorna, är de vars vårdnads-

havare motsätter sig samarbete eller har tidsbrist. Även dessa elevgrupper 

kunde genomföra samarbetsläxorna, men stötte på fler hinder. Det fordras 

mer omfattande forskning på nationell nivå om samarbetsläxors eventuella 

nytta.  
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Förord  

Den här studien har genomförts som en avslutande del på vår lärarutbildning på Högskolan i Halm-

stad. Genom vårt intresse att kunna erbjuda varje elev en likvärdig skolgång, samt att vi kände att vi 

hade bristande kunskaper kring användande och utformande av läxor, har vårt val av forskning an-

gående samarbetsläxor vuxit fram.   

Vi valde att tillsammans hjälpas åt att arbeta fram och skriva samtliga delar i studien. Möjligheterna 

till att tillsammans kunna analysera och diskutera har vi ansett varit värdefulla och det har därför varit 

värt den extra tid det tagit. Vi vill tacka våra handledare Viktor Aldrin och Ingrid Gyllenlager som 

gett oss konstruktiv kritik och betydelsefulla råd under processens gång. Vi vill även passa på att tacka 

våra klasskamrater för den kamratrespons vi mottagit, det har varit givande att få respons från flera 

olika håll. Sist, men absolut inte minst, vill vi tacka våra respektive och andra närstående, som stöttat 

och varit förstående under alla dessa timmar och sena kvällar som vi skrivit på vårt arbete.  

Halmstad den 20 maj 2015 

Ann Källberg & Emelie Rex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Inledning 
Internationellt används läxor inom skolvärlden och har gjorts i Sverige sedan 1560-talet 

(Lundahl, 2004). Historiskt sett ansågs läxan vara till för att eleverna skulle lära sig saker ut-

antill eller som en disciplinerande åtgärd för de elever som uppförde sig dåligt och halkade 

efter i sitt skolarbete (Epstein & Voorhis, 2001). Dagens traditionella läxor (Definition på 

sid.8) har börjat skifta fokus och syfte, till att den ska befästa kunskaper, repetera samt för-

bereda eleverna för kommande lektion (Strandberg & Westlund, 2014). Samtidigt understry-

ker Skolverket (Björnsson, 2013) att undervisning bör träna elevers olika kognitiva och icke-

kognitiva förmågor dvs. förmågan att ta sig till ämneskunskaper, men också exempelvis de 

sociala och kommunikativa förmågorna. Björnsson (2013) påvisar komplexiteten för eleverna 

som i framtiden ska kunna klara sig själva i en modern, industrialiserad och urbaniserad värld. 

Han menar att för att effektivt kunna delta i detta samhälle krävs en mängd olika färdigheter 

såsom: behärska språk, förstå symboler, att kunna tänka både abstrakt, kritiskt och generellt, 

samt kunna vara flexibel osv. Därför menar Björnsson, att skolan bör ha som mål att: ”bidra 

till kompetenta, kunniga och kreativa personer som fungerar väl i samhälle och i arbetsliv 

och som vill fortsätta lära livet ut” (s.8). Liknande påstående återfinns i läroplanen (Skolver-

ket, 2011) som menar att undervisningen ska möjliggöra ett livslångt lärande för eleverna. 

Vidare återfinns vilka förmågor som ska ligga till grund för pedagogiska planeringar under 

syftesdelen av varje enskilt ämne (Skolverket, 2011). En annan aspekt gällande komplexitet i 

elevernas värld, är att undervisning under 1990-talet och 2000-talet har blivit mer par- och 

grupporienterad. Elever har dessutom fått större individuellt ansvar över sitt eget lärande 

(Strandberg & Westlund, 2014). Därför krävs det av eleverna kunskaper och förmågor som att 

kunna organisera och planera mer självständigt (Bembenutty, 2011). 

Schrat Carr (2013) menar att lärare i flera fall inte använder sig av läxan på rätt sätt. Detta på 

grund av den brist på tid som finns för lärare att läsa in sig på aktuell forskning. Kohn (2006), 

menar vidare att lärare inte är insatta i att konstruera läxor som effektivt tränar och utmanar 

eleverna. Detta har resulterat i att elever som kommer till skolan utan en färdig läxa, riskerar 

att få en orättvis stämpel på sig, samt att många elever känner ångest och får en dålig själv-

känsla (Voorhees, 2011). Det finns inget stöd i läroplanen (Strandberg & Westlund, 2014) 

kring användandet av läxor, och i de flesta lärarutbildningar ter sig läxan osynlig (Hellsten, 

1997), vilket innebär att det inte finns litteratur eller kurser som behandlar läxanvändning och 

dess syfte. Därmed har lärare och rektorer svårt att veta vilket förhållningssätt de ska ha 

gentemot användandet av läxor och hur de bör utformas (Strandberg & Westlund, 2014). 

Då vissa lärare upplever att skoltiden inte längre räcker till för att eleverna ska kunna till-

godogöra sig all kunskap, samt förmågor, och som respons på efterfrågan om mer forskning 

kring läxor, har Skolverket (Strandberg & Westlund, 2014) tagit fram ett material för att 

stödja lärare och rektorer, samt informera dem kring syfte, upplägg och användningsområden. 

Fördelar som forskning påvisar är att det går att överbrygga exkludering mellan de elever som 

kommer från olika socioekonomiska förhållanden genom lärarens vilja att interagera med 

vårdnadshavarna (Epstein & Voorhis, 2001; Marzano & Pickering, 2007; Redding, 2000; 

Schrat Carr, 2013). Strandberg & Westlund menar att lärarna spelar en viktig roll kring läx-

användandet. De påvisar att man ser en ökad effektivitet när eleverna och deras vårdnads-
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havare blir engagerade i skolgången och att detta möjliggörs genom samarbetet mellan skola 

och hem (2014). En annan positiv aspekt är att särskilt de äldre eleverna får högre resultat på 

sina prov och presterar allmänt bättre i skolan när de gör sina läxor (Epstein & Voorhis, 2001; 

Cooper, Robinson & Patall, 2006). För de yngre eleverna hjälper läxorna till att träna på att bli 

mer självreglerande (Ramdass och Zimmerman, 2011). Trots att studier påvisar att korrekt 

utformade läxor har en god effekt på elevers prestationer i skolarbetet, debatteras det flitigt på 

nationell nivå om elevers marginalisering och den kunskapsklyfta som ökar då elevernas för-

utsättningar ter sig så olika i hemmet (Strandberg & Westlund, 2014). Några kommuner har 

de senaste åren velat förbjuda läxanvändning, men politiskt har det hotats med lagförändring-

ar för att hindra dessa kommuner att gå igenom med detta (Helte, Lärarnas Tidning, 2014). I 

motsats till den traditionella läxan, har en ny typ av läxa, så kallad samarbetsläxa (Definition 

på sid.7) börjat introduceras av Skolverket (Strandberg & Westlund, 2014) som ett alternativ. 

1.1 Problemområde 
Dagens skola använder sig av traditionella läxor (Definition på sid.7) som kan bidra till ett 

utanförskap då förutsättningarna för att kunna få stöd hemifrån kan se olika ut för eleverna. 

Dessa läxor utgår ifrån att vårdnadshavarna besitter en viss akademisk kunskap för att de ska 

kunna stötta sina barn. Följande aspekter bör tas i beaktning då läxor konstrueras: att både 

kunskaper och förmågor tränas (Björnsson, 2013; Strandberg & Westlund, 2014), samtidigt 

som den måste kunna vara genomförbar utifrån elevernas olika förutsättningar i hemmet. Pro-

blemet idag är att traditionella läxor ofta inte tränar förmågor eller tar hänsyn till elevernas 

olika förutsättningar i hemmet. Vi ställer oss därför frågorna hur man kan lösa problemet med 

inkludering, och hur samarbetsläxan kan konstrueras för att kunna uppfylla de kriterier som 

krävs för att läxan ska kunna förmedla ett tydligt syfte för eleverna och deras vårdnadshavare, 

samtidigt som den blir meningsfull för alla parter. Liksom Schrat Carr (2013) menar vi att det 

kanske är mindre viktigt att fokusera på om vi ska använda läxor, utan istället på hur svensk-

läxor kan förbättras. Genom att ta del av elevers och deras vårdnadshavares upplevelser, kan 

det bidra till kunskaper om huruvida en samarbetsläxa kan möjliggöra inkludering och lika 

villkor. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera aspekter av särskild betydelse för samarbetsläxor inom 

ämnet svenska. 
 

1.3 Forskningsfrågor: 

 Hur upplever eleverna samarbetsläxor? 

 Hur upplever elevernas vårdnadshavare samarbetsläxor? 

 

1.4 Avgränsning 
Vi har avgränsat studien genom att endast fokusera på elever och deras vårdnadshavares syn 

på fyra så kallade samarbetsläxor inom svenskämnet. Studien inkluderar endast elever i de 

yngre åldrarna, årskurs 1-2. Den avgränsar sig ytterligare då det empiriska materialet samla-

des in på två skilda skolor med socioekonomiska och språkliga skillnader. 
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2. Bakgrund 
Nedan kommer en presentation av centrala begrepp i studien att presenteras. Detta för att läsa-

ren enklare ska kunna följa med i resterande text. I kapitlet presenteras också tidigare forsk-

ning angående vikten av samarbete mellan skola och hem, hur en effektiv läxa bör vara upp-

byggd och vad den bör bestå av, samt en redogörelse över hur det sociokulturella perspektivet 

kan ses i relation till samarbetsläxan. 

2.1 Definition av traditionell läxa 
Då nuvarande läroplan (Skolverket, 2011) inte tillhandahåller någon information om vad en 

läxa är eller hur den ska vara utformad så har vi valt att använda oss av Österlinds (2001) de-

finition av traditionella läxor. Hon menar att en traditionell läxa består av ”rutinartade öv-

ningsuppgifter, i kombination med att läsa större textavsnitt och skriva sammanfattningar och 

uppsatser” (s.27). Inom svenskämnet definierar hon läxan som ordmemorering, författa text 

eller bokläsning. Liksom Österlinds definition av den traditionella läxan, ämnar vi i vår studie 

att vidare definiera den som en läxa bestående av repetitionsövningar, där läxan inte tydligt 

knyts till läroplanen och ämnets syfte. Vidare definieras den traditionella läxan som en läxa 

som endast fokuserar på ämneskunskaper och inte på de förmågor som nämns i läroplanen 

(Skolverket, 2011). 

2.2 Definition av samarbetsläxa 
En samarbetsläxa kan förklaras som en samarbetsuppgift där vårdnadshavare eller annan 

vuxen delger sina tankar, minnen och erfarenheter, och där det finns en interaktion elever, 

vårdnadshavare och lärare emellan (National Network of Partnership Schools, Johns Hopkins 

University, 2009). 

I denna studie syftar samarbetsläxan på interaktion och kommunikation mellan elev och 

vuxen utan inblandning av IKT
1
. Internationellt sett används begreppet interaktiv läxa, men 

på nationell nivå har Myndigheten för Skolutveckling (Nilsson, 2013) och Skolverket 

(Strandberg & Westlund, 2014) börjat skilja på begreppen samarbetsläxa och interaktiv läxa. 

Efter- som vår studie baserar sig på läxor som inte nödvändigtvis involverar IKT, så kommer 

dessa läxor att benämnas som samarbetsläxor för att minimera risken att läsaren annars kan 

anta att läxan baserar sig på metoden ”flipped classroom”, som innebär att eleverna får i läxa 

att inför en lektion ta del av en instruktion, genomgång eller förklaring genom IKT, för att 

sedan ha tillgång till lärarens och gruppens stöd när innehållet ska bearbetas i klassrummet 

(Strandberg & Westlund, 2014). 

2.3 Definition av meningsfull läxa 
Bembenutty (2011) definierar en meningsfull läxa som en utmaning där eleverna reflekterar 

kring viktiga frågor samt tillämpar sina kunskaper och färdigheter i att lösa problem. Utöver 

Bembenuttys definition menar vi att en meningsfull läxa innebär en uppgift där eleverna och 

vårdnadshavarna tydligt kan förstå vad läxan ska träna eleven på och varför. Vidare definieras 

                                                           
1
 IKT står för Informations- och Kommunikationsteknik, här menande en undervisning där ny teknik i form av 

datorer, Ipads och videodokumentation är involverad.  
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en meningsfull läxa som en uppgift där eleverna och vårdnadshavarna känner motivation ge-

nom lust och kreativitet.  

2.4 Samarbete mellan hem och skola 
För att både en traditionell läxa och en samarbetsläxa inom svenskämnet ska kunna anses vara 

givande och effektiv, och för att den överhuvudtaget ska kunna genomföras efter skoltid, 

krävs det att flera olika faktorer ska fungera (Schrat Carr, 2013).  Det krävs en organisering så 

att det finns möjlighet för eleverna att förstå innebörden av läxan, och i vissa fall kan det krä-

vas att eleven har tillgång till teknologi i form av dator. Läroplanen (Skolverket, 2011) lyfter 

att den svenska skolan idag måste anpassa sig efter det mångkulturella samhälle som Sverige 

börjar utvecklas till. Det betyder också att det finns vårdnadshavare som inte har svenska som 

modersmål och som kanske inte ens kan förstå svenska över huvudtaget. Myndigheten för 

Skolutveckling (Nilsson, 2013) menar att kommunikation mellan hem och skola är viktig för 

att elevers, framförallt andraspråkselevers, lärande och trivsel ska kunna bli så optimal som 

möjligt. I vår provanalys (Källberg & Rex, 2015) inkluderades flerspråkiga elever och deras 

vårdnadshavare, och i den framkommer det bland annat att dessa elever och vårdnadshavare 

uppskattade samarbetsläxan de fick ta del av, då det gick att anpassa läxan efter deras språk.  

Voorhis (2004) har i sin forskning om samarbetsläxor (benämnd som ”interactive 

homework”) påvisat att samarbetet som krävs mellan skola och hem förenklades efter att bar-

nen fått ta del av samarbetsläxor. Både elever och vårdnadshavare visade ett större engage-

mang till den här typen av läxa jämfört med tidigare. Ett krav var att läxan skulle utformas så 

att den kunde bli föremål för samtal och deltagande i hemmet. Moll (2000, refererad i Strand-

berg, 2013) har i sin forskning kommit fram till att läxor som användes som en kunskap mel-

lan skola och hem genererade ett stöd i undervisningen. Resultatet visade att elever och deras 

familjer ägde rika resurser gällande erfarenheter av olika traditioner, kulturer samt kunskaper 

som inte alltid läraren besatt. Dessa resurser och kunskaper gav i sin tur eleverna en högre 

kvalité på sin undervisning jämfört med elever från medelklassfamiljer som inte fick ta del av 

den här typen av läxor (a.a.). Nationell forskning (Strandberg, 2013) visar att det går att ut-

vinna mycket positivt ur ett samarbete mellan hem och skola, framförallt på skolor med fler-

språkiga elever. 

I debatterna som förs kring användandet av läxor är elevers olika förutsättningar i hemmet ett 

återkommande argument emot läxor (Strandberg & Westlund, 2014). Epstein & Voorhis, 

(2001) menar att lärare som valt att utforma läxor som engagerar vårdnadshavarna att delta i 

deras barns läxläsning, oftare anser att alla vårdnadshavare kan hjälpa sina barn med läxorna, 

oavsett utbildning eller bakgrund. Lärare som använder sig av mer traditionella läxor menar 

tvärtom, att vårdnadshavare som inte har utbildning, inte är lika intresserade eller kapabla att 

hjälpa sina barn. 

2.5 Samarbetsläxors utformning 
För att en samarbetsläxa ska vara genomförbar och kunna nå sitt syfte finns det vissa kriterier 

som måste uppfyllas när den blir designad. Ett av kriterierna är att eleven är den som äger 

läxan, medan elevens vårdnadshavare tar rollen som medaktör. Vårdnadshavaren har inte till 

uppgift att undervisa sitt barn och ska inte behöva ha akademiska förkunskaper inom ämnet 



8 
 

(Epstein & Voorhis, 2001; Strandberg, 2013). För att vårdnadshavarna ska kunna involveras i 

samarbetsläxan krävs det att rektor och/eller lärare informerar dem om läxans upplägg och 

syfte (a.a.). En annan viktig del är tidsaspekten. Eftersom samarbetsläxan ibland kan ta längre 

tid att genomföra ska den helst inte ges oftare än en gång i veckan och planeras så att den inte 

behövs genomföras över en helg. Vidare ska läxan innehålla instruktioner som är enkla för 

eleven att förklara för sina vårdnadshavare. Epstein och Voorhis (2001) poängterar att läxan 

inte får innehålla moment som kan kräva en kostnad för familjerna. En annan viktig bestånds-

del av samarbetsläxan är att det ska finnas en möjlighet för vårdnadshavare att ge respons på 

hur läxan upplevts, eller för att kunna ställa frågor till läraren. Detta för att en kontinuerlig 

kontakt ska kunna upprätthållas, men också för att läraren ska ha en möjlighet att kunna för-

bättra läxan utifrån responsen (Epstein & Voorhis, 2001). 

2.6 Hur läxan kan göras effektiv och motiverande 
För att elever och deras vårdnadshavare ska kunna känna sig motiverade till att genomföra en 

läxa behöver i första hand lärare förstå hur en effektiv läxa struktureras upp och vad den inne-

håller (Schrat Carr, 2013). Vatterott (2010) menar att en effektiv läxa bör innehålla ett tydligt 

syfte, alltså att läxan ska vara meningsfull och att eleven förstår varför hen ska träna på detta. 

Samarbetsläxan ska vara effektiv på det sättet att den ska ge eleverna en känsla av ägandeskap 

och kompetens, samt en möjlighet till att vara estetisk. En läxa ska ges till eleverna när den 

fyller ett klart syfte. Vidare är det viktigt att läraren ger en feedback på elevens genomförda 

läxa där fokus ska ligga på det som eleven visar att hen förstår (Redding, 2000). Forskning 

(Walberg, Paschal & Weinstein, 2003) påvisar att elever med lägre socioekonomisk standard 

som genomför sina läxor kontinuerligt, har stor framgång i skolan och att feedback på dessa 

utförda läxor har en betydande roll på huruvida läxor ska bidra till ett ökat lärande eller inte. 

Uppgifterna i läxan bör ligga på en sådan nivå, att eleverna ska få en möjlighet att utmanas 

innehållsmässigt, och inte kräva andra förkunskaper kring det som läxan tar upp (Strandberg 

& Westlund, 2014). På så sätt skapas bättre förutsättningar för att eleverna ska tycka om att 

genomföra sina läxor. Läroplanen förespråkar att en lärare hela tiden ska anpassa sin under-

visning efter sina elevers olika kunskapsnivåer (Skolverket, 2011). På grund av att eleverna 

har kommit olika långt i sin kunskapsutveckling så bör därför en effektiv läxa vara utformad 

så att den går att individanpassa. Sammanfattningsvis menar Vatterott (2010) att en effektiv 

läxa ska vara meningsfull, genomförbar, inbjudande och personlig. 

2.7 Samarbetsläxan i relation till det sociokulturella perspektivet. 
Säljö (2010) menar att samtalet och samspelet mellan två eller flera individer är den viktigaste 

grunden för lärande. Detta eftersom de kan få ta del av varandras erfarenheter och berättelser. 

Vygotskij (refererad i Säljö, 2010) menar att ojämnlikhet hos individer är en förutsättning för 

att språkandet i en grupp ska utmanas. Det vill säga, att i ett klassrum där läraren tar tillvara 

på elevernas olika kunskaper och tolkningar, samt ser eleverna som en resurs, så kan det bidra 

till ett stort utbyte av kunskap. Med detta i beaktning kan det antas att detta lärandeperspektiv 

är viktigt att ha i åtanke inte bara i undervisning, utan även vid utformning av läxor, framför-

allt inom språk, såsom svenska. Då samarbetsläxorna bygger på interaktion i form av dialoger 
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mellan eleverna, vårdnadshavarna, och deras lärare, kan det antas att de möjliggör ett stort 

kunskapsutbyte. 

3. Metod och Databearbetning 
I detta kapitel presenteras studiens design, urval, datainsamling, databearbetning samt studi-

ens tillförlitlighet. Data samlades in i samband med vår slutpraktik och valda delar av materi-

alet användes till vår provanalys (Källberg & Rex, 2015), medan allt material har använts som 

empiri till detta examensarbete. I Bilaga 2 finns en detaljerad redogörelse gällande prov-

analysens bakgrund, genomförande och etiska aspekter. Här redogörs för de metoder som vi 

använt oss av för att samla in data under vår provanalys, samt hur samarbetsläxorna konstrue-

rades tillsammans med eleverna. 

3.1 Urval 
Studien genomfördes på två olika skolor med olika profiler i sydvästra Sverige. Den ena sko-

lan är en multikulturell skola belägen i en storstad, och den andra skolan har få andraspråks- 

elever och är belägen ute på landsbygden. Deltagarna i studien var 31 elever i åk 1-2, samt 23 

föräldrapar. 

3.2 Metod av datainsamling 
Vi valde att inleda provanalysen med att videodokumentera elevernas läxredovisningar, som 

genomfördes i respektive klassrum. Detta gjorde vi med samtliga elever vid samtliga redovis-

ningstillfällen. Fokus låg på elevernas individuella upplevelser kring samarbetsläxorna. Ett 

par dagar efter att eleverna hade framfört de båda samarbetsläxorna, sattes de ner i fokusgrup-

per. Att fokusgruppsdiskussionerna fördes som en avslutande del kom sig naturligt, eftersom 

det var först efter att samarbetsläxorna genomförts som de kunde diskuteras. Diskussionerna 

fördes i ett grupprum, respektive ett tomt klassrum. Under fokusgruppssamtalen fick eleverna 

diskutera och jämföra de båda samarbetsläxorna med varandra, samt diskutera samarbetsläx-

ornas upplägg. Vårdnadshavarnas responser via enkäterna (Bilaga 10) och samarbetsläxornas 

feedbacksrutor, samlades in kontinuerligt under forskningens gång. 

Vi valde att dokumentera med hjälp av videoinspelningar. Björndal (2005) menar att det är 

lätt att missa viktig information om man endast observerar undervisning. Eftersom vi själva 

ställde frågor till eleverna och ledde fokusgrupperna, fanns det risker att vi kunde förlora vik-

tig data om vi inte videodokumenterade dem. Då empirin bestod av elevers upplevelser och 

tankar som är svåra att bokstavligen återskapa ur minnet, ansåg vi att även det var en anled-

ning till varför vi skulle välja videoinspelning som dokumentation. Bryman (2011, s.449-450) 

menar att videodokumentation av en gruppkonstellation kan innebära svårigheter i att både ta 

till sig av vad som sägs, hur det sägs och av vem som säger det på samma gång. Tänkbara 

begränsningar med videoinspelning som dokumentation kan bland annat vara att flera elever 

pratar i mun på varandra och skapar en ”ljudmatta” (Björndal, 2005).  Detta problem minime-

rades genom att eleverna tilldelades en talpinne. En annan begränsning kan vara att videoin-

spelningens kvalité är dålig. Därför kompletterade vi med röstinspelning samtidigt. 

Då data samlades in på två separata skolor, dokumenterade vi det som vi ansåg vara relevant i 

form av dagboksskrivande (exempel i Bilagor 1a, 1b). Möller (refererad i Björndal, 2005) 
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lyfter fram lärarens erfarenheter av loggboksskrivande som positivt. Han menar att när lärarna 

tar sig tid att reflektera över dagens innehåll kan de även hitta lösningar på problem som tidi-

gare varit svåra att lösa. Det kan därför antas att dagboksskrivande ger liknande fördelar i en 

forskningsprocess. Med detta i beaktning valde vi att använda oss av denna metod. Dels för 

att kunna delge varandra om vad vi hade upplevt under veckornas gång, men också för att vi 

hoppades kunna lösa eventuella problem genom att avsätta en tid varje dag till dagboksskri-

vande. 

Bryman (2011, s.449) förklarar att en fördel med att använda sig av fokusgrupper kan vara att 

observatören får fram mer information i jämförelse med en vanlig intervju. Det vill säga, det 

är större chans att elevernas responser blir mindre förutsägbara och deras upplevelser får 

större utrymme i fokusgruppen. Morgan (refererad i Bryman, 2011,s.453) menar att den van-

liga gruppstorleken på sex till tio deltagare i en fokusgrupp gör det svårt att få igång en dis-

kussion. Då vi var tidsmässigt begränsade bestämde vi att våra fokusgrupper skulle innehålla 

högst sex elever i varje grupp. Vi som gruppledare strävade efter att låta elevernas diskussion-

er få flyta på, men vi såg till att fokus låg på det tänkta diskussionsämnet. Vi förberedde semi-

strukturerade frågor som underlag för diskussionen (Bilaga 3). Då våra deltagare bestod av 

barn i de yngre åldrarna valde vi att använda kopior på läxorna som stöd för diskussionen. Vi 

utgick ifrån Brymans (2011, s.465) checklista över förberedelser inför en fokusgrupp som 

lyfter fram vikten av föreberedelserna inför ett fokusgruppssamtal, såsom exempelvis frågor, 

klädsel, plats och tid. 

Av 23 deltagande föräldrapar svarade 17 på enkäterna och resterande 6 föräldrapar gav re-

sponser via feedbacksrutorna på de tre samarbetsläxorna (Bilagor 5,6). 3 av de deltagande 

föräldraparen svarade på både enkäten och gav responser. För att möjliggöra att samtliga 

vårdnadshavare skulle kunna svara på enkäten, översattes en av dessa till arabiska med hän-

syn till att en vårdnadshavare ännu inte tillgodogjort sig tillräckliga kunskaper inom det 

svenska språket. En vårdnadshavare med funktionshinder intervjuades istället. Valet av att 

använda oss av enkäter var en svår avvägning. Björndal (2005) påvisar att det finns både för- 

och nackdelar, men med denna metod menar han att man riskerar att få ytligare svar än om 

personerna skulle intervjuas. Vidare menar han att med denna metod utesluts möjligheten att 

reda ut missförstånd. Fördelarna med enkäter som metod är att empirin redan finns i skriftlig 

form och att det därför inte kräver lika mycket tid att bearbeta. Detta leder till att man kan 

involvera fler personer och få mer precis information. Då vår tid på praktiken var tidsbegrän-

sad och vi visste att det skulle vara svårt att få till intervjuer med så många föräldrapar, valde 

vi att skicka enkäter till vårdnadshavarna. För att få ut djupare information från vårdnads- 

havarna valde vi att ställa öppna frågor vilket Björndal (2005) menar ger mer nyanserade svar. 

För att kunna få ändamålsenliga svar valde vi att undvika främmande ord och begrepp, då 

Björndal (a.a.) pekar på att tydliga och enkla frågor ger vettiga svar. 

Då Säf & Bjurenfalk (2011) menar att resultatet påverkas av vilken tid under skoldagen som 

undervisning genomförs, kan det antas att detsamma gäller att diskutera i fokusgrupper. Detta 

märkte vi av då en av oss genomförde fokusgruppssamtal med eleverna strax innan lunch, 

medan det på den andra skolan genomfördes efter lunch och rast. Eleverna på den sistnämnda 

skolan hade mer energi och kunde enklare fokusera på diskussionerna. Vi anser att elevernas 
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åsikter inte påverkats av detta, men det framkom att de elever som genomförde fokusgrupps-

diskussionerna innan lunch inte utvecklade sina resonemang lika mycket jämfört med elever-

na på den andra skolan. 

Bengtsson, Hjorth, Sandberg och Thelander (1998) menar att förtroendet mellan den vuxne 

intervjuaren och det intervjuade barnet är viktig att bygga upp. Då båda klasserna var nya för 

oss, ansåg vi att det fanns en viss risk att detta skulle påverka vårt resultat, eftersom eleverna 

då kunde vara blyga och återhållsamma. Därför väntade vi med att inleda vår dokumentation i 

två veckor tills vi upplevde att vi hade fått en god kontakt med eleverna. 

Då vi valt att dokumentera med videokamera fanns det risk att eleverna, och därmed resulta-

tet, skulle påverkas av kamerans närvaro. Björndal (2005) menar dock att elever oftast snabbt 

glömmer bort kamerans närvaro. Detta stämmer väl överens med våra upplevelser. Vissa ele-

ver ville gärna till en början göra grimaser framför kameran och andra elever var tystlåtna. 

Efter ett fåtal minuter uppträdde dock samtliga elever som om det vore en vanlig lektion eller 

aktivitet. 

3.3 Databearbetning 

Empirin analyserades med hjälp av Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativa innehålls -

analys med en induktiv ansats, d.v.s. en analys som har som mål att objektivt analysera män-

niskors berättelser om sina upplevelser, och där lite eller ingen forskning är gjord kring om- 

rådet. Då vår studie baseras på elevers och vårdnadshavares upplevelser är en induktiv ansats 

lämplig att utgå ifrån. 

Vi konstruerade en tabell (Tabell 1) som påminner om Graneheims och Lundmans (2004) 

exempel på hur man kan strukturera upp databearbetningen inom en induktiv innehållsanalys. 

Tabell 1- Exempel på databearbetning inom induktiv innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

När all data var insamlad började processen av att gå igenom empirin. Detta gjorde vi till-

sammans ett flertal gånger. Först genom att titta på vår videodokumentation av fokusgrupps-

diskussioner och elevernas läxredovisningar. Vi observerade videodokumentationerna utan att 
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att vi granskat videodokumentationerna och jämfört varandras anteckningar, började proces-

sen av att läsa igenom det materialet som innehöll vårdnadshavarnas upplevelser och åsikter, 

samt deras responser på samarbetsläxorna. Vi inledde genom att läsa igenom samtliga enkäter 

och responser flera gånger för att bli förtrogna med vårt material. Vi valde ut citat och fraser 

från samtlig empiri som svarade mot syfte och frågeställningar i vår studie och skrev in dem i 

databearbetningstabellen (Bilaga 4). Därefter sorterade vi upp empirin utefter de frågor de 

fick i fokusgrupperna, samt läxredovisningarna. Svaren jämfördes sedan med varandra för att 

kunna urskilja mönster. Samma process följdes med enkätsvaren, samt läxresponserna. 

När vi ansåg att vi var väl förtrogna med materialet, inledde vi processen med att kondensera 

fraserna till att bara innehålla ett sammanfattande ord. Detta för att vi enklare skulle kunna 

sortera upp fraserna som skulle kunna höra ihop med en kategori. Sist, konstruerades katego-

rier som svarade till vårt syfte och som definierade skillnader och mönster. Ahrne & Svensson 

(2011, s.202) menar att det finns en svårighet mellan att balansera vad som ska reduceras bort 

och vad som ska inkluderas. De (a.a.) påvisar att författaren inte kan välja bort material utan 

att ha tänkt igenom det väl, då det annars kan finnas en risk att resultatet kan bli missvisande 

eller ett önsketänkande. Med detta i åtanke valde vi att inkludera empiri som berör både posi-

tiva och negativa responser och upplevelser. Empirin som vi till slut valde att inkludera i stu-

dien bestod av majoritetsupplevelser eller upplevelser/åsikter som talade emot majoriteten. 

Citaten valde vi ut antingen för att de tydligt framhävde åsikterna, motsvarade syftet med stu-

dien, eller för att de berikade texten. Då vårt syfte med studien var att undersöka dels elever-

nas upplevelser kring samarbetsläxorna, men också deras vårdnadshavares upplevelser, valde 

vi att inte enbart framföra resultatet uppdelat i olika kategorier, utan även att särskilja på ele-

vernas perspektiv från vårdnadshavarnas perspektiv. Detta för att läsaren lättare skulle kunna 

orientera sig i resultatdelen. 

Vi tolkade innehållet med stöd av Säljös (2010) sätt att se på ett Sociokulturellt perspektiv. 

Detta eftersom samarbetsläxan grundar sig på interaktion mellan minst två personer. Eftersom 

vi försökte analysera prov-analysens data så objektivt som möjligt, möjliggör vi för ett resul-

tat som blir mindre snedvridet. Detta innebär att vi inte sållat bort data som kunnat tala emot 

användningen av en samarbetsläxa. Då vi hade rollen som forskare fanns det en risk att ele-

verna höll inne med negativ respons gällande samarbetsläxorna eftersom eleverna konstrue-

rade läxorna tillsammans med oss. Dock upplevde vi båda att eleverna inte var återhållsamma 

med sina tankar och känslor, då vi även fick negativ respons från några av dem. 

3.4 Studiens tillförlitlighet 

För att denna studie ska vara tillförlitlig och giltig har vi beaktat följande aspekter såsom 

Bryman (2011, s.351-356) och Ahrne & Svensson (2011, s.27, 29) anvisar:  

Trovärdighet: 

En studies trovärdighet vilar dels på om författarna har följt de vetenskapliga reglerna som 

finns inom kvalitativ forskning, och dels om deltagarna i studien fått möjlighet att ta del av 

resultatet, samt att få möjlighet att godkänna det eller ändra eventuella fel. 
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I vår studie har vi utgått från Halmstad Högskolas riktlinjer och vetenskaplig litteratur som 

behandlar riktlinjer för vetenskapligt skrivande. Denna del av trovärdighetsaspekten anser vi 

vara stark. Däremot blir vår studie mindre trovärdig, eftersom eleverna och vårdnadshavarna 

inte getts möjlighet att godkänna eller påverka resultatet, dock har en av elevernas lärare god-

känt provanalysen som vår studie vilar på. Vi anser därför att vår studie fortfarande är trovär-

dig. 

Överförbarhet: 

Ahrne och Svensson menar att ett sätt att påvisa generaliserbarheten av en studies resultat, kan 

vara att jämföra den med andra studiers resultat. Vi anser att vår studie är generaliserbar då 

flera tidigare forskningar som gjorts, påvisar liknande resultat. Dock kan det tänkas att över-

förbarheten påverkas av att de flesta av dessa studier har genomförts på internationell nivå. 

Därmed kan kulturella skillnader gällande familjesituationer och skolmiljö påverka resultatet 

något. 

Pålitlighet:  

En studies pålitlighet baseras dels på hur noggranna författarna har varit med att redogöra för 

processen i utformandet av studiens olika delar och dels på hur korrekta slutsatserna är. Vi 

anser att vår studie har en hög pålitlighet, då vi har redogjort för alla steg i processen. Detta 

för att läsaren, men även vi, ska kunna följa varje steg i processen, och för att kunna föra en 

kritisk diskussion av texten så att den kan bli granskad. 

Styrka och konfirmera:  

Vi bedyrar att vi under hela processen har agerat i god tro, d.v.s. att vi har försökt att vara 

objektiva för att hindra att personliga värderingar skulle påverka vår studie. 

4. Resultat och Analys 
Nedan kommer studiens resultat presenteras utifrån följande konstruerade kategorier: En me-

ningsfull läxa, interaktion i samarbetsläxan, möjliga hinder, samt samarbetsläxans förankring 

till verklighet. Varje kategori består dels av elevernas upplevelser och dels deras vårdnadsha-

vares. Elever kommer benämnas som E. och vårdnadshavarna som V. 

 

4.1 En meningsfull läxa 
4.1.1 Elevperspektiv 

Analysen av diskussionerna under fokusgrupperna visar att majoriteten av eleverna ansåg att 

samarbetsläxan varit rolig och meningsfull att genomföra. Ett av argumenten som flera elever 

uppgett vid fokusgruppsdiskussionerna var att det har varit roligt att kunna svara på frågor 

kring deras egna uppfattningar om samarbetsläxan samt genomförandet av den. Ett annat ar-

gument till varför samarbetsläxan har varit meningsfull är att själva interaktionen mellan ele-

ven och dess vårdnadshavare eller annan utvald vuxen värdesattes. Flera elever uttryckte att 

interaktionen mellan dem och deras vårdnadshavare innebar en lekfullhet som vid vissa till-
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fällen till och med gjorde att de började interagera mer i vardagen. Några elever i åk 1 disku-

terade i fokusgrupperna över vad som varit bra med de här läxorna: 

E: 1  Det var att baka o den hemlige påsen /dessutom får du ju smaka själv.  

E: 2 Det var då vi [hela klassen] fick smaka på [namn] kaka. Och så (paus) äh 

(paus) det kommer att vara kul att smaka på [ett annat barns namn] muffins.  

E: 3 Jo kolla, när jag går hem och säger mamma kan vi göra läxan, mamma kan 

vi göra läxan. Då kommer jag att tjata.  

E: 11  Alltså, de vanliga läxorna är väldigt roliga och jag tror att de [samarbetsläx-

orna] blir lite roligare för att dom (paus) jag tycker att dom är roligare än 

dom vanliga för att man gör ju mer saker och dom andra kommer man ju 

tröttna på lite. Då gör man ju nya saker när man gör dom läxorna [samar-

betsläxorna].  

En faktor till varför majoriteten av eleverna ansåg att samarbetsläxan var meningsfull var för 

att den innehöll praktiska moment, så som bakning, skattjakt, argumentation med mera. Flera 

elever uttryckte under fokusgruppssamtalen och läxredovisningarna att det nästan kändes som 

en lek när de genomförde läxorna, samtidigt som de upplevde att de tränade på de förmågor 

som läxorna hade till syfte att träna. Majoriteten av eleverna upplevde att de hade blivit säk-

rare på att antingen beskriva, instruera eller argumentera genom samarbetsläxorna. En elev 

menade att samarbetsläxorna som berörde instruktioner och beskrivande texter var roliga, och 

att:  

E: 1 Och då fick jag ju också läsa [receptet]. Och då det med den hemlige påsen 

var det att skriva (paus) äh (paus) vad säger man? [eleven omformulerar sig] 

beskriva. 

I analysen av fokusgruppernas diskussioner ansåg flera elever att det varit värdefullt att få 

vara med och utforma samarbetsläxan. Då vi frågade eleverna i fokusgrupperna om deras 

upplevelser kring att få vara med och påverka läxorna fick vi följande svar: 

E: 5  Att det var kul (paus) för jag fick vara med och bestämma om en läxa som 

jag tycker om. 

E: 6 Jag tycker det bra att få vara med om att bestämma om vad vi skulle göra för 

då vet man i alla fall lite om vad man ska göra och komma ihåg det. Och vi 

brukar inte få bestämma så jättemycket. 

E: 7 Det känns bra att få vara med och bestämma.  

Detta tolkar vi som att eleverna anser att elevinflytande är viktigt och att processen av att 

skapa läxorna ger dem en bättre förståelse för samarbetsläxornas syfte. Vidare kan det tolkas 

att processen stöder eleverna i att komma ihåg hur läxan skulle genomföras hemma. Utifrån 

elevernas svar ser vi att de nog inte vanligtvis är vana vid att vara med att bestämma över sina 

läxor. Just elevinflytandet var mycket uppskattat av majoriteten av eleverna. 
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4.1.2 Vårdnadshavares  perspektiv 

Ur analysen framgick det att vårdnadshavarna eller annan anhörig till eleverna, upplevde att 

deras barn tyckte att samarbetsläxorna var roliga och engagerande. En vårdnadshavare ut-

trycker som svar på frågan: Hur har du märkt att ditt barn har/inte har varit engagerad i sam-

arbetsläxan? 

V: 1  Ja han [barnet] har varit engagerad i detta. Bakningen var kul för då blev de 

något gott plus att han märker att han kan läsa annat än läsböcker.  

En annan vårdnadshavare svarar på samma fråga: 

V: 2  [Barnet] satt och pysslade länge innan vi gick på skattjakten. 

På feedbacksrutan på en av samarbetsläxorna uttryckte vårdnadshavaren sitt barns engage-

mang så här: 

V:3  Bra läxa. Han tyckte det var roligt. Inget vi behövde tjata om att bli gjort. 

Vi tolkar dessa uttalanden som att vårdnadshavarna ansett att samarbetsläxan varit menings-

full för deras barn att genomföra, och att beståndsdelarna till lustfullheten kommer sig av att 

samarbetsläxan genomförts praktiskt med moment som är elevnära. Vidare har det i flera en-

kätsvar från vårdnadshavarna framkommit att de uppskattat läxans möjligheter till kreativitet. 

En vårdnadshavare uttrycker:  

V:4  Trevligt med lite kreativ variant av läxa. 

En fördel som lyftes fram av en annan vårdnadshavare var att samarbetsläxan är annorlunda 

upplagd och inte bara tagen ur en bok, och att läxan hjälper barnet att tänka till. Trots att ma-

joriteten av vårdnadshavarna upplevde samarbetsläxan som rolig, engagerade och kreativ så 

har det i enkätsvaren även framkommit att ett fåtal vårdnadshavare ansett att samarbetsläxan 

inte bidragit till ett större engagemang än vanligt hos sitt barn. Detta kan tolkas på flera olika 

sätt. En tolkning är att eleverna vanligtvis anser att läxorna är roliga att genomföra och att 

vårdnadshavarna därför inte kunnat se någon större skillnad i deras engagemang. En annan 

tolkning kan vara att upplägget på samarbetsläxan inte tilltalar elevens personliga lärostil. 

Majoriteten av eleverna upplevde att de hade blivit säkrare på att beskriva, instruera eller ar-

gumentera när de jobbade med samarbetsläxan.  Även flera av vårdnadshavarna upplevde att 

deras barn hade tränat på förmågan att kunna beskriva, kunna ge instruktioner, uttrycka sig, 

planera, läsa flytande och kunna uttrycka sig muntligt/skriftligt. Följande citat från en vård-

nadshavare lyfter fram just dessa positiva aspekter med samarbetsläxorna: 

V:11 Fördelar är att barnet tränar olika sammanhang, skriva, prata, argumentera i 

en trygg miljö. 

Detta tyder på att en väl utformad samarbetsläxa möjliggör för eleverna att träna på ämnes-

kunskaper och förmågor.   
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4.2 Interaktion i samarbetsläxan 
4.2.1 Elevperspektiv 

Flera elever uttryckte att de kände entusiasm (glädje, roligt, kul) över att få genomföra sin 

samarbetsläxa tillsammans med sina vårdnadshavare. Det framkom i intervjuerna som gjordes 

i samband med läxredovisningarna, att några elever tagit chansen att göra läxan tillsammans 

med en annan anhörig. En elev uttryckte att hen lärt sig mer om sin mormors liv genom att 

hen valde att intervjua just henne om hur posten fungerade när hon var liten. Det kan tolkas 

som att interaktion eleven och hens mormor emellan, möjliggjorde ett lärande för både eleven, 

men också för gruppen, då den lånade kunskapen från mormodern synliggjordes för dem. 

I vissa fall upplevde eleverna att samarbetsläxan engagerade flera familjemedlemmar, eller 

ledde till fler aktiviteter utöver den som läxan innehöll. En elev sade vid intervjun i samband 

med läxredovisningen: 

E: 10  Jag gjorde den [skattjakten] med mormor, pappa och min storebrorsa/…/ 

och skatten var en kladdkaka/…/ jag bakade kladdkakan hos mor-

mor/…/sedan gjorde de en skattjakt åt mig. Skatten var godiset på en hylla” 

Trots att samtliga elever upplevde att samarbetsläxan var rolig att genomföra och att de såg 

fram emot att få göra den tillsammans med en anhörig, uttryckte några elever besvikelse över 

att den vuxne prioriterade andra saker så som matlagning, sport på tv eller tv-spel. Någon elev 

uttryckte även att vårdnadshavaren varit irriterad under genomförandet. Eleven förklarade det 

genom att det var på grund av vardaglig stress. En elev uttryckte att hen kände sig frustrerad 

över hens vårdnadshavares svårigheter att lägga bort mobilen och fokusera på läxarbetet. Ef-

tersom detta är upplevelser hos barn som är 7-8 år gamla kan dessa situationer tolkas på flera 

olika sätt. Antingen är eleven besviken över att vårdnadshavaren inte prioriterat elevens läxa, 

eller så kan det tyda på att eleverna upplever att om det första försöket till att genomföra sam-

arbetsläxan inte kunde genomföras med en gång, så antar eleven att någonting annat är vikti-

gare. 

4.2.2 Vårdnadshavares perspektiv 

Interaktionen som samarbetsläxorna var uppbyggda på, upplevdes som positiv av majoriteten 

av vårdnadshavarna. Flera vårdnadshavare påvisade olika positiva aspekter kring den interakt-

ion som samarbetsläxorna medfört. En vårdnadshavare uttryckte: 

V:4  Det kändes som att man gjorde läxan mer tillsammans och fick en mysig 

stund tillsammans.  

En annan vårdnadshavare svarade att: 

V:5   Som förälder drogs man med i hans [barnets] engagemang.  

Det fanns även vårdnadshavare som uttryckte att samarbetsläxorna inte ledde till någon inter-

aktion, eller/och upplevde att samarbetsläxan var för tidskrävande. En av dessa vårdnadsha-

vare menade att föräldrar inte har tid med sådana läxor. De nyss nämnda vårdnadshavarna har 
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båda svenska som andraspråk och därför kan detta tyda på att samarbetsläxan kan uppfattas 

som för komplicerad, och därmed också tidskrävande, att genomföra om kunskaperna inom 

det svenska språket ännu inte är så goda.  

Interaktionen bidrog också till en annan insikt där flera vårdnadshavare uttryckte att samar-

betsläxan har möjliggjort för dem att se vilka kunskaper och förmågor som deras barn besitter, 

samt att den ger en inblick på vad de lär sig i skolan. En vårdnadshavare sade följande: 

V:6  [Samarbetsläxan] tar lite tid att göra, men man blir delaktig i skolarbetet mer 

än vanlig läxhjälp. 

Den upplevelsen delades dock inte av alla vårdnadshavare. Ett fåtal av dem problematiserade 

samarbetsläxan. En av vårdnadshavarna menade att: 

V:7  Tycker nog att den ”vanliga” läxan visar mer en inblick i barnets skolgång. 

Detta tolkar vi som att både traditionella läxor och samarbetsläxor ger vårdnadshavarna en 

inblick på deras barns skolgång beroende på vad de vill veta och är nyfiken på, gällande sitt 

barns utveckling.   

En annan vårdnadshavare bidrog med en reflektion kring interaktionen mellan skola och 

hemmet, och menade att: 

V:8  Att samarbetet mellan hem o skola fungerar har en stor betydelse, som 

också påverkar barnet, vad man gör och hur man gör det. 

På samarbetsläxorna fanns det instruktioner till vårdnadshavarna som förklarade läxans syfte. 

Varje läxa hade också en feedbackruta (Bilagor 5,6) där vårdnadshavarna kunde förmedla 

viktiga tankar och få chans att kommunicera med oss och klassläraren. Vi tolkar det därmed 

att flera vårdnadshavare värdesätter samarbetet mellan skola och hem, genom att bifoga feed-

backsrutor med läxorna, och att de ser potentialen och vikten av det för deras barns utveckl-

ing. 

4.3 Möjliga hinder 
4.3.1 Elevperspektiv 

I provanalysen framkom det att andraspråkseleverna och deras vårdnadshavare stötte på hin-

der gällande instruktionerna till samarbetsläxan (Källberg & Rex, 2015, s.7-9). Samtliga and-

raspråkselever upplevde att det fanns olika svårigheter med att genomföra samarbetsläxan 

tillsammans med sin vårdnadshavare som inte kunde behärska svenska alls, eller som hade 

väldigt svaga kunskaper inom det svenska språket. En elev uttryckte att hen fann det enklare 

att genomföra läxan tillsammans med ett äldre syskon som hade bättre kunskaper inom det 

svenska språket. En annan elev berättade att mamman hade alla recept på albanska i sitt 

minne och föreslog att hen kunde skriva ner receptet efterhand som hens mamma berättade. 

På så sätt menade eleven att hen fått öva på instruerande texter. Trots språkhindren genomför-

des majoriteten av samarbetsläxorna bland andraspråkseleverna. 
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Det framkom av våra dagboksanteckningar att några elever av olika anledningar påpekade 

under lektionstid att de hade velat vara utan den processen av att konstruera samarbetsläxorna. 

Argumenten för detta var att det dels var tidskrävande att behöva ägna större delen av lektion-

en åt att utforma läxan, dels att det varit för abstrakt, men även för att den demokratiska pro-

cessen i att välja ett av många förslag från klassen upplevdes som ett nederlag hos enskilda 

elever. Några elever uttryckte sin besvikelse över de beslut som togs gemensamt i klassrum-

men. Två av dem menade att: 

E: 8 Men de [klassen] inte tog mitt förslag. 

E: 9   Jag tycker att det var tråkigt. Jag tycker att det ska vara mer fler förslag [att 

välja på i läxan] och att man ska lotta. 

Gällande elevernas mindre lust till delaktighet i utformandet av samarbetsläxorna kan det tol-

kas som att eleverna haft svårt att anpassa sig till den här typen av elevinflytande, då samtliga 

elever tidigare inte fått möjligheten att påverka val eller upplägg av läxa. Det kan också tolkas 

som att det var för abstrakt under en för lång tid för att vissa elever skulle orka vara delaktiga 

i processen.  

4.3.2 Vårdnadshavares perspektiv 

Samtliga vårdnadshavare var eniga om att det krävs en viss kunskap i det svenska språket för 

att förstå och förmedla instruktionerna på samarbetsläxorna, men att det inte krävs förkun-

skaper inom själva svenskämnet för att kunna hjälpa sitt barn. En vårdnadshavare med 

svenska som andraspråk uttrycker följande:  

V:9   Ja det krävs förkunskaper i svenska. Man måste förstå texten för att göra 

läxan.  

Den här läxan är för svår både för barn och föreldrar. Det behövdes mer tid 

att förstå och utföra läxan. Tidskrävande läxa. Föreldrar har inte så mycket 

tid med såna läxor. 

Detta tolkar vi som att de vårdnadshavare som talar ett annat modersmål upplevde samarbets-

läxorna som tidskrävande då de hade svårt att förstå läxornas syfte och instruktioner. Det kan 

också tolkas som att vårdnadshavaren upplever att samarbetsläxan kräver mer av deras upp-

märksamhet och tid, än vad en traditionell svenskläxa skulle kräva.  

En annan vårdnadshavare som ännu inte har några kunskaper inom det svenska språket sva-

rade på den översatta enkäten att det först var svårt att genomföra läxan utan att kunna tala 

eller läsa svenska, men att hen nu kan hjälpa sitt barn när hen väl förstått hur den fungerade. 

Vi tolkar svaret som att hen först behövt förstå upplägget av samarbetsläxan innan hen kunnat 

hjälpa sitt barn.  

En ensamstående vårdnadshavare med total synnedsättning upplevde att samarbetsläxan gick 

bra att genomföra, men att det krävdes en anpassning efter hens förutsättningar. Hen gav ett 

exempel på en anpassning på skattjaktsläxan (Bilaga 5), vars syfte var att öva på instruktion-
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er. Istället för att eleven anordnade en skattjakt fick eleven öva på att instruera sin vårdnads-

havare att gå från skolan och hem. Vårdnadshavaren menade att detta var något som föll sig 

naturligt för eleven och hens vårdnadshavare, eftersom eleven i vardagen får agera som extra 

ögon åt sin vårdnadshavare.  

Några andra svårigheter som fåtalet vårdnadshavare lyfte fram har varit att veta vad som 

krävts av den vuxne och hur mycket man som vårdnadshavare ska hjälpa barnet. En vård-

nadshavare uttrycker följande: 

V:11  [Samarbetsläxan] förutsätter att föräldern är engagerad, intresserad och tar 

sig tid.  

Detta uttalande kan tyda på att några vårdnadshavare fann en viss svårighet kring deras delta-

gande, såsom att utmana sitt barn på rätt kunskapsnivå, samt svårighet att tyda samarbetsläx-

ans instruktioner. Det kan tolkas att vårdnadshavarna upplever att samarbetsläxan ställer ett 

krav på dem att vara engagerade i en interaktion med sitt barn för att läxan ska kunna genom-

föras. Vidare kan det tolkas som att samarbetsläxan blir meningsfull då vårdnadshavaren är 

engagerad, intresserad och tar sig tid med sitt barn, men att den blir mindre meningsfull om 

barnet saknar en engagerad och intresserad vuxen i sin omgivning.  

4.4 Samarbetsläxans förankring till verklighet 
4.4.1 Elevperspektiv 

Utifrån elevernas fokussamtal framkom det att ett par elever dragit paralleller mellan kun-

skaperna de utvunnit ur läxan och varför det är bra att kunna behärska just den kunskapen. I 

detta fall handlade det om instruerande texter där en elev påvisade varför hen behövde kunna 

ge och ta instruktioner:  

E: 7 För sedan när vi blir stora och inte har gått i skolan / ja då kanske vi frågar 

polisen: Var är den dära tjuven som sprang förbi vårt hus? [polisen säger då] 

du måste ge instruktioner om var den dära tjuven sprang. [Vi säger då] jag 

vet inte vad instruktioner är för nå´t. 

En annan elev menade att det är bra att kunna läsa instruktioner på rätt sätt så att hen inte går 

vilse i skogen. Detta framkom från en av våra dagboksanteckningar (Bilaga 1b). Den sist-

nämnda elevens tankar uppkom i samband med konstruerandet av läxan, vid det tillfälle där 

klassen diskuterade läxans syfte och vad man kan ha för nytta av de kunskaper och förmågor 

som läxan tränar. 

4.4.2 Vårdnadshavares perspektiv 

Även vårdnadshavarna har i responsdelen av samarbetsläxorna uppgett att de upplevt att sam-

arbetsläxorna möjliggör för en verklighetsförankring. En vårdnadshavare skriver som respons 

på en läxa gällande brevskrivning:  
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V:10  [jag har] frågat min mammas kusin som bor i Stockholm om någon av hans 

döttrar som är i samma ålder vill bli brevvän med [mitt barn]. Så nu har vi 

köpt brevpapper och frimärken. 

En annan vårdnadshavare upplevde att samarbetsläxan blir verklighetsbaserad och att de en-

kelt kunde utveckla läxan mer om de ville det. Bland de instruerande läxorna kunde eleverna 

välja att antingen baka eller anordna en skattjakt. Där menar en vårdnadshavare att själva 

bakningen i sig blev en koppling till vardagslivet och såg också potential med samarbetsläxan 

genom att berätta: 

V:5  Vi valde bakning, då det även gav extra träning i läsning och matte. 

Detta kan tolkas som att även vårdnadshavarna eller annan närstående vuxen kan knyta an de 

förmågor som eleverna tränas på med samarbetsläxan till verkligheten.  

4.5 Sammanfattning av resultatdelen 
Sammanfattningsvis visar resultaten på att elever och deras vårdnadshavare upplever att det 

finns många fördelar, men också vissa nackdelar med användandet av samarbetsläxor. Samar-

betsläxan upplevdes som meningsfull i de flesta fall hos både eleverna, samt deras vårdnads-

havare. Vårdnadshavarna ansåg att läxan bidrog till en inblick i deras barns skolgång och hur 

mycket kunskap deras barn besitter. Samtliga elever och majoriteten av vårdnadshavarna vär-

desatte interaktionen mellan dem som samarbetsläxorna möjliggjorde. Resultaten visar också 

att eleverna själva uppfattat vilka ämneskunskaper de har tillgodogjort sig med hjälp av sam-

arbetsläxorna. Både eleverna och deras vårdnadshavare gav exempel på hur samarbetsläxan 

bidragit till verklighetsförankring på olika sätt. Under fokusgruppssamtalen framkom det att 

några elever önskade en större valfrihet gällande alternativen i samarbetsläxan.  

Ur vårdnadshavarnas perspektiv upplevde några att det varit svårt att veta hur mycket de 

skulle utmana sitt barn och på vilket sätt som de skulle stötta dem. Några elever upplevde att 

det ibland varit svårt att få vårdnadshavarens fulla uppmärksamhet vid läxarbetet. En del 

vårdnadshavare upplevde att läxorna har varit tidskrävande eller för svåra att genomföra. 

Samtliga vårdnadshavare har uppgett att de anser att det krävs tillräckliga svenskakunskaper 

för att kunna förstå instruktionerna på samarbetsläxorna, men inte nödvändigtvis förkunskaper 

inom svenskämnet, d.v.s. kunskap om svensk grammatik, stavning med mera. 

5. Diskussion 
Resultaten visar att elever och deras vårdnadshavare upplever att samarbetsläxorna bidrar till 

meningsfullhet, gemenskap, insyn i lärandet, samt verklighetsförankring. Resultaten visar 

även att framför allt vårdnadshavarna känner en viss osäkerhet kring sin egen roll i interakt-

ionen som samarbetsläxan berör. Andraspråkseleverna eller de elever med olika hinder i 

hemmet stöter på fler problem. 

5.1 Elevgrupper som gynnas och missgynnas av samarbetsläxorna  
Tidigare forskning (Epstein & Voorhis, 2001; Marzano & Pickering, 2007; Redding, 2000; 

Schrat Carr, 2013; Strandberg & Westlund, 2014) påvisar att elever kan missgynnas av en 
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traditionell läxa utifrån elevernas hinder i hemmet. Detta kan bero på att läxans upplägg ofta 

kräver akademiska förkunskaper eller att vårdnadshavarna har olika hinder i sin vardag. Det 

kan också bero på att den i mindre utsträckning fokuserar på kontakt mellan hem och skola. I 

vår studie har resultatet påvisat att just dessa faktorer inte är avgörande för huruvida eleverna 

ska kunna genomföra sina samarbetsläxor med goda resultat. Liknande resultat har Epstein & 

Voorhis (2001); Marzano & Pickering (2007); Redding (2000); samt Schrat Carr (2013) påvi-

sat i sina studier. Däremot visar resultatet i denna studie att det ändå finns en viss elevgrupp, 

om än mindre, som kan missgynnas av samarbetsläxorna inom svenskämnet, nämligen de 

elever vars vårdnadshavare av olika anledningar inte prioriterat barnets läxgörande. För denna 

grupp elever blir det svårare eftersom samarbetsläxan kräver en interaktion av något slag. 

Elevernas upplevelser var att det varit svårt att få vårdnadshavarna engagerade och att den 

största orsaken till detta har varit tidspress och ointresse, och alltså inte på grund av bristande 

förkunskaper. 

Gällande språkhinder påvisar vår studies resultat att samarbetsläxan inte kräver förkunskaper 

inom svenskämnet i motsats till den traditionella läxan. Däremot upplever vårdnadshavare 

med svenska som andraspråk, att det funnits en problematik kring att förstå uppgiftens syfte 

och instruktioner eftersom de inte kan tillgodogöra sig information på det svenska språket. 

Även då andraspråkselever och deras vårdnadshavare upplevde samarbetsläxan problematisk 

fann de i de flesta fall olika lösningar för att kunna utföra uppgiften. Vi tolkar det som att and-

raspråkselever inte missgynnas av samarbetsläxorna, men att de stöter på fler hinder och att 

samarbetsläxan därmed kan bli mer tidskrävande och utmanande. Därmed måste samarbets-

läxan vara mycket tydlig och lätt för eleven att förstå så att hen kan förklara för sin vårdnads-

havare. 

En annan elevgrupp som kan missgynnas av traditionella läxor är de elever vars vårdnadsha-

vare har funktionsnedsättningar som gör att de inte kan delta i elevens läxläsning i samma 

utsträckning som övriga vårdnadshavare. I vår studie framkom det att vårdnadshavare med 

synnedsättning vanligtvis måste arrangera så att den traditionella läsläxan kan genomföras 

med annan vuxen, i vårt fall med läraren. Resultatet påvisar att samarbetsläxan är flexibel, 

menande att vårdnadshavare och elever har möjlighet att anpassa upplägget utifrån deras för-

utsättningar så länge de förstår vad eleven ska träna på och uppgiftens syfte. Vi tolkar det som 

att samarbetsläxorna inte missgynnar elever vars vårdnadshavare har ett funktionshinder i 

form av synnedsättning, men att det krävs en anpassning vid vissa tillfällen. Eftersom vår stu-

die endast behandlar funktionshinder i form av synnedsättning, kan vi inte yttra oss om hur 

samarbetsläxan fungerar att genomföra med andra funktionsnedsättningar. Vi kan endast spe-

kulera kring detta, men ser även här en potential med samarbetsläxan, då den är flexibel. 

5.2 Upplevelsen kring samarbetsläxans effektivitet.  
I analysen såg vi att samarbetsläxorna var konstruerade på ett sätt att ett klart syfte framgick, 

som resulterade i att flera elever kunde förstå hur kunskapen eller förmågan kunde användas i 

verkligheten. Detta går i linje med Vatterott som menar (2010) att en effektiv läxa bör vara 

meningsfull och att eleverna ska förstå varför de ska träna på ämnet. Då samarbetsläxorna 

inom svenskämnet konstruerades tillsammans med eleverna och baserades på deras intressen 

och idéer, samt att den fokuserade på den undervisning som eleverna precis hade haft, ser vi 



22 
 

att samarbetsläxan möjliggör att både eleverna och deras vårdnadshavare blir påminda om 

själva syftet med läxan och målen som eleverna bör uppnå inom svenskämnet. Vi menar att 

syftet är något som kan implementeras med de flesta sorters läxor, men är en absolut nödvän-

dighet för att samarbetsläxan ska vara så effektiv som möjligt. Detta för att eleverna och deras 

vårdnadshavare ska veta vilken kunskap och förmåga som ska tränas på. Denna tanke får stöd 

från Skolverket (Strandberg & Westlund, 2014) som menar att elever lyckas bättre med upp-

gifter som är meningsfulla och konstruktiva.  

Då elever befinner sig på olika kunskapsnivåer måste undervisning och läxor vara individan-

passade (Skolverket, 2011; Stensmo, 2008).  Det finns flera alternativ för läraren att göra detta 

på, beroende på svenskläxans utformning. Med en mer traditionell skriv- och läsläxa som ut-

formas på ett effektivt sätt, kan läraren erbjuda uppgifter eller läxor med olika svårighetsgra-

der, där eleverna själv kan avgöra vilka uppgifter de vill jobba med. Lundberg och Herrlin 

(2014) menar att en god läsförståelse hos eleverna innebär att de har en djup förståelse av den 

text som de läser. I en traditionell läxa kan läraren individanpassa genom att ställa på raden 

frågor, d.v.s. frågor som det finns svar på i texten för att utmana de elever som nyss knäckt 

läskoden. De elever som redan läser och förstår texter kan utmanas genom bortom raden frå-

gor, d.v.s. frågor som inte har ett svar i texten, utan där eleven måste gå till sig själv och sina 

egna erfarenheter för att kunna svara. Dock kräver detta att vårdnadshavaren har förkunskaper 

inom svenskämnet, samt att hen kan behärska det svenska språket. En fördel med samarbets-

läxan som gör att den gynnar fler elevgrupper, är att den erbjuder flera uppgifter att välja mel-

lan, och är anpassningsbar, vilket möjliggör en individanpassad kunskapsnivå. I resultatet 

upplevde majoriteten av eleverna att samarbetsläxan inte varit för svår eller för enkel. Det var 

viktigt hur vårdnadshavaren utmanade sitt barn i uppgiften. Ett exempel på detta är när ele-

verna skulle skriva en argumenterande text i brevform inom valfritt ämne. Där blev det ele-

vens egen förkunskap och förmågor som styrde hur texten såg ut. Ett annat exempel är läxan 

där eleverna skulle ordna en skattjakt för sin vårdnadshavare. Individanpassningen låg då i att 

eleverna skrev instruktioner utifrån deras förmåga att uttrycka sig. En elev kanske skriver väl 

detaljerade ledtrådar, medan en annan endast skriver ett fåtal ord. 

Som vi såg i resultatet upplevde eleverna att uppföljningen av samarbetsläxan var en av de-

larna som var meningsfulla. Grönmo (refererad i Strandberg & Westlund, 2014) påvisar att 

det gynnar elevers lärande mer om de får möjlighet att diskutera sina genomförda läxor i klas-

sen tillsammans med lärare, än om de får sina läxor rättade och bedömda. Strandberg & West-

lund (2014) menar även att den här typen av metareflektion tillsammans i klassen inte enbart 

gynnar elevernas lärande, utan även ger möjligheter för läraren att kunna identifiera kunskaps-

luckor hos eleverna genom att lyssna på deras samtal. Baserat på Grönmos, samt Strandbergs 

och Westlunds argument, kan det antas att den elevgrupp som består av andraspråkselever 

gynnas inom svenskämnet, då konstruerandet, diskuterandet, samt metareflektionen av sam-

arbetsläxorna bidrar till rikt språkande. 

5.3 Samarbetet mellan hem och skola. 
Majoriteten av vårdnadshavarna i resultatdelen upplevde att samarbetsläxan inom svenskäm-

net varit givande och bidragit till en trevlig stund mellan vårdnadshavare och elev. Ur vård-

nadshavarnas perspektiv ansågs det positiva mötet med samarbetsläxan vara grundat i att de 
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fick en uppfattning om deras barns kunskaper inom svenskämnet, samt att de drogs med i 

deras barns entusiasm. Ur elevperspektivet ansågs interaktionen vara den största bidragande 

faktorn till att samarbetsläxan varit meningsfull att genomföra. Nilsson (Myndigheten för 

Skolutveckling, 2013) lyfter fram fördelarna med att vårdnadshavarna är positivt inställda till 

deras barns skolgång, då det i sin tur bidrar till att eleverna blir mer engagerade. Vidare är det 

även av vikt att vårdnadshavare har förväntningar på sitt barn, dock rimliga mål att sträva 

efter. Då vårdnadshavaren spelar en så viktig roll gällande deras barns attityder kring skolar-

bete och läxor, menar Nilsson (2013) att det är givet att ett fungerande samarbete mellan skola 

och hem är gynnande för eleverna. Nilsson (a.a.) lyfter också fram lärarens roll i att motivera 

vårdnadshavarna till att vilja ha lust till samarbete mellan hem och skola, där vårdnadshavarna 

får ta på sig en annan roll än att endast lyssna på, förklara för och förhöra sitt barn (Strand-

berg, 2013). Då samarbetsläxan förutsätter att vårdnadshavaren är positivt inställd och enga-

gerad i sitt barns läxgörande, missgynnas den elevgrupp, vars vårdnadshavare brister i detta. 

Erfarenheten av att få ta del av kunskap från exempelvis en äldre släkting, har i analysen visat 

sig vara värdefull för båda parterna, men också för klassen som helhet, då kunskapen spreds 

vidare in till klassrummet. Detta framkom särskilt under samarbetsläxan som innebar att ele-

verna i åk.2 skulle intervjua en närstående (Bilaga 7) och därför fick möjlighet att ta del av 

den vuxnes erfarenheter och minnen. Liknande resultat har även Strandberg (2013) påvisat 

där samarbetsläxan baserar sig på ett nytt sorts samarbete där vårdnadshavarna bidrar med ett 

unikt innehåll, och därmed bidrar på andra sätt till sitt barns skolgång än att enbart delta i IUP 

och föräldramöten. 

Den svårighet som vårdnadshavarna uttryckte i resultatet gällande samarbetsläxorna inom 

svenskämnet, var att det varit svårt att veta hur de skulle utmana eller stötta sitt barn. Detta 

kan bero på att samarbetsläxorna var upplagda på ett helt annorlunda sätt jämfört med vad de 

vanligtvis var vana vid. Strandberg & Westlund (2014) menar att när båda parterna vet vilken 

roll de ska ta i läxläsningen så undviks frustrationer och konflikter som leder till en nedåtgå-

ende spiral. Med tanke på hur viktigt samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare blir med 

en samarbetsläxa, är det betydande att vårdnadshavarna blir ordentligt informerade om sam-

arbetsläxans olika delar, samt får möjlighet till att ställa frågor. Detta för att de ska känna sig 

trygga i sin deltagande roll, och därmed kunna bidra till en positiv upplevelse till sitt barn. 

Utifrån detta kan vi utläsa en viss problematik, då det kan finnas elever vars vårdnadshavare 

motsätter sig ett samarbete med läraren. En annan problematik som framgår i studiens resultat 

är att några vårdnadshavare ansåg att samarbetsläxans upplägg är för tidskrävande eller att det 

inte finns något utrymme i vardagen för den här typen av läxa. Därmed kan det tolkas som att 

det blir svårare för den elevgrupp vars vårdnadshavare resonerar på detta sätt, då eleven måste 

försöka hitta andra personer att göra läxan tillsammans med alternativt att läxan inte blir lika 

effektivt utförd. 

6. Konklusion 
Syftet med studien är att identifiera aspekter av särskild betydelse för samarbetsläxor inom 

ämnet svenska. Vi drar slutsatsen att samarbetsläxorna innehåller både för- och nackdelar. 

Fördelar med samarbetsläxorna är att de ligger till grund för ett brett lärande och motivation. 
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Vi anser att samarbetsläxorna tränar elevernas ämneskunskaper, förmågor, samt att läxornas 

upplägg minskar marginalisering bland traditionellt utsatta elevgrupper. De elevgrupper som 

möter svårigheter med samarbetsläxorna, är de vars vårdnadshavare motsätter sig samarbete 

med lärare, är negativt inställda till läxor, upplever tidsbrist i vardagen eller lever med olika 

hinder såsom språk- eller funktionsnedsättningar i hemmet. Dock blir de inte lika missgyn-

nade som de blir med traditionella läxor, eftersom eleverna kan göra samarbetsläxorna med 

någon annan i omgivningen, detta då samarbetsläxorna inte förutsätter att den som stöttar ele-

verna i läxgörandet besitter akademisk kunskap. Andraspråkselever gynnas istället på ett an-

nat sätt, då samarbetsläxorna bidrar till rikt språkande och är tydligare än traditionella läxor 

med sitt syfte. Sist, drar vi slutsatsen att vårdnadshavarnas attityd till skola och läxor påverkar 

elevernas attityder, och med det sagt anser vi att läraren har ett ansvar att förmedla attityders 

påverkan till vårdnadshavarna och jobba mot grundförutsättningar för ett positivt samarbete. 

7. Didaktiska implikationer 
Efter att ha skrivit klart vår studie har vi lärt oss vikten av att inte enbart undervisningen i 

skolan är anpassad efter elevernas olika förutsättningar, utan även läxorna. Läxorna ska vara 

en förlängning av det barnen undervisats om under skoltid och det är därför viktigt att den är 

genomförbar i hemmet oberoende av vårdnadshavarnas akademiska kunskaper inom ämnet. 

Därför är det av vikt att skolledare, lärarutbildningar, samt lärare problematiserar användandet 

av läxor och utvecklar kunskaper kring hur en läxa bör vara upplagd och i vilket syfte den ska 

ges ut. Skolverkets stödmaterial (Strandberg & Westlund, 2014) kan med all fördel användas 

som diskussionsunderlag. 

Ett bra samarbete mellan lärare-elev-vårdnadshavare kommer att vara nyckeln till att samar-

betsläxan ska fungera på ett positivt sätt. Det är av vikt att vårdnadshavarna tidigt blir infor-

merade om aktuell forskning, samt vikten av deras deltagande i läxan. Vidare behöver läraren 

informera vårdnadshavarna kring deras roll i läxgörandet och hur de kan anpassa läxan utifrån 

deras behov och hinder.  Det som skiljer samarbetsläxorna allra mest, enligt oss, från de trad-

itionella läxorna är den interaktion som pågår i läxgörandet. Flera vårdnadshavare upplevde 

att elevernas entusiasm smittade av sig på dem. Då det framkommer i resultaten att några ele-

ver upplevde frustrationer kring bristen på uppmärksamhet från deras vårdnadshavare, kan 

man fråga sig om dessa elever kommer att fortsätta att uppskatta samarbetsläxorna i längden, 

eftersom det kan medföra att dessa elever upprepade gånger kommer att känna sig bortpriori-

terade. 

Viktigt för lärarna att tänka på vid utformandet av samarbetsläxan, är att ha en tydlig be-

greppsruta och ett tydligt syfte med läxan, så att vårdnadshavarna enkelt kan se vad läxan 

förväntas träna eleverna på om eleverna inte själva klarar av att förmedla detta. Det är viktigt 

för läraren att hen tar till vara på elevernas och deras närståendes erfarenheter och kunskaper, 

samt ser varje elev som en resurs till ett bredare lärande. Detta genom att låta dialogen ge-

nomsyra skapandet, genomförandet och redovisandet av samarbetsläxorna. 

Gällande lärarutbildningarna, menar vi att det är önskvärt att beröra debatten kring läxor och 

presentera olika läxors för- och nackdelar så att lärarstudenterna kommer ut i verksamheten 
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med förmågan att ta kvalificerade beslut och därigenom har möjlighet till att motivera beslu-

ten. 

Vi önskar se mer forskning kring samarbetsläxor i den svenska skolan för att ge ytterligare 

stöttning för de lärare som är intresserade av att arbeta med den här typen av läxor. 
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Bilagor 
Bilaga 1a – Dagboksanteckning, åk 2 

2015-02-25 

Idag har vi tillsammans i halvklasser skapat den första samarbetsläxan. Alla elever var till en 

början väldigt intresserade och delaktiga men ett par elever började efter ett par minuter att 

leka med pennan eller gunga på stolen. Kanske ska jag till nästa läxa förbereda lite mer som 

eleverna istället kan få välja mellan? För att undvika att de elever som har svårt att fokusera 

en längre stund snabbt tappar fokus och kanske inte hänger med i vad läxans syfte är och vad 

den går ut på?  

Bilaga 1b – Dagboksanteckning, åk 1 

2015-03-05 

Idag konstruerade vi vår andra samarbetsläxa som handlade om instruerande texter. Jag berät-

tade för eleverna om vad läroplanen sa om detta. Sedan frågade jag eleverna om varför det är 

bra att kunna ge och ta instruktioner i verkligheten. Vi har ju jobbat med detta ämne nu i snart 

en vecka och de verkade förstå min fråga. En elev sa att det är bra att kunna läsa instruktioner 

på rätt sätt så att man inte går vilse i skogen. Eleven hänvisade till instruktioner och kartor.  
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Bilaga 2 – Provanalysens bakgrund, etiska aspekter, genomförande 

 

 

Bakgrund till provanalysen 

Provanalysen (a.a.) var en aktionsstudie, det vill säga en studie som sker ute i verksamheten med syfte att ut-

veckla brister och förändra den, för att kunna vila på beprövad erfarenhet. I vårt fall skedde detta på vår slutprak-

tik och vi samarbetade med våra handledare. Vi använde oss av en mall som Söderström, (Rönnerman, 2012, s. 

127) har utvecklat. Det innebar att vi först identifierade ett behov av förändring på de skolor vi hade vår slutprak-

tik på. Båda skolorna rapporterade att eleverna behövde jobba med sina språkkunskaper. En skola hade ett behov 

av utforma en läxpolicy och den andre skolan kände att samarbetet mellan skola och hem gällande läxor behövdes 

förbättras. Vidare formulerade vi en problemställning och kartlagde vad forskning hade att säga angående läxor. 

Utifrån denna kunskap initierade vi våra aktioner, det vill säga, vi konstruerade en mall för samarbetsläxorna, 

samt förberedde lektionerna som skulle förbereda eleverna för dem. 

Etiska aspekter gällande provanalysen 

För att provanalysen skulle kunna vara etiskt försvarbar kontaktade och informerade vi lärare, elever och vård-

nadshavare om dess syfte. Vi bad även om vårdnadshavarnas godkännande till att deras barn skulle få delta i stu-

dien och dokumenteras med hjälp av videoinspelning (Bilaga 8). För de elever som inte ville delta eller vars vård-

nadshavare inte hade godkänt att barnet fick dokumenteras, planerades det att de skulle få delta i en egen fokus-

grupp som inte filmades för att minimera exkludering. Vidare informerades vårdnadshavarna och eleverna om att 

de kunde avbryta sin delaktighet i studien om det på något sätt inte kändes bra. Sist, informerade vi vårdnadsha-

varna om konfidentialitetskravet (http://www.codex.vr.se) som innebär att obehöriga inte ska ha tillträde till upp-

gifterna och att uppgifterna ska förvaras på ett försvarbart sätt. Därför valde vi i aktionsforskningen att spara allt 

inspelat material som berörde eleverna på ett USB-minne eller föra över med sladd från en enhet till annan, detta 

för att inte riskera att bilder eller videoinspelning skulle kunna spridas på internet. Till en början var det endast ett 

fåtal vårdnadshavare som gav sitt medgivande till att deras barn skulle få dokumenteras, och därmed riskerades 

studiens trovärdighet då bara ett fåtal elever skulle kunna delta. Då vi inte inledde vår dokumentation av elevernas 

samtal och redovisningar förrän senare i studien så hann vi dock få in fler svar från vårdnadshavarna och näst 

intill alla elever kunde delta i studien.  

Genomförande  

Som en första del i skapandet av samarbetsläxorna undervisades eleverna om instruerande, argumenterande, be-

skrivande texter samt anpassning av språk. När det var dags att konstruera läxorna informerades eleverna om 

vilka kunskapsmål läxan syftade till. Därefter skapade åk. 2 tillsammans en intervjuläxa, samt en argumenterande 

läxa. Åk.1 skapade tillsammans en beskrivande, samt en instruerande läxa. Läxorna konstruerades på samma sätt, 

oavsett vilka möjligheter och hinder eleverna hade i sina hem. Vid skapandet av läxan inkluderades elevernas 

åsikter kring innehåll och redovisning.  I slutet av praktiken filmade vi elevernas diskussioner då de satt i fokus-

grupper och diskuterade kring de läs- och skrivläxor de tagit del av, samt deras upplevelser av att ha fått vara del-

aktiga i utformandet av läxan. Eleverna fick kopior på läxorna som underlag för diskussioner och vi förberedde 

även semistrukturerade diskussionsfrågor som stöttning. Vi videodokumenterade eleverna när de muntligt fram-

förde vad de hade gjort i samband med läxan och vad deras upplevelser kring genomförandet varit samt stöttade 

med hjälp av frågor (Bilaga 9).  Läxan innehöll en feedbacksruta där vårdnadshavarna fick möjlighet att tycka till 

och delge sina upplevelser kring läxan, samt få chans till att föra en dialog med oss (Bilagor 6). För att få in ytter-

ligare information fick vårdnadshavarna svara på en enkät som bestod av öppna frågor (Bilaga 10). 
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Bilaga 3 – semistrukturerade frågor till fokusgrupperna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Om ni tycker att någonting med dessa läxor var bra, vad är det som har varit bra? 

2. Finns det något som var svårt med dessa läxor, vad är det i så fall som har varit 

svårt? 

3. Om ni fick ändra någonting med läxan, vad skulle det i så fall vara? 

4. Vilka tankar har ni om att få vara med och göra läxorna? 

5. Hur blev det när ni skulle utföra läxorna hemma ? (Följdfrågor baserade på elever-

nas respons). 

6. Varför skulle ni vilja eller inte vilja fortsätta med dessa interaktiva läxor? 

7. Hur har ni tränat på svenska genom dessa interaktiva läxor? (knyta an till undervis-

ningen före och innehållet i läxorna) 

8. Hur gick det med att hitta någon vuxen att samarbeta med? Följdfråga beroende på 

elevernas svar. 
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Bilaga 4 – Databearbetnings tabell  

Fraser Kondenserade fraser grup-

peras 

Kategorier 

Det var att baka o den hemlige påsen … 

dessutom får du ju smaka själv. 

Roligt med produkten Meningsfullt 

Det var då vi fick smaka på kaka. Och så… 

äh… det kommer att vara kul att smaka på 

muffins.  

Kul med produkten Meningsfullt 

Jo kolla, när jag går hem och säger mamma 

kan vi göra läxan, mamma kan vi göra läxan. 

Då kommer jag att tjata. 

driven Meningsfullt 

Och då fick jag ju också läsa. Och då det med 

den hemlige påsen var det att 

skriva…äh…vad säger man…beskriva. 

Kul, fått träna Meningsfullt 

Att det var kul… för jag fick vara med och 

bestämma om en läxa som jag tycker om. 

Elevinflytande Meningsfullt 

Jag tycker det bra att få vara med om att 

bestämma om vad vi skulle göra för då vet 

man i alla fall lite om vad man ska göra och 

komma ihåg det. Och vi brukar inte få be-

stämma så jättemycket. 

Elevinflytande Meningsfullt 

Det känns bra att få vara med och bestämma. Elevinflytande Meningsfullt 

Ja han har varit engagerad i detta. Bakningen 

var kul för då blev de något gott plus att han 

märker att han kan läsa annat än läsböcker.  

Kul, Engagemang Meningsfullt 

Satt och pysslade länge innan vi gick på 

skattjakten. 

Engagemang 

 

Meningsfullt 

Bra läxa. Han tyckte det var roligt. Inget vi 

behövde tjata om att bli gjort. 

Engagemang 

 

Meningsfullt 

Trevligt med lite kreativ variant av läxa. Kreativt Meningsfullt 

Alltså, de vanliga läxorna är väldigt roliga 

och jag tror att de blir lite roligare för att 

dom… jag tycker att dom är roligare än dom 

vanliga för att man gör ju mer saker och dom 

andra kommer man ju tröttna på lite. Då gör 

man ju nya saker när man gör dom läxorna. 

Får göra nya saker, användnings-

område 

Meningsfullt 

Fördelar är att barnet tränar olika samman-

hang, skriva, prata, argumentera i en trygg 

miljö. 

olika sammanhang Meningsfullt 

Fördel att det är en annorlunda läxa, inte bara 

ur en vanlig bok. Hjälper dem att tänka till. 

Pedagogiskt. 

Utmanar, tänka till Meningsfullt 

Det kändes som att man gjorde läxan mer 

tillsammans och fick en mysig stund till-

sammans.  

Delaktighet 

 

Interaktion 

Som förälder drogs man med i hans engage-

mang. 

Engagemang 

 

Interaktion 

Tar lite tid att göra, men man blir delaktig i 

skolarbetet mer än vanlig läxhjälp. 

Delaktighet 

 

Interaktion 

Tycker nog att den ”vanliga” läxan visar mer 

en inblick i barnets skolgång. 

Mindre delaktighet Interaktion 

Att samarbetet mellan hem o skola fungerar 

har en stor betydelse, som också påverkar 

barnet, vad man gör och hur man gör det.  

Samarbete, delaktighet 

 

Interaktion 

Jag gjorde den med mormor, pappa och min 

storebrorsa/…/ och skatten var en kladd-

kaka/…/ jag bakade kladdkakan hos mor-

mor/…/sedan gjorde de en skattjakt åt mig. 

Skatten var godiset på en hylla 

Tillsammans 

 

Interaktion 

Fördelar är att vi blir mer medvetna om vad 

som krävs av barnen i skolan, vi ser om han 

har förmåga att klara dessa läxor. 

Delaktighet  Interaktion 

En elev uttryckte att hen fann det enklare att 

genomföra läxan tillsammans med ett äldre 

Syskon, språket Möjliga hinder 
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syskon som hade bättre kunskaper inom det 

svenska språket 

En annan elev berättade att mamman hade 

alla recept på albanska i sitt minne och före-

slog att han kunde skriva ner receptet efter-

hand som hans mamma berättade. På så sätt 

menade eleven att han fått öva på instrue-

rande texter. 

Språket, anpassning Möjliga hinder 

Ja det krävs förkunskaper i svenska. Man 

måste förstå texten för att göra läxan. 

Språket, förkunskaper Möjliga hinder 

En ensamstående vårdnadshavare med total 

synnedsättning upplevde att samarbetsläxan 

gick bra att genomföra, men att det krävdes 

en anpassning efter hens förutsättningar. Hen 

gav ett exempel på en anpassning på skatt-

jaktsläxan, vars syfte var att öva på instrukt-

ioner. Istället för att eleven anordnade en 

skattjakt fick eleven öva på att instruera sin 

vårdnadshavare från skolan och hem. Vård-

nadshavaren menade att detta var något som 

föll sig naturligt för eleven och hens vård-

nadshavare, eftersom eleven i vardagen får 

agera som extra ögon åt sin vårdnadshavare. 

Anpassning, funktionshinder 

 

Möjliga hinder 

Fördelar att man som vuxen tar en aktiv roll i 

läxläsning 

Vårdnadshavarens roll Möjliga hinder 

Nackdel kan vara att veta vad som krävs av 

oss vuxna, hur mycket vi ska hjälpa barnet.  

Vårdnadshavarnas roll Möjliga hinder 

Förutsätter att föräldern är engagerad, intres-

serad och tar sig tid.  

Vårdnadshavarnas roll Möjliga hinder 

Tydligare instruktioner, blir lite oklart hur de 

ska redovisas.  

Svårighet, hinder Möjliga hinder 

Ja det krävs förkunskaper i svenska. Man 

måste förstå texten för att göra läxan.  

Den här läxan är för svår både för barn och 

föreldrar. Det behövdes mer tid att förstå och 

utföra läxan. Tidskrävande läxa. Föreldrar 

har inte så mycket tid med såna läxor. 

Svårigheter, hinder Möjliga hinder 

Men de tog inte mitt förslag… Elevinflytande Möjliga hinder 

Jag tycker att det var tråkigt. Jag tycker att 

det ska vara mer fler förslag  och att man ska 

lotta. 

Elevinflytande Möjliga hinder 

För sedan när vi blir stora och inte har gått i 

skolan …ja då kanske vi frågar polisen: Var 

är den dära tjuven som sprang förbi vårt hus? 

du måste ge instruktioner om var den dära 

tjuven sprang. Jag vet inte vad instruktioner 

är för nå´t. 

Förståelse inför framtiden Verklighetsförankring 

 

Frågat min mammas kusin som bor i Stock-

holm om någon av hans döttrar som är i 

samma ålder vill bli brevvän med. Så nu har 

vi köpt brevpapper och frimärken. 

Verkligt användningsområde Verklighetsförankring 

Vi valde bakning, då det även gav extra 

träning i läsning och matte. 

Möjligheter, användningsområde Verklighetsförankring 
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Viktigt att tänka på: 

Läxan kan utföras på det språk ni använder 

hemma! 

Fokus ligger på uppgiften och inte på stav-

nings/grammatiska regler. 

Är ni osäkra över uppgiften så utför uppgif-

ten som ni tolkar den. 

 

Bilaga 5 –Skattjaktsläxan 

 

 
Namn:________________________________________   
       

Inlämnas senast: Tisdag den 10/3 – 2015 

 

Så här säger läroplanen: ”[eleverna] ska träna på instruerande texter, 

till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de 

kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera 

led.” 

 

Denna interaktiva läxa handlar om att:  

Ditt barn har fått träna på både att följa instruktioner, och att formulera egna. Klassen har nu bestämt att de ska få 

välja mellan 2 olika uppgifter. Antingen ska barnet ordna en skattjakt för dig eller baka med dig. På skattjak-

ten ska barnet skriva 5 instruktioner som du ska följa för att hitta skatten. Exempel: ”Titta bakom tv:n, där 

finns nästa ledtråd”. Om ni bakar måste barnet läsa alla instruktioner högt för dig. Barnet skriver då vad ni 

bakade och hur det smakade. 

 

Vad tränar ditt barn med denna läxa? Att kunna läsa och/eller ge instruktioner, skriva, tänka strategiskt.  

 

Detta behöver barnet för att kunna utföra läxan hemma:  

 Skattjakt: papper, penna, sax  

 Baka: ingredienser, enkelt recept (ex. Chokladbollar). 

 

Klassen har bestämt att varje barn ska redovisa denna uppgift så här:  

 De som gör en skattjakt ska ta med sig instruktioner till på tisdagen. 

 De som bakar skriver ner vad de bakade och hur det smakade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback från vuxen:  

Här kan du skriva om du vill kommentera, har några frågor eller om det finns några oklarheter med läxan.   
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Bilagor 6 – Övriga samarbetsläxor 

 

Viktigt att tänka på: 

Läxan kan utföras på det språk ni använder hemma! 

Fokus ligger på uppgiften och inte på stavnings/grammatiska regler. 

Är ni osäkra över uppgiften så utför uppgiften som ni tolkar den. 

 

Namn:_______________________________        

Inlämnas senast: onsdagen den 11/3 

 

Så här säger läroplanen: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om 

hur man: 

- Formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter (svenska). 

- Uttrycker och värderar olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera uti-

från fakta, värderingar och olika perspektiv (samhällskunskap). 

 

Denna läxa handlar om att: Skriva ett brev med argument som talar för någonting som jag tror på eller som jag 

vill förändra. Jag ska läsa upp brevet för en vuxen.  

 

Vad tränar jag på med denna läxa? Att argumentera, skriva, läsa 

 

Detta behöver jag för att kunna utföra läxan hemma: Penna, sudd, papper 

 

Jag kommer redovisa denna uppgift så här: Jag kommer att läsa upp mitt brev för halvklassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback från vuxen:  

Här kan du skriva om du vill kommentera, har några frågor eller om det finns några oklarheter med läxan.   
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Viktigt att tänka på: 

Läxan kan utföras på det språk ni an-

vänder hemma! 

Fokus ligger på uppgiften och inte på 

stavnings/grammatiska regler. 

Är ni osäkra över uppgiften så utför 

uppgiften som ni tolkar den. 

 

Namn:________________________________________         

Inlämnas senast: Måndag den 2/3 - 2015 

Så här säger läroplanen: ”[eleverna] ska arbeta med beskrivande 

och förklarande texter, och hur deras innehåll kan organiseras” 

Denna interaktiva läxa handlar om att: Ditt barn har fått träna på 

att beskriva saker och bilder denna vecka. Klassen har nu bestämt att 

förälder/vuxen ska gömma flera saker i en ”hemlig” påse som man 

inte ser igenom. Sedan stoppar barnet in handen i den hemliga påsen 

och tar en sak i handen. Barnet får inte se vad som är i påsen eller 

berätta vad det är, utan ska endast beskriva saken. När barnet har gett minst tre beskrivningar av saken kan de 

gissa vad saken är.  

Nästa steg är att skriva minst tre saker om saken och rita den. 

 

Vad tränar ditt barn med denna läxa? Att kunna beskriva, att skriva, läsa denna text, att kommunicera. 

 

Detta behöver barnet för att kunna utföra läxan hemma: påse, penna, papper, saker att beskriva, helst färg-

pennor 

 

Klassen har bestämt att varje barn ska redovisa denna uppgift så här: vi tar med pappret med bild och be-

skrivningar tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback från vuxen:  

Här kan du skriva om du vill kommentera, har några frågor eller om det finns några oklarheter med läxan.   
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Bilaga 7 – Intervjufrågor till närstående 

 

Bilaga 8 – Etikblankett till vårdnadshavarna 

 

1. Hur postade du brev när du var liten? 

2. Vem brukade du posta brev till? 

3. Vem brukade du få brev av? 

4. Hur skrev du brev? 

5. Fanns det en postbil? 

6. Fanns det något djur som hämtade posten åt dig? 

7. Hade du en snäll brevvän? 

8. Brukade du skicka brev? 

9. Var det någon som dumpade dig/skrev någonting dumt till dig genom ett brev? 

10. Hur skickade du brevet? 

11.  Hade man brevduvor när du var liten? 

12. Hur gör du idag när du ska ta kontakt med någon? 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att studenter gör praktik i klassen 

och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2015 kommer en student som går sin sista termin på lärarut-

bildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, 

men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att identifiera ett utvecklings-område. Doku-

mentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade materialet kommer att hanteras 

etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att doku-

mentationen endast användas för utveckling och utbildning. Vi vill avslutningsvis betona att förbättringsarbetet genomförs 

i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar 

så snart som möjligt om ditt godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Utbildningsledare  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
 

Vårdnadshavare för: ......................................................................................................... ................... 

Datum  ................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning……………………………………………………………………………. 
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Bilaga 9 – Semistrukturerade frågor som underlag när eleverna framförde sina läxor inför 

klassen. 

 

 

Bilaga 10 – Enkätfrågorna till vårdnadshavarna 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Hur har det gått att genomföra läxan? 

2. Vem gjorde du läxan med? 

3. Vad tycker du om läxan? 

4. Pratade ni ett annat språk när ni gjorde läxan?(för de som är aktuella). 

5. Vad har du tränat på med denna läxa? 

6. Finns det något annat du vill berätta? 

7. Vad vill du visa för oss? 

 

1. Upplever du att förkunskaper inom svenskämnet och svenska som språk krävs av 

dig för att du ska kunna hjälpa barnet med den interaktiva läxan? Var snäll och mo-

tivera hur du tänker. 

2. Vilken/vilka av följande delar inom svenskämnet anser du att barnet har fått träna 

på genom den interaktiva läxan?  

- Kunna ge dig instruktioner (skattkarta)- åk 1. 

- Förmågan att kunna beskriva för dig (gömt föremål)- åk 1 & 2 

- Träna på att uttrycka sig muntligt och/eller skriftligt i olika sammanhang – åk 

1 &2 

- Andra förslag  

 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med den interaktiva läxan? 

 

4. Om du känner att dessa läxor låg som grund för interaktion mellan dig och barnet, 

på vilket sätt märkte du av det? 

 

5. Ett syfte med den interaktiva läxan är att du som vuxen ska få en bättre inblick på 

barnets skolgång. På vilket sätt anser du/anser du inte att det har yttrat sig för er?  

 

6. Hur har du märkt att ditt barn har/har inte varit engagerad i den interaktiva läxan? 

 

7. Är det någonting som behöver förbättras? 

 

8. Är det någonting du vill tillägga? 
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